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APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Em cumprimento às disposições contidas em Estatuto Social, a Diretoria da
Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FAEPA)
apresenta, anualmente, relatório sobre as atividades desenvolvidas no ano anterior, o
qual é apreciado pelo seu Conselho Consultivo e aprovado pelo seu Conselho de
Curadores e de Administração.
O Relatório Anual de Atividades é elaborado com vistas a atender aos órgãos
para os quais a FAEPA deve submeter as suas prestações de contas, e, paralelamente,
facilitar o acompanhamento dos seus resultados pelo seu público de interesse, como
conselheiros, pacientes, clientes, funcionários, parceiros, colaboradores, pesquisadores,
imprensa e comunidade em geral.
Inicialmente, apresenta-se uma visão geral do perfil e da atuação da FAEPA,
acompanhada de breve análise do seu desempenho no exercício de 2021.
Para a demonstração das informações circunstanciadas e indicadores de
desempenho dos principais programas e projetos apoiados pela FAEPA e das Unidades
de Saúde por ela gerenciadas, os quais foram compilados pelos seus respectivos
coordenadores e gestores, optou-se pela demonstração em encartes individuais,
destacados a seguir, que, inclusive, facilitam a prestação de contas para determinados
órgãos, que exigem relatórios de atividades específicos. Ao final, é anexado o conjunto
completo das Demonstrações Contábeis do Exercício.
Encarte I

Convênio de Cooperação com o Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo

Encarte II

Contrato de Gestão do Hospital Estadual de Ribeirão Preto – Prof.
Dr. Carlos Eduardo Martinelli - HERibeirão

Encarte III

Contrato de Gestão do Centro de Referência da Saúde da Mulher
de Ribeirão Preto – MATER – CRSMRP-MATER

Encarte IV

Contrato de Gestão do Hospital Estadual Américo Brasiliense - HEAB

Encarte V

Contrato de Gestão do Hospital Estadual Serrana - HESerrana

Encarte VI

Atividades estratégicas viabilizadas mediante convênios com
órgãos federais, estaduais e municipais, e por meio de acordos
com a iniciativa privada.

Encarte VII

Demonstrações Contábeis
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A TRAJETÓRIA DA FAEPA
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PERFIL DA FAEPA
I N S T I T U I ÇÃ O E Á R E A D E A T U A ÇÃ O
A FAEPA é uma Instituição de direito privado sem fins lucrativos, certificada como
entidade beneficente e qualificada como Organização Social pelo Governo do Estado
de São Paulo. Foi criada em 1988, por iniciativa de um grupo de pessoas físicas e jurídicas
de direito privado da área da saúde, com a finalidade precípua de atuar na execução
da assistência integral à saúde em benefício da sociedade em geral, e de colaborar
com entidades interessadas no desenvolvimento das ciências da saúde, especialmente
com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP).
Dessa forma, em 1993, com a autorização do Governo do Estado, o HCFMRPUSP e a FAEPA celebraram convênio para a execução de ações conjuntas voltadas às
atividades assistenciais, de ensino e de pesquisa, objetivando o desenvolvimento da
atenção integral à saúde. Com amparo nesse Convênio, a FAEPA passou a integrar, no
mesmo ano, o Convênio Universitário, firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde
de São Paulo (SES-SP) e o HCFMRP-USP, para a prestação de serviços médicohospitalares aos beneficiários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Município de Ribeirão
Preto e Região. Em 2018, houve alterações nas cláusulas do convênio de integração ao
SUS, objetivando a sua adequação ao modelo de gestão compartilhada que
prevalece entre hospitais universitários e as fundações de apoio.
Em face de suas características sociais, bem como da comunhão de interesses
de ordem pública e social, a FAEPA, gradativamente, passou a integrar ajustes
celebrados nas três esferas de governo com o objetivo de promover programas
estratégicos para o fortalecimento do SUS e o desenvolvimento das ciências da saúde.
Assim, aumentou a sua atuação em projetos direcionados à estruturação da rede de
saúde em Ribeirão Preto e Região com ações direcionadas à atenção integral à saúde.
Nesse contexto, no âmbito do HCFMRP-USP, a prioridade é a assistência de alta
complexidade, contemplando transplantes, implantes, reabilitação, oncologia e outros
procedimentos especiais. As ações conjuntas entre a FAEPA e o HCFMRP-USP são
apresentadas no Encarte I.
Na atenção secundária, mantém contratos de gestão com a SES-SP, para
gerenciamento de quatro hospitais estaduais: - Hospital Estadual de Ribeirão Preto
(HERibeirão), inaugurado em 2008, ao qual, em 2009, foi incorporado um serviço de
reabilitação; - Centro de Referência da Mulher de Ribeirão Preto-MATER (CRSMRPMATER), a partir de 2009; – Hospital Estadual Américo Brasiliense (HEAB), a partir de
agosto de 2010, o qual conta com um Ambulatório de Especialidades Médicas e o
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Hospital Estadual Serrana (HESerrana), com inauguração oficial em 16 de julho de 2019.
As atividades do HERibeirão, do CRSMRP-MATER, do HEAB e do HE Serrana são relatadas
nos Encartes II, III, IV e V, respectivamente.
Estima-se que o complexo de saúde composto pelo HCFMRP-USP, HERibeirão,
CRSMRP-MATER, HEAB e HE Serrana, é responsável por 80% dos procedimentos de alta
complexidade e por mais de 40% de média complexidade em toda a Região de
Ribeirão Preto, que abriga uma demanda aproximada de 3,5 milhões de habitantes.
Com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, por meio de sua Secretaria da
Saúde, a FAEPA integra dois Convênios com alcance na atenção ambulatorial primária
e secundária para a população do Distrito de Saúde Oeste de Ribeirão Preto (Encarte
IV). O mais antigo, mantido desde 2001, trata do gerenciamento de núcleos de saúde
da família.
Adicionalmente a sua atuação no processo de hierarquização da assistência à
saúde em âmbito regional, destacam-se, ainda, os Convênios mantidos com a SES-SP
para manter as Farmácias de Componentes Especializados de Ribeirão Preto e Franca,
o programa de Atenção à Violência Doméstica e Sexual do HCFMRP-USP, o Centro
Multidisciplinar de Dispensação de Medicação de Alto Custo – CEDMAC – Parcerias SESSP e Universidades, e para custeio do transporte de equipes responsáveis pela retirada
de órgãos para transplante.
Ainda na esfera estadual, a FAEPA integra Termo de Cooperação com o
Departamento Regional de Saúde XIV, com a interveniência do Consórcio de
Desenvolvimento da Região do Governo de São João da Boa Vista – CONDERG,
objetivando atendimento médico em níveis primário e secundário aos beneficiários do
SUS, pelos profissionais da área de Ortopedia e Traumatologia do HCFMRP-USP, no
Hospital Regional de Divinolândia.
Paralelamente às atividades consolidadas no eixo de assistência integral à
saúde, a FAEPA tem disponibilizado a sua infraestrutura gerencial para viabilizar a
participação das entidades apoiadas, em especial o HCFMP-USP e a Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRPUSP), em projetos
voltados ao desenvolvimento da pesquisa científica, mediante acordos celebrados
com as agências financiadoras instaladas no País e no exterior, bem como com
instituições privadas.
No contexto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, em 2021, merece ser
destacados dois projetos. O primeiro envolve a parceira estabelecida com a Fundação
Butantan, com a interveniência do Instituto Butanta, e o Município de Serrana para
instalar e fazer funcionar o Centro de Pesquisa S. O segundo contemplou a participação
e seleção da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP, na Chama Pública da
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Brasileira

de

Pesquisa

e

Inovação

Industrial

-

EMBRAPII,

para

credenciamento de Unidades EMBRAPII em Fármacos e Biofármacos. Ambos serão
detalhados em capítulo especifico deste Relatório.
Com relação às ações voltadas ao desenvolvimento do ensino e ao
aprimoramento profissional, destaca-se que, gradativamente, está ocorrendo um
aumento de cursos de extensão colocados à disposição da coletividade por meio de
convênios com a FMRP-USP, cumprindo, assim, integralmente as suas finalidades
estatutárias.
Com isso, em sua trajetória em parceria com o HCFMRP-USP e a FMRPUSP, a
FAEPA consolidou a sua atuação na promoção, na preservação e na assistência à
saúde, priorizando serviços de qualidade e gratuitos (mais de 95% dos pacientes
atendidos são vinculados ao SUS), bem como no desenvolvimento de projetos no
campo do ensino e da pesquisa de alcance nacional e internacional, preocupandose, sempre, em manter a sua sustentabilidade e transparência em suas ações e
prestações de contas.
Para finalizar essa introdução, enfatiza-se que, pelo segundo ano, a conjuntura
de saúde pública impactou as atividades institucionais, como será demonstrados nos
próximos tópicos. Assim, não obstante os primeiros resultados positivos da vacinação
contra a COVID-19 e após um período de cerca de três meses de redução dos índices
de contaminação e mortes, logo no mês de janeiro de 2021, com o surgimento de novas
variantes da doença, os dirigentes e profissionais de áreas estratégicas das entidades
que participam do intitulado Complexo Acadêmico de Saúde FMRP-HCFMRP-FAEPA
retomaram as ações diárias do Gabinete de Crise, que por de meio reuniões on-line,
buscaram garantir, mais uma vez, que os profissionais da linha de frente da assistência
direta à população acometida pela doença pudessem realizar as suas atividades com
segurança; que não faltassem os insumos necessários, mesmo diante da crise de
abastecimento e elevação de preços de alguns itens; que

houvesse o melhor

aproveitamento dos leitos; que a incorporação de trabalhadores adicionais fosse
realizada de forma ágil; e que novas práticas de atendimento fossem implantadas,
como a telemedicina. Deve-se destacar, ainda, a continuidade da relevante atuação
de profissionais e pesquisadores dessas instituições na elaboração e atualização de
protocolos de assistência e de estudos voltadas à investigação do processo
fisiopatológico da doença, manejo terapêutico e na testagem de imunizantes.
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E S T R U T U R A OR GA N I Z A C I ON A L
A estrutura administrativa central da FAEPA, responsável pelos processos
decisórios, incluindo planejamento, execução e controle das estratégias operacionais
e de investimentos, é composta pela Diretoria, Conselho de Curadores e de
Administração e Conselho Consultivo. Em 31 de dezembro de 2021, a composição
destes órgãos era a seguinte.

DI R ETO R I A
Diretor Executivo:

Prof. Dr. Ricardo de Carvalho Cavalli

Diretor Científico:

Prof. Dr. Valdair Francisco Muglia

CO NS EL HO C U R AD OR ES E D E A DM I N IS TR A Ç ÃO
Presidente:

Prof. Dr. Rui Alberto Ferriani

Vice-Presidente:

Prof. Dr. Jorge Elias Júnior

Membros Titulares:
Prof. Dr. Benedito Carlos Maciel

Prof. Dr. Benedicto Oscar Colli

Prof. Dr. Rodrigo do Tocantins Calado

Prof. Dr. Paulo Louzada Júnior

de Saloma Rodrigues

Prof.ª Dr.ª Marisa Marcia Mussi

Prof. Dr. Francisco José Cândido dos Reis

Profª. Drª. Leandra Náira Zambelli Ramalho

Sr.ª Alessandra Martins da Silva

Prof. Dr. Amaury Lelis Dal Frabbro

Sr.ª Samira Pires Gomes dos Reis

Prof. Dr. José Simon Camelo Junior

Prof. Dr. Jyrson Guilherme Klamt

Dr. Fabrício de Carvalho Cleto

Prof. Dr. José Sebastoão dos Santos
Prof.ª Dr.ª Maria Helena Palucci Marziali

CO NS EL HO C O NS UL T I VO
Presidente:

Sr. Paulo Tadeu Rivalta de Barros

Vice-Presidente:

Dr. Fabricio de Carvalho Cleto

Membros:
Prof. Dr. Marcos Felipe Silva de Sá

Cel. Pedro Luiz Pegoraro

Prof. Dr. Benedito Carlos Maciel

Dr. Afonso Reis Duarte

Prof. Dr. Jair Lício Ferreira Santos

Sra. Luiza Helena Trajano

Sr. Rafael Gomes

Prof. Dr. Sandro Scarpelini

Sr. Marcos Cesário Frateschi

Profª. Dr.ª Suely Vilela

Sr.ª Mariana Aude Jábali

Profª. Dr.ª Jeane Mike Tusutsui

Sr. Maurílio Biagi Filho
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Atualmente, a estrutura organizacional da FAEPA, além dos seus órgãos
decisórios, tal como definido anteriormente, conta com as seguintes áreas:
Coordenadoria Técnica-Administrativa, Departamento Administrativo, Secretaria Geral,
Assessoria Jurídica, Unidade de Contabilidade, Unidade de Finanças, Unidade de
Informática, Unidade de Recursos Humanos, Unidade de Compras e Importações, Áreas
de Planejamento e Infraestrutura, Unidade de Atendimento a Pacientes Particulares e
Conveniados, Unidade de Convenções e Eventos e Unidade de Apoio à Pesquisa.
Desde 2012, a sede administrativa da FAEPA está instalada na Rua Galileu Galilei,
1.800 - Edifício Galileu Office, Condomínio Itamaraty, na Cidade de Ribeirão Preto,
Estado de São Paulo.

E S T R A T É GI A D E GE S T Ã O
ATIVIDADES ASSISTENCIAIS
A estratégia de gestão da FAEPA é fundamentada nas normas estabelecidas
em seu Estatuto Social e Regimento Interno, em diretrizes gerais definidas pelo Conselho
de Curadores e de Administração e em metas pactuadas por meio dos instrumentos
jurídicos firmados com as entidades públicas ou privadas.
Pautada por princípios éticos, pelo acatamento integral das legislações vigentes
e atenta às condições para manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, ao
longo de sua história, a FAEPA tem mantido como estratégia principal direcionar os seus
recursos, humanos e materiais, para ações que se coadunam com os interesses do
HCFMRP-USP e do Governo do Estado de São Paulo no aprimoramento da rede de
saúde regional, prioritariamente para oferecer assistência integral à saúde aos usuários
do SUS. Atualmente, essas atividades são realizadas, majoritariamente, no âmbito do
HCFMRP-USP, do HERibeirão, do CRSMRP-Mater, HEAB e do HE Serrana, conforme
demonstrado na Tabela 1.

Tabela 1: FAEPA - HCFMRP-USP – HERibeirão – CRSMRP-Mater – HEAB – HE Serrana
Indicadores Assistenciais Gerais em 2021
Descrição

Número
Atendimentos / Consultas

Particulares e
Conveniados

SUS
%

Número

Total
%

Número

%

669.256 92,34%

55.484

7,66%

724.740

100

Internações

34.723 98,09%

676

1,91%

35.399

100

Cirurgias

31.272 95,67%

1.415

4,33%

32.687

100

77.786

2,05%

3.802.014

100

Exames Laboratoriais /
Especializados e Procedimentos

3.724.228

97,95%
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Tabela 2: FAEPA - Paciente Dia
Unidade

Paciente Dia

HCFMRPUSP – SUS

186.423

Clínica Civil

3.572

HE Ribeirão

11.140

CRSMRP-MATER

12.164

HEAB

18.542

HE Serrana

16.346

INVESTIMENTO EM ENSINO E PESQUISA
Paralelamente à aplicação de recursos para manutenção do volume e da
qualidade dos serviços médico-hospitalares prestados, a FAEPA mantém linha de
investimento para o desenvolvimento de programas de apoio à pesquisa e ao ensino,
contemplando profissionais que participam da execução das suas atividades fins.
Dentre as ações nessas áreas, merecem destaque a manutenção do
denominado Programa de Auxílios FAEPA, cujos indicadores são apresentados nos
Gráficos 1 e 2, a participação na consolidação da Unidade de Pesquisa Clínica do
HCFMRP-USP, e o apoio às atividades de ensino realizados no âmbito do HCFMRP-USP,
incluindo a contratação de docentes para algumas áreas estratégicas.
No que diz respeito ao Programa de Auxílios, cabe destacar que, em
decorrência do cancelamento de cursos e congressos no país e no exterior, mais um
reflexo da pandemia de COVID-19, houve redução no número de solicitações e,
consequentemente, dos gastos nessa modalidade. Com isso, a Diretoria da FAEPA, com
a

aprovação

do

Conselho

de

Curadores

e

de

Administração,

ampliou,

temporariamente, o programa de apoio à publicação de artigos científicos,
incentivando a divulgação de conhecimento, principalmente daqueles relacionados
ao tema da COVID-19.
Gráfico 1: FAEPA - Evolução do Programa de Auxílios – Número de solicitações
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Gráfico 2: FAEPA - Evolução do Programa de Auxílios – Valor aprovado

OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Cursos e Simpósios
Em consonância com o seu Estatuto, a FAEPA pode administrar, promover ou
coordenar, diretamente ou mediante parceiras, cursos, eventos técnicos científicos e
outras iniciativas de cunho educacional. Nesse conjunto de atividades, que em 2021
movimentou ao redor de R$15.200.000,00, destaca-se o oferecimento de cursos de
extensão universitária, em colaboração com a FMRPUSP e com a Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, organizados pelo corpo docente das
Faculdades, que vem crescendo nos últimos anos.
Dentre os realizados em 2021, cita-se:
Título
Anatomia topográfica aplicada para medicina: módulo
anatomia cirúrgica (online)
Anatomia topográfica aplicada para medicina: módulo
anatomia cirúrgica (presencial)
Anatomia topográfica aplicada para medicina: módulo
anatomia cirúrgica (online)
Anatomia topográfica aplicada para medicina: módulo
anatomia humana (online)
Anatomia topográfica aplicada para medicina: módulo
Anatomia Humana (Presencial)
Anatomia topográfica aplicada para medicina: módulo
Anatomia Humana (online)
Anatomia topográfica aplicada para medicina:
Neuroanatomia (on-line)
Anatomia topográfica aplicada para medicina:
Neuroanatomia (Presencial)
Anatomia topográfica aplicada para medicina:
Neuroanatomia (on-line)
Anatomia Sistêmica (presencial)
Anatomia Sistêmica (onLine)
Curso de Especialização Nutrição Clínica Pediátrica
(online)
Fitoterapia Clínica

Turma

Título

Turma

Turma VIII

Nutrição Clínica

Turma I

Turma IX

Nutrição Clínica e Comportamento Alimentar

Turma I

Turma X

Direito Médico

Turma I

Turma VIII

Direito Médico

Turma II

Turma IX

Curso de Aperfeiçoamento Equipe Multidisciplinar de
Terapia Nutricional: protocolos para manejo clínico

Turma I

Turma X

Equipe Multidisiplinar de Terapia Nutricional:
Implantação, Protocolos Clínicos e Princípios de

Turma I

Turma I

Coluna Vertebral

Turma IV

Turma II

Coluna Lombar

Turma I

Turma III

Nutrição e Metabolismo

Turma II

Turma I
Turma II

Nutrologia
Módulo 1 - Elementary English (online)
Módulo 4 - English for Medicine and Health Sciences I
(online)
MBA Gestão em Saúde
Curso de Aperfeiçoamento "Enfermagem no Contexto
da Saúde Global: Programa de Desenvolvimento de
Enfermeiros Líderes"

Turma II
Turma I

Turma I
Turma I

Radiologia e Biossegurança na Área da Saúde Desafios na Prática Clínica

Turma I

Nutrição Esportiva e Obesidade Online

Turma V

Turma II
Turma IV
Turma I
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Centro de Convenções Ribeirão Preto
A FAEPA gerencia o Centro de Convenções Ribeirão Preto – CCRP desde o ano
de 2001, ano de sua inauguração. No ano de 2021, o Centro, afetado pela pandemia
da COVID-19, permaneceu fechado, planejando a retomada para o primeiro semestre
de 2022, contando com a melhora do cenário epidemiológico.
Estacionamentos
Em 2021, a FAEPA administrou cinco estacionamento, um anexo ao Centro de
Convenções, atendendo a sua demanda e a dos estabelecimentos comerciais
instalados nas adjacências, e quatro localizados ao redor do prédio do HC-Campus.

FORÇA DE TRABALHO TOTAL
No final de 2021, a FAEPA contava com 3.501 empregados, incluídos 75
temporários admitidos em virtude da pandemia de COVID-19, distribuídos conforme
Gráfico 3. Destaca-se que no período de 2015 a 2018, o quadro manteve-se
praticamente estável, voltando a apresentar um crescimento em 2019, com a
contratação dos empregados do HE Serrana, e agora em 2021 em decorrência da
contratação de profissionais temporários para atendimento da pandemia da COVID19, conforme demonstrado no Gráfico 4. Completava, ainda, a força de trabalho da
FAEPA, 34 aprendizes e terceirizados nas áreas de anestesiologia, vigilância patrimonial
e limpeza.

Gráfico 3: FAEPA - Quadro de Pessoal por Unidade – 31.12.2021
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Gráfico 4: FAEPA - Evolução do Quadro de Pessoal

APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Adicionalmente às ações em saúde integral e em desenvolvimento de ensino e
pesquisa, a FAEPA também apoia entidades de assistência social, que têm por objetivo
garantir a indivíduos fragilizados o direito à saúde e à integração à família e à
comunidade. As instituições identificadas a seguir, receberam, no conjunto,
R$122.718,60.
LIGA DE ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES DO HCFMRP-USP – LAP. Tem como objetivo a
prestação de auxílio financeiro e material aos pacientes de baixo nível socioeconômico
atendidos no HCFMRP-USP. Essa entidade recebe o apoio financeiro da FAEPA há mais
de vinte anos e aplica os recursos à compra de medicamentos, locomoção de
pacientes, compra de leites especiais, fornecimento de vestuário e de kits de higiene.
ADEVIRP –

Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto e Região é uma

instituição sem fins lucrativos, cujo objetivo geral é ”proporcionar o serviço de proteção
social especial de média complexidade para pessoas com deficiência e suas famílias,
a garantia de direitos, o desenvolvimento de mecanismos para inclusão, a equiparação
de oportunidades e o desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência
visual”. Em 2021, foram atendidos 201 usuários, sendo 108 residentes em Ribeirão Preto e
93 em outros municípios.
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SÍNTESE DO DESEMPENHO ECONCÔMICO-FINANCEIRO
A proposta anual de aplicação de recursos financeiros da FAEPA, elaborada
pela sua Diretoria, é submetida à apreciação de seu Conselho Consultivo e à
aprovação de seu Conselho de Curadores e de Administração, no final do quarto
trimestre do ano precedente.
Para melhor compreensão dos registros contábeis e das prestações de contas,
a Administração da Fundação segmenta sua estrutura operacional na seguinte
conformidade:


FAEPA: FAEPA/Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto;



HERibeirão: Hospital Estadual de Ribeirão Preto;



MATER: Centro de Referência da Saúde da Mulher Ribeirão Preto;



HEAB: Hospital Estadual Américo Brasiliense;



HESerrana: Hospital Estadual Serrana.
No que diz respeito às receitas da FAEPA, apresenta-se a seguir o registro dos

períodos em que houve aumentos mais significativos, cujos valores estão representados
no Gráfico 6.


Entre 2008 e 2010, a partir da celebração dos ajustes para gerenciamento dos
hospitais estaduais, que também determinou a alteração da composição da
receita, vez que até 2007 estava vinculada, majoritariamente, aos serviços
médico-hospitalares realizados no âmbito do HCFMRP-USP.



A partir de 2015, quando foram incluídos no Convênio com SUS/HCFMRP-USP,
incentivos financeiros para programas especiais, como urgência e emergência,
rede cegonha e rede viver sem limites.



Em 2018, com o aumento da receita bruta da Clínica Civil, especificamente no
atendimento a usuários de planos de saúde.



No ano de 2019, em decorrência da celebração do Contrato de Gestão para o
gerenciamento do Hospital Estadual Serrana, cuja implantação ocorreu de
forma gradativa a partir de abril daquele ano.



Em 2020, observou-se um aumento de 16%, alavancado principalmente por
recursos recebidos para o combate à pandemia da COVID-19, englobando
repasses por meio de Termos Aditivos ao Convênio SUS, credenciamento de
novos leitos de CTI, doações realizadas pela população, em resposta à
campanha no site vakinha.com.br denominada “Todos pelo HCRP na luta
contra a COVID-19”, pelo Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Justiça e por
empresas privadas. Contribuiu, ainda, para esse aumento a ativação de 100%
do HE Serrana, a compensação de crédito tributário proveniente do PIS sobre
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folha de pagamento e emendas parlamentares em prol das atividades do
HCFMRP-USP.


Em 2021, observou-se um aumento de 12,4% no total das receitas, provocado,
principalmente, por recursos recebidos para o combate à pandemia da COVID19, bem como o incremento financeiro temporário aprovado por meio da
Portaria GM/MS 3.747, de 21 de dezembro de 2021, que estabeleceu o Bloco de
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Gráfico 5: FAEPA - Evolução da Receita Operacional – Em milhões de Reais

Conforme demonstrado no Gráfico 6, as receitas da FAEPA vinculadas aos
serviços de atenção à saúde prestados aos usuários do SUS atingem mais de 82% do
total das receitas operacionais.
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Gráfico 6: FAEPA - Origem da Receita – 2021

17

FAEPA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

Tabela 4: Demonstração do Resultado do Exercício de 2021

No que tange à elevação em 8,9% nas Despesas Operacionais, três rubricas
tiveram um crescimento mais representativo. A alínea de Despesas com Pessoal, cujo
crescimento foi de 5%, a de Material de Consumo, com aumento de 23,7%, e a de
Serviços

de

Terceiros,

com

aumento

de

11,5%.

Esses

aumentos

resultaram,

principalmente, das ações para o combate à pandemia da COVID-19, contemplando
a contratação temporária de profissionais, aumento da aquisição de EPIs, materiais de
consumo diversos e medicamentos. Ainda, não se pode deixar de registrar o reflexo da
inflação que atingiu os dois dígitos no biênio 2020/2021, impactando nos preços e
salários.
Com relação ao superávit apresentado, faz-se necessário registrar que esse
resultado ocorreu em razão de não terem ocorrido desembolsos para projetos de
investimentos planejados para o exercício, cujos cronogramas de execução precisaram
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ser reavaliados, como o projeto Inteligência de Resultados e Integração Sistêmica – IRIS,
bem como o fato de o incremento financeiro temporário, referente a Portaria GM/MS
3.747, de 21/12/2021, já ter sido registrado no resultado operacional do exercício, sem o
seu efetivo repasse, que viria a ocorrer em janeiro de 2022.
Gráfico 7: FAEPA - Composição da Despesa Operacional – 2021

Embora o cenário atual tenha afetado as receitas e despesas operacionais, a
análise das Demonstrações Contábeis indicam que a FAEPA continua mantendo
adequado nível de liquidez. Faz-se necessário registrar o trabalho incessante da
administração da FAEPA, das unidades de saúde por ela gerenciadas e do HCFMRPUSP no sentido de se manter o equilíbrio econômico-financeiro, sem comprometer a
confiabilidade e a qualidade dos serviços prestados.
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Gráfico 8: - FAEPA – Indicadores Financeiros

Gráfico 8: - FAEPA – Indicadores Financeiros
Gráfico 8: - FAEPA – Indicadores Financeiros
Gráfico 9: - FAEPA – Capital Circulante Líquido

Ribeirão Preto, 30 de março de 2022.

Prof. Dr. RICARDO DE CARVALHO CAVALLI
Diretor Executivo
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CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO COM O HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - HCFMRP-USP
A FAEPA e o HCFMRP-USP mantêm, desde o ano de 1993, Convênio que prevê a
reciprocidade dos partícipes no apoio técnico, administrativo, financeiro e operacional
para a realização de objetivos institucionais comuns, permitindo a implantação de ações
estratégicas destinadas ao desenvolvimento da assistência, do ensino e da pesquisa.
Nesse contexto, a FAEPA e o HCFMRP USP integram Convênio com o SUS, no modelo
de gestão compartilhada que prevalece entre hospitais universitários e as fundações de
apoio, para o desenvolvimento da atenção integral à saúde em benéfico da sociedade
em geral, alcançando uma população de, aproximadamente, 3,5 milhões de pessoas, em
um complexo sistema de atendimento à saúde.
Assim, com fundamento nesses dois instrumentos jurídicos, a FAEPA recebe e
gerencia os recursos financeiros do Convênio SUS e de outras atividades de prestação de
serviços por ela desenvolvidas, aplicando integralmente na instituição hospitalar, em
contratação e aprimoramento de recursos humanos, insumos médico-hospitalares,
materiais de consumo diversos, equipamentos, reformas das instalações físicas e serviços
de terceiros, que são essenciais para a manutenção do atendimento de elevada
qualidade prestado à população beneficiária do SUS, na macro região de Ribeirão Preto,
bem como para manter o nível de excelência nas atividades de ensino e pesquisa.
As informações inseridas neste Encarte I do Relatório de Atividades da FAEPA,
contemplando dados históricos, de assistência, de ensino, de pesquisa e de práticas de
gestão, foram, majoritariamente, elaboradas e apresentadas pelo corpo técnico e
administrativo do HCFMRP-USP.
Missão
Desenvolver e praticar assistência, ensino e pesquisa em saúde, por
meio da busca permanente da excelência, contribuindo na melhoria
da qualidade de vida da população.
Visão
Ser reconhecido nacional e internacionalmente como referência em
atenção à saúde, geração de conhecimento, formação e
capacitação profissional de vida da população.
Valores
Ética
Humanismo
Responsabilidade Social
Pioneirismo e Inovação

ENCARTE I

Competência Pessoal
Comprometimento Institucional
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HISTÓRICO E PERFIL INSTITUCIONAL
O HCFMRP-USP é uma autarquia pública estadual, vinculada administrativamente
à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e associada à Universidade de São Paulo
para fins de ensino, pesquisa e prestação de serviços médico-hospitalares. Iniciou suas
atividades em junho de 1956. Desde 1988, integra o Sistema Único de Saúde – SUS, como
hospital de grande porte e de alta complexidade, constituindo-se referência terciária para
para toda macro região de Ribeirão Preto, a qual abrange os Departamentos Regionais
de Saúde de Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, com uma população de cerca
de 3,5 milhões de habitantes. Atende, ainda, pacientes referenciados de outras regiões e
de outros Estados.
O HCFMRP-USP tem como atividades principais proporcionar assistência médicohospitalar e servir de campo de ensino e de pesquisa, na área da saúde. Para isso, conta
com três prédios, sendo que duas unidades estão no Campus Universitário da USP – HCCampus e o Centro Regional de Hemoterapia e a terceira, denominada Unidade de
Emergência, situada na área central da cidade.
Para o desenvolvimento dessas atividades o HCFMRP-USP conta com a estrutura física
de 915 leitos, 569 consultórios/salas de atendimentos e 36 salas cirúrgicas distribuídos entre
a Unidade Campus e a Unidade de Emergência. Os leitos operacionais são destacada na
Tabela 1.
Tabela 1: FAEPA – HCFMRP-USP - Instalações Físicas

Instalações HCRP
Área construída
Número de Leitos Operacionais
HCFMRP-USP – Unidade Campus
Leitos Gerais
Leitos de Internação COVID
Leitos de UTI
Leitos de UTI COVID
Leitos de Recuperação
Leitos de Hospital – Dia
Leitos Particulares e Unidade de Pesquisa Clínica
HCFMRP-USP – Unidade de Emergência
Leitos Gerais
Internação COVID
Leitos de UTI
Leitos de UTI COVID
Leitos de Recuperação
Total de Leitos HCFMRP-USP
Número de Sala Cirúrgicas
HCFMRP-USP – Unidade Campus
HCFMRP-USP – Unidade de Emergência
HCFMRP-USP – Particulares

ENCARTE I

Total
180 mil m2

332
53
50
64
21
40
39
102
1
24
16
7
749
28
6
2
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Ressalta-se que a consolidação do HCFMRP-USP como hospital terciário tem sido um
grande desafio e para tanto, juntamente com a FMRPUSP e a FAEPA tem estabelecido
com a SES-SP ações para a estruturação de uma rede de serviços de saúde de média
complexidade. Nesse contexto, cita-se os quatro hospitais estaduais gerenciados pela
FAEPA, na qualidade de Organização Social de Saúde: Hospital Estadual de Ribeirão Preto,
inaugurado em 2008; Centro de Referência a Saúde da Mulher de Ribeirão Preto – MATER,
com início em 2009; Hospital Estadual Américo Brasiliense, a partir de 2010; e, desde janeiro
de 2019, o Hospital Estadual de Serrana, cuja abertura ocorreu em abril. Destaca-se que
esse complexo acadêmico assistencial tem permitido estabelecer a referência e a
contrarreferência de pacientes entre as diferentes unidades, de acordo com o grau de
complexidade do caso e de protocolos clínicos definidos pelas especialidades. Essa
estratégia permite organizar o fluxo de pacientes e assim, fortalecer a vocação do
HCFMRP-USP para atendimento de casos de alta complexidade.
Por imposição da pandemia, em 2021 o Hospital atendeu, prioritariamente, pacientes
suspeitos e ou acometidos com COVID-19. Demais pacientes seguidos na Instituição, por
outras patologias, tiveram seus atendimentos diminuídos ou postergados, com exceção os
casos de maior gravidade e complexidade, particularmente oncológicos e transplantes,
além dos procedimentos de urgência e emergência, atendidos na Unidade de
Emergência. Com o arrefecimento da Pandemia, a partir do 2º semestre, houve retomada
progressiva das atividades eletivas no Hospital.
Adicionalmente, para a efetivação da hierarquização do atendimento de atenção
primária e secundária não hospitalar, o HCFMRP-USP, a FAEPA e a FMRP-USP mantêm
convênios com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto – PMRP para atuação no Centro
de Saúde Escola “Joel Domingos Machado”, no Centro Médico Social e Comunitário de
Vila Lobato, no Centro de Saúde Escola Ipiranga, em 11 Núcleos de Saúde da Família
instalados no Distrito de Saúde Oeste e na Unidade de Saúde de Cássia dos Coqueiros.
Essas unidades possuem quadro de pessoal e orçamentos próprios.

PRODUTOS – CLIENTES - INDICADORES
ASSISTÊNCIA
O HCFMRP-USP proporciona atenção à saúde para o tratamento de média e alta
complexidade em nível ambulatorial e hospitalar, que compreende cuidados de
prevenção, tratamento e reabilitação, de natureza clínica e/ou cirúrgica, serviços
complementares de diagnóstico e tratamento, em diversas especialidades. A assistência
é prestada por equipe multiprofissional que compreende médicos, pessoal de
ENCARTE I
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enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos,
nutricionistas, assistentes sociais, dentre outras.
Os principais produtos da assistência, quantificados nas Tabelas 2 a 8 são:


Atendimento ambulatorial.



Atendimento de urgência e emergência.



Internações.



Hospital-dia.



Cirurgias.



Transplantes.



Exames auxiliares ao diagnóstico e ao tratamento.



Reabilitação física, motora e sensório-motora.

A regulação de acesso na área hospitalar e ambulatorial ocorre por meio do
sistema da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde -CROSS, implantado
em outubro de 2017. Assim, a vagas ofertadas, por especialidade, e os protocolos de
acesso ao HCFMRP-USP estão disponíveis no sistema CROSS e no site institucional.
Na Tabela 2 e 3 é apresentada a procedência dos pacientes atendidos no
ambulatório e internados no Campus e na Unidade de Emergência.
Tabela 2 – FAEPA - HCFMP-USP: Procedência dos Pacientes Atendidos nos Ambulatórios - 2021

Campus

Unidade de
Emergência

DRS XIII – Ribeirão Preto

78,5%

84,4%

Outros DRS do Estado de São Paulo

18,4%

14,9%

Outros Estados

3,1%

0,8%

Campus

Unidade de
Emergência

DRS XIII – Ribeirão Preto

76,7%

95%

Outros DRS do Estado de São Paulo

19,6%

4,4%

Outros Estados

3,7%

06%

Procedência dos Pacientes no Ambulatório

Tabela 3 – FAEPA - HCFMP-USP: Procedência dos Pacientes Internados - 2021

Procedência dos Pacientes no Ambulatório

Em 2021, o HCFMRP-USP atualizou o seu Mapa Assistencial junto à rede,
redimensionando a oferta de vagas de consulta ambulatoriais, exames laboratoriais e
procedimentos diagnósticos e terapêuticos.

ENCARTE I
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Pacientes beneficiários de planos e seguros de saúde ou que assumem diretamente
os custos de seus tratamentos, também são atendidos no HCFMRP-USP. Esses pacientes
representam cerca de 5% do total de atendimento prestado pelo Hospital.

INDICADORES ASSISTENCIAIS
Tabela 4: FAEPA – HCFMRP-USP - Evolução de Leitos, Consultas, Procedimentos, Exames, Cirurgias e Internações.

2017
Leitos Ativados

2018

2019

2020

2021

897

920

920

915

749

Campus

645

639

639

641

446

Unidade de Emergência

135

138

138

131

110

Campus

56

67

67

67

114

Unidade de Emergência

36

38

38

38

40

25

38

38

38

39

Consultas e Procedimentos

716.038

749.938

731.448

512.761

587.763

SUS

673.975

703.435

673.822

468.360

532.279

Campus

636.028

662.906

632.886

440.616

505.058

Unidade de Emergência

37.947

40.936

40.936

27.744

27.221

Particular/Convênio

42.063

46.503

57.626

44.401

55.484

Cirurgias/Partos

32.947

30.011

27.038

16.583

20.337

SUS

31.514

28.216

25.238

15.470

20.203

Campus

26.891

23.814

21.022

11.556

16.078

Unidade de Emergência

4.623

4.402

4.216

3.914

4.125

1.433

1.795

1.800

1.113

134

Internações

34.956

33.707

32.153

25.416

26.235

SUS

33.999

32.818

31.300

24.790

25.559

Campus

23.990

22.819

21.079

14.898

14.973

Unidade de Emergência

10.009

9.999

10.221

9.892

10.586

Particular/Convênio

957

889

853

626

676

Hospital Dia SUS –
PQU/TMO/UETDI

211

214

185

104

77

3.547.726

3.708.629

3.845.651

3.285.563

3.609.373

Leitos Gerais – SUS(1)

Leitos UTI – SUS

Particular/Convênios(2)

Particular/Convênio

Exames Lab. Especial. e
Procedimentos

ENCARTE I
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SUS

3.499.112

3.486.346

3.633.034

3.769.651

3.530.587

65.409

61.380

75.595

76.000

77.786

Particular/Convênio

(1) Incluindo leitos COVID, de recuperação e hospital-dia.
(2) Poderá ser ampliado até 40 desde que os contratos permitam dois pacientes por enfermaria.

Tabela 5: FAEPA – HCFMRP-USP - Indicadores de Desempenho

Indicadores de Desempenho

2017

2018

2019

2020

2021

25.852

25.968

24.294

16.209

16.191

8.007

7.973

8.325

7.753

8.375

2,7

2,7

3,1

4,7

5,4

7

7

6,1

7,3

7,4

Campus

6,8

6,8

7,3

8,2

8,8

Unidade de Emergência

6,8

6,9

6,6

6,6

6,3

71,3

72,5

71,3

67,4

75,8

103,7

104,2

107,5

99,5

109,4

2,7

2,6

2,9

4

2,8

0

0

0

0

0

Campus

2,8

2,4

2,2

2,8

2,9

Unidade de Emergência

1,9

1,7

1,5

1,5

1,2

Altas
Campus
Unidade de Emergência
Taxa de Mortalidade Hospitalar

(%) (1)

Campus
Unidade de Emergência
Média de Permanência (dias)

Taxa de Ocupação Operacional (%)
Campus
Unidade de Emergência
Índice de Intervalo de Substituição
(dias)(2)
Campus
Unidade de Emergência
Taxa de Infecção Hospitalar (%)

(1)
(2)

Mede a proporção dos pacientes que foram a óbito durante a internação hospitalar.
Demonstra o tempo médio que um leito permanece desocupado entre a saída do paciente e a admissão de outro.
Obs.: Devido à pandemia COVID-19, as atividades do HCFRMP-USP foram todas reestruturadas no período da
pandemia, com alterações em todos os serviços, e os dados de produção não devem ser usados como base de
comparação, nem como parte da série histórica.

Tabela 6: FAEPA – HCFMRP-USP - Atenção Materna

2017

2018

2019

2020

2021

Partos Normais

860

809

803

742

681

Partos Operatórios

833

785

842

853

830

1.693

1.594

1.645

1.595

1.511

49,2

49,2

51,2

53,5

52,7

Total
Taxa de Cesárea (%)
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Tabela 7: FAEPA – HCFMRP-USP - Transplantes de Órgãos

Transplantes

2017

2018

2019

2020

2021

Córnea

103

112

67

39

94

Fígado

30

44

20

51

37

-

-

2

-

1

Medula Óssea

67

68

61

50

35

Pâncreas e Rim

2

2

3

1

0

46

57

61

26

31

Pele

-

-

-

-

9

Total

248

283

214

167

207

Fígado e Rim

Rim

Tabela 8: FAEPA – HCFMRP-USP – Atendimento Multidisciplinar

Atendimentos
Educador Físico

2017
544

2018
487

2019
525

2020
173

2021
277

222.507

221.377

210.831

183.959

249.284

2.596

6.062

12.555

15.721

14.448

221.966

233.388

220.796

186.867

231.569

Fonoaudiologia

75.199

91.242

96.141

65.273

87.319

Nutrição

54.327

50.997

61.393

27.576

44.192

Odontologia

25.298

23.692

26.603

14.720

23.209

688

664

635

151

226

Pedagogia

1.209

1.613

2.011

510

940

Psicologia

54.395

49.888

53.737

30.480

48.426

Psicoterapia

94.526

89.183

71.103

41.150

39.956

Serviço Social Médico

49.859

51.399

51.207

31.182

31.252

544

487

525

803.114

819.992

807.537

597.762

771.098

Enfermagem
Farmácia
Fisioterapia

Ortóptica

Terapia Ocupacional
Total

Obs: Devido à pandemia COVID-19, as atividades do HCFRMP-USP foram todas reestruturadas no período da
pandemia, com alterações em todos os serviços, e os dados de produção não devem ser usados como base de
comparação, nem como parte da série histórica.

ENSINO
O HCFMRP-USP é campo de atividades de Ensino para os alunos dos cursos de
Medicina, Enfermagem, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Nutrição, Fonoaudiologia e
Informática Biomédica da USP de Ribeirão Preto. Oferece Residência Médica em diversas
especialidades, Residência Multiprofissional e Mestrado Profissional em Gestão de
Organizações de Saúde, Hemoterapia e Biotecnologia, Ciências das Imagens e Física
Médica, Neurologia e Neurociências, além de cursos de especialização e aprimoramento
em áreas não médicas.
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Em 2021 foram credenciados 73 programas de residência médica, 13 de
especialização profissional, 22 de residência multiprofissional, com um quadro de 863
médicos residentes, 104 residentes multiprofissionais e 99 alunos especialistas.
O Mestrado Profissional em Gestão de Organizações de Saúde da FMRP, instalado
nas dependências do Hospital, tem o propósito de atender à crescente demanda da
sociedade para qualificação de profissionais que possam atuar na gestão do sistema de
saúde brasileiro. Além disso, procura das formações tecnológica e científica aos alunos
para que possam objetivamente, com o uso de métodos científicos e epidemiológicos,
resolver

os

problemas

da

sociedade

brasileira,

com

qualidade,

competência,

especificamente, na gestão do sistema de saúde. Em 2021 contou com 54 alunos com
aulas teóricas e práticas.
O HCFMRP-USP conta com o Núcleo de Telessaúde – NUTES, que tem como objetivo
a atenção à saúde, propiciando a capacitação profissional e trazendo melhorias ao
atendimento ao paciente, em situações em que a distância é um limitador para o ensino
e o uso de novas tecnologias pode encurtar este caminho. Assim, o Hospital passou a
integrar, oficialmente, a Rede Universitária de Telemedicina – RUTE, que é um projeto do
Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem como principal objetivo a formação
profissional à distância. O Governo Federal adquiriu equipamentos para a montagem de
uma sala de videoconferência no Hospital, possibilitando a conectividade com outros
centros universitários integrados à RUTE.
Também pelo NUTES, o Hospital integra a Universidade Aberta do SUS - UNASUS que
é um programa do Ministério da Saúde com a finalidade de capacitação e educação
permanente dos profissionais do SUS, através de cursos à distância.

Tabela 9: FAEPA – HCFMRP-USP - Estágios para Estudantes de Graduação e Pós-Graduação

Alunos
Graduação

2017

2018

2019

2020

2021

Medicina

611

617

598

601

612

Enfermagem

442

383

395

300

412

Fisioterapia

184

187

190

191

222

Fonoaudiologia

123

120

122

119

112

Informática Biomédica

144

143

141

126

113

Nutrição e Metabolismo

112

137

137

150

174

Terapia Ocupacional

94

90

93

94

108

Ciências Biomédica

88

87

96

99

92
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Tabela 10 – Cont.: FAEPA – HCFMRP-USP - Estágios para Estudantes de Graduação e Pós-Graduação

Alunos

2017

2018

2019

2020

2021

1.827

1.786

1.309

1.773

1.467

20

31

34

10

12

Pós-Graduação
Medicina
Enfermagem

Tabela: 11 – FAEPA – HCFMRP-USP - Programa de Residência Médica e Aprimoramento / Especialização

Programas/Especialização

2017

2018

2019

2020

2021

Nº. de Programas

71

71

82

73

73

Nº. de Residentes

821

844

850

875

863

8

7

7

7

7

35

34

35

32

35

4

9

9

9

9

22

31

41

43

44

Nº de Progrmas

-

7

7

7

6

Nº de Residentes

-

16

27

23

25

Nº. de Programas

28

26

23

13

13

Nº. de Aprimorandos

89

91

95

150

99

Residência Médica

Residência Multiprofissional
Nº. de Programas
Nº de Residente Multiprofissional
Resid. Multip. Atenção ao Câncer
Nº de Progrmas
Nº de Residentes
Resid. Mult. em Urgência e Emerg.

Aprimoramento

Estágio Médico Adido
O HCFMRP-USP recebe também médicos, com mais de três anos de formação,
interessados no seu aperfeiçoamento, atualização de especialização, os quais são
admitidos no quadro de estagiários na categoria de Adido.
Complementação Especializada
A Complementação Especializada é um Programa de treinamento em serviço
destinado ao profissional graduado que deseja obter formação profissional aprofundada
em uma área específica, dentro da especialidade, após término de Residência Médica ou
Residência em outras áreas de saúde ou aprimoramento em instituição credenciada pela
Comissão Nacional de Residência uni ou multiprofissional em saúde, ou Programa de
ENCARTE I
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Aprimoramento Profissional, credenciado pela Secretaria de Saúde do Estado de São
Paulo. A duração da especialização é de no máximo dois anos, podendo ser renovado
por mais um ano, com carga horária de 20 ou 40 horas semanais.
Tabela 12 – FAEPA – HCFMRP-USP - Estágios Médicos/Complementação Especializada

Estágios

2017

2018

2019

2020

2021

182

190

218

237

188

Médio Adido/Compl. Esp.

Parceiras para o desenvolvimento de ensino e treinamento
O HCFMRP-USP mantém acordos para atuação no Centro de Referência à Saúde da
Mulher – MATER, no Hospital Estadual de Ribeirão Preto, Hospital Estadual Américo
Brasiliense, e Hospital Estadual de Serrana, com a FAEPA, no Centro de Saúde Escola “Joel
Domingos Machado”, Centro Médico Social e Comunitário – Vila Lobato, Centro Médico
Social e Comunitário “Pedreira de Freitas” – Cássia dos Coqueiros, todos eles em parceria
com FMRP-USP, e no Hospital Regional de Divinolândia. Dessa forma, os médicos residentes
dispõem de excelente campo de ensino para a realização de atividades médicas de
média complexidade
Mantém ainda convênio com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Faculdade
de Ciências Farmacêuticas e Faculdade de Odontologia, da USP Ribeirão Preto,
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara-UNESP, Universidade Federal de
Santa Catarina, Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal de Maringá, Centro
Universitário Barão de Mauá e Centro de Estudos JP Marcondes de Souza – Santa Casa de
Sertãozinho, propiciando oportunidade de aprimoramento profissional, oferecendo toda
sua estrutura física como campo de estágio.
Centro de Educação e Aperfeiçoamento Profissional em Saúde – CEAPS
O Centro de Educação e Aperfeiçoamento Profissional em Saúde – CEAPS foi criado
com a finalidade de implementar os programas de formação, treinamento, habilitação,
aprimoramento e especialização ao profissional de saúde.
Tabela 13 – Atividades realizadas no CEAPS

CEAPS
Nº. de Atividades

2017
1.819

2018
1.955

2019
2.031

2020
235

2021
167

Obs: O CEAPS estava com as atividades suspensas desde o início da Pandemia COVID-19, e retornou as atividades a
partir de agosto de 2021.

Centro Interescolar
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O Centro Interescolar é uma escola de nível médio, técnico profissionalizante do
HCFMRP-USP, com a finalidade de formar e capacitar pessoas que exercem funções
ligadas à área da saúde, além de oferecer aperfeiçoamento profissional.
Tabela 14 – Nº de alunos do curso de Técnico em Enfermagem

Nº de Alunos
Técnico de Enfermagem

Técnico de Enfermagem (a partir
nov/2020) Manhã
Técnico de Enfermagem (a partir
nov/2020) Tarde

2017

2018

2019

2020

2021

-

37

38

31

-

-

-

-

35

64

-

-

-

35

37

PESQUISA
O HCFMRP-USP mantém seu corpo clínico permanentemente atualizado, por meio
de intensas atividades de pesquisa que envolvem contínuos intercâmbios com instituições
nacionais e internacionais congêneres, participação ativa em congressos, simpósios e
mesas redondas, além de um número expressivo de publicações científicas nacionais e
internacionais. A relevância das atividades de pesquisa pode ser contatada pelo número
de projetos aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com proposta de utilização das
dependências e/ou infraestrutura do HCFMRP-USP, conforme demonstrado na Tabela 15.
O HCFMRP-USP conta com uma Unidade de Pesquisa Clínica – UPC, que tem como
finalidade apoiar os pesquisadores que atuam no Hospital e garantir que pesquisas
realizadas com seres humanos estejam em conformidade com as normas nacionais e
internacionais de Boas Práticas em Pesquisa Clínica (GCP/ICH). O suporte configura-se na
elaboração do orçamento, incluindo orientação para a captação de recursos financeiros,
apoio administrativo e logístico para a execução do projeto, na disponibilização de áreas
especificas de consultórios, internação, laboratório, farmácia, armazenamento de material
biológico e reagentes laboratoriais, arquivos de documentos e sala de monitoria e
auditoria interna/externa. Há também um Núcleo Satélite de Apoio à Pesquisa Clínica na
Unidade de Emergência.
Tabela 15 – Comitê de Ética em Pesquisa

Projetos
Nº de Projetos Aprovados
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Tabela 16: FAEPA – HCFMRP-USP - Trabalhos desenvolvidos utilizando a estrutura do HCFMRP-USP

FMRP-USP e EERP-USP

2017

2018

2019

2020

2021

Medicina(1)

882

734

853

870

830

Enfermagem

260

385

219

412

458

Medicina

208

233

189

360

83

Enfermagem

232

347

199

59

231

231

231

237

189

166

69

103

83

48

65

188

193

161

135

141

69

62

90

36

44

Trabalhos publicados em periódicos

Trabalhos publicados anais de Congressos

Dissertações de Mestrado
Medicina
Enfermagem
Teses de Doutorado
Medicina
Enfermagem
(1)

Na FMRP-USP estão inclusos trabalhos dos cursos de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Terapia Ocupacional e Informática
Biomédica.

Tabela 17: FAEPA – HCFMRP-USP – Unidade de Pesquisa Clínica – Projetos em andamento

Projetos

2017

2018

2019

2020

2021

Estudos Patrocinados

104

107

212

144

132

Estudos Acadêmicos

38

43

514

27

24

155

163

152

86

142

Estudos em Fase de
Análise de Viabilidade

O HCFMRP-USP participa, ainda, da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em
Saúde - REBRATS e dispõe de um Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde – NATS,
que tem dentre seus objetivos, disseminar a cultura de Avaliação de Tecnologia em Saúde
(ATS), por meio da busca de evidências disponíveis para auxiliar o gestor na tomada de
decisões quanto à inclusão de novas tecnologias e avaliação de tecnologias difundidas,
visando o seu uso racional e a segurança do paciente.

OS IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19
O HCFMRP-USP foi qualificado como hospital de referência para atendimento de
pacientes suspeitos e acometidos com COVID-19. Para o enfrentamento desse desafio à
saúde pública mundial adotou medidas estratégicas que impactaram os processos de
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trabalho, seus clientes e produtos. Foi necessário adequar a estrutura para internação de
pacientes graves com Coronavírus, sendo criados ou adaptados leitos de enfermaria e de
terapia intensiva exclusivos para essa demanda, além de mobilizar recursos humanos,
materiais e equipamentos disponíveis e, principalmente, garantir que seus profissionais de
saúde os atendessem com segurança.

Tabela 18 - Principais Indicadores de Assistência-COVID-19
EXAMES COVID-19
Nº de exames RT-PCR realizados
Tempo Médio para Liberação de exame RT-PCR (dias úteis)
Nº de exames de Interleucina 6 (IL-6)
Nº de exames sorologia para Coronavirus - Quimioluminescência
ATENDIMENTO COVID-19
Triagem Externa Área Amarela – Campus
Triagem Pacientes atendidos - UETDI COVID – Campus
Atendimento Área vermelha - U.E.
Total
NÚMERO COVID-19
Casos Positivos
Atendimento Ambulatorial
INTERNAÇÕES COVID - CASOS POSITIVOS
Enfermaria
CTI
Total
ALTAS COVID - CASOS POSITIVOS
Enfermaria
CTI
Total
ÓBITOS COVID
Enfermaria
CTI
Total
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR COVID
Global
Enfermaria
CTI

2020

2021

74.218
14 horas
82
1.175

163.298
14 horas
54
997

4.004
1.236
1.275
6.515

3.598
1.219
4.817

3.329
2.327

4.784
3.464

362
675
1.037

442
945
1.386

339
435
774

427
546
973

17
222
239

17
415
436

23,59%
4,78%
33,79%

30,8%
3,8%
43,2%

HUMANIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL
O

HCFMRP-USP

desenvolve

projetos

de

Humanização

Hospitalar

e

Responsabilidade Social, oferecendo aos clientes novas perspectivas para tratamento
médico, com ações que valorizam a humanização no atendimento hospitalar, nas
relações de trabalho, promovendo respeito à cidadania e ao meio ambiente e ainda,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. Porém com o início da pandemia da
COVID-19, as atividades de comemoração em datas festivas foram suspensas, e aquelas
desenvolvidas visando amenizar o processo de internação e o tempo de espera no
atendimento ambulatorial foram substituídas por ações no contexto da pandemia, com o
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objetivo de promover a reflexão sobre o aprendizado pelas experiências da vivenciadas
nesse trágico contexto, com novas estratégias de enfrentamento e valorização.
Em 2021, o Projeto Tenda Vermelha e Grupo Oficinas de Pintura em Tecidos e
Bordados realizado no Centro Comunitário de Vila Lobato - CMSCVL ofereceram cursos de
trabalhos manuais, realizando reuniões virtuais para continuidade aos trabalhos.
Os Grupos espirituais, também formados por voluntários, continuaram oferecendo
apoio espiritual online.
Foram realizadas algumas ações pontuais, como forma de entrar em sintonia de
amor e esperança aos pacientes, como a iniciativa do capelão do Hospital, que dedica
sua vida a levar conforto para as equipes e pacientes, que teve a ideia e colocou em
prática ir até o Centro de Terapia Intensiva e tocar violino aos pacientes internados como
uma sintonia de esperança.
A equipe de humanização do Hospital, em comemoração ao Dia do Trabalho, em
parceria com voluntários de diversos grupos religiosos e da comunidade em geral,
organizou uma atividade que consistiu em escrever cartas e distribuir para os profissionais
de saúde em reconhecimento à importância da luta diária, com palavras de carinho,
gratidão e preocupação. Foram entregues mais de 5 mil mensagens aos profissionais
envolvidos no enfrentamento às doenças: médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal da
limpeza, nutrição, administração, recepção, motoristas, ambulatórios, manutenção,
dentre outros. A iniciativa, além de ser um exemplo de humanização, resgatou a emoção
de enviar e receber cartas. Através delas, as palavras de amor, esperança e
reconhecimento podem ser lidas e relidas, eternizando o momento, os lugares e as pessoas.
O Projeto Classe Hospitalar retornou as atividades, a partir de agosto, quando foi
autorizado as aulas presenciais para as crianças e jovens internados de 06 a 14 anos, que
permite que se dê continuidade ao processo de aprendizagem, contribuindo para o
retorno e reintegração das crianças à escola regular, na ocasião de sua alta.

MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO COM OS
CLIENTES
A divulgação dos serviços prestados pelo HCFMRP-USP é realizada pela Internet, no
site do Hospital, e pelo portal Cidadão do Governo do Estado de São Paulo, além de meios
de divulgação externos, como emissoras de televisão e de rádio e jornal impresso.
Internamente, o Hospital conta com o Informativo periódico de divulgação aos servidores.
No que diz respeito a interação com os clientes, destaca-se, a seguir, os principais
mecanismos utilizados pela Instituição.
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Ouvidoria
Em consonância com política governamental, mantém um serviço de Ouvidoria.
Norteado por normas básicas de proteção e defesa dos usuários, recebe e analisa as
manifestações, encaminhando as áreas competentes, acompanha as providências
adotadas, buscando a eficiência e eficácia nas soluções, e mantém o usuário informado.
A Tabela 19 demonstra as manifestações dos usuários recebidas nas Ouvidorias do
Campus e Unidade de Emergência.
Tabela 19: FAEPA – HCFMRP-USP – Ouvidoria

Ouvidoria

2017

2018

2019

2020

2021

903

757

927

496

536

0

1

1

0

3

Campus
Reclamações
Denúncias
Sugestões

84

59

66

14

33

296

244

177

107

184

Orientações/Solicitações

4.260

2.499

2.809

2.013

2.358

Subtotal

5.543

3.560

3.980

2.630

3.114

121

112

165

131

87

Expressão Livre

4

2

8

6

0

Denúncias

0

0

1

2

1

Sugestões

33

26

43

12

10

Elogios

105

176

256

169

83

Orientações/Solicitações

101

117

195

171

58

Subtotal

364

433

668

491

239

5.907

3.993

4.648

3.121

3.353

Elogios

Unidade de Emergência
Reclamações

Total

Pesquisa de Satisfação do Usuário
A Satisfação dos Pacientes Internados, tanto nas enfermarias do Campus e
Unidade de Emergência é medida pela pesquisa disponibilizada nas enfermarias.
Segue abaixo o resultado da pesquisa do Campus e Unidade de Emergência de 2021.
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Gráfico 1 - % de satisfação dos pacientes internados no Campus e U.E.

Taxa de Satisfação dos Pacientes Internados
no Campus e U.E.
120,00%
100,00%

98,57%

94,31%

Campus

U.E.

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

PRINCIPAIS PROJETOS E AÇÕES VOLTADAS À ATENÇÃO E
PROMOÇÃO À SAÚDE E À QUALIDADE DE VIDA - 2020
HC implanta consulta por vídeo (teleconsulta)
A teleconsulta por vídeo, implantada no Hospital, a partir de janeiro de 2021,
regulamentada pela Portaria Nº 1.136, de 18/12/2020, é integrada ao prontuário eletrônico
do paciente. Mediante agendamento, na data e horário marcado, o médico acessa o
prontuário e o sistema envia mensagens para o paciente, que está ciente do
agendamento e com o link para consulta. Com um clique, o paciente abre o atendimento
com recurso audiovisual e a partir daí inicia a teleconsulta. Em 2021 foram realizadas 3.707
teleconsultas.
Placa radioativa para combater câncer no olho
Foi realizada pela primeira vez, no HCFMRP-USP, uma cirurgia com o uso de uma
placa radioativa para tratar um melanoma no olho. Um tipo de câncer que pode atingir
várias partes dos olhos de adultos, mas principalmente, a coroide. Esse tipo de tratamento
com placas radioativas atinge 95% de sucesso. Os recursos para essas cirurgias são do
Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica – Pronon.
HC Criança cria Ambulatório de Acessos Vasculares
Foi criado o Ambulatório de Acessos Vasculares com o objetivo de melhorar a
assistência oferecida aos pacientes que necessitam de um acesso venoso para realização
do seu tratamento. A terapia intravenosa é muito utilizada nos tratamentos em que se faz
necessária a infusão de medicamentos através das veias, tornando possível a
administração de grandes quantidades de medicamentos e daqueles que não podem ser
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feitos via oral. A quimioterapia, por via venosa, por exemplo, é um dos tipos de
administração mais comuns. O novo Ambulatório recebe pacientes para avaliação,
orientação, manutenção e cuidados com os dispositivos intravenosos.
Unidade de Queimados
A Unidade de Queimados passou por reforma estrutural. Houve a substituição de
toda infraestrutura existente, por novas instalações de redes de hidráulica, elétrica, lógica
e gases medicinais, bem como novo layout da área, contemplando enfermarias,
ambulatório, sala de atendimento multiprofissional, consultórios, posto de enfermagem, e
demais salas de apoio. Foi feito troca do mobiliário e aquisição de novos equipamentos
para a melhor assistência e conforto aos pacientes, vítimas de queimaduras. A Unidade
recebe pacientes com traumas agudos e sequelas de queimaduras. A reforma somente
foi possível com recursos obtidos por meio do Ministério Público do Trabalho -15 e TRT-15.
A Unidade de AVC tem certificação internacional
A Unidade de Acidente Vascular Cerebral - AVC recebeu o certificado oficial do
Centro Avançado para o Atendimento ao Acidente Vascular Cerebral da World Stroke
Organization/ Sociedade Iberoamericana de Enfermidades - SIECV após o cumprimento
dos critérios necessários. A certificação dos centros de acidente vascular cerebral é
fundamental para garantir que os hospitais implementem e monitorem todas as estratégias
prioritárias baseadas em evidências que mudam a história natural do paciente, reduzindo
a mortalidade e a incapacidade.
A certificação é também oportunidade de melhoria contínua dos serviços e
qualificação da assistência.
A inteligência artificial ajuda no tratamento de COVID-19
Foi desenvolvido um software, que recebeu o nome de Open COVID, por profissionais do
Centro de Ciência de Imagem e Física Médica do Hospital, com uso da inteligência
artificial, que auxilia a identificar a porcentagem do acometimento pulmonar em
pacientes com COVID. Essa ferramenta surgiu, a partir da necessidade de avaliação, com
mais precisão do grau de comprometimento do pulmão. O Open COVID ampliou a
possibilidade de análise e a inteligência artificial veio para ajudar o médico a tornar a
avaliação mais precisa e mais confiável.
HC lança cartilha sobre o trabalho no Centro de Terapia Intensiva - UTI
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O Hospital das Clínicas criou uma cartilha e disponibilizou no site da Instituição, que
explica o funcionamento das Unidades de Terapia Intensiva - UTI que são consideradas
áreas restritas dentro do hospital, e recebem pacientes em estado grave e que precisam
de monitoramento de alta complexidade 24 horas. A cartilha traz informações desde
técnicas até os equipamentos que os pacientes utilizam: o ventilador mecânico, bomba
de infusão, quando o paciente vai utilizar o respirador, quando ele vai utilizar diálise e até
como proceder durante a visita na UTI. É um material destinado ao público leigo com o
objetivo de explicar para as famílias aspectos essenciais sobre o funcionamento de uma
UTI.
Centro de Comando de Operações - CCO
Foi criada uma área para monitoramento das mais de 1.200 câmeras instaladas e
dezenas de sistemas de monitoramento perimetral dentro e ao redor do HC Campus
visando promover a segurança de pessoas e bens patrimoniais.
Alguns desses equipamentos conseguem buscar imagens a 4 quilômetros de
distância. Em linha reta, além de filmar, algumas dessas câmeras criam uma cerca virtual
que “são pontos eletrônicos colocados em determinados ambientes e, caso haja invasão
desse perímetro, o alarme é acionado na sala de monitoramento e uma equipe é enviada
ao local para checar o que aconteceu.

Implantação do Serviço de Bombeiros Civis
Foi implantado o Serviço de Bombeiros Civis com a finalidade de combater o
princípio de incêndio, nos primeiros socorros, como exemplo, acidente ou pessoas com mal
súbito, e também atuar na prevenção. O bombeiro civil está habilitado para atender esses
casos enquanto não chega um socorro especializado.
IV Fórum de Humanização
Em dezembro foi realizado o IV Fórum de Humanização, de forma presencial, com
o tema "Experiências em humanização durante a pandemia". No evento, representantes
da Unidade Campus, Unidade de Emergência, e os demais hospitais do Complexo
Hospitalar fizeram exposição sobre as ações realizadas para oferecer acolhimento físico,
social e psicológico aos pacientes, familiares e equipe.
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Campanhas Preventivas
Campanha de vacinação dos trabalhadores da saúde contra a COVID-19

A campanha teve início em 19 de janeiro de 2021. Foi constituído um Comitê
Técnico de Planejamento formado por representantes da Administração Hospitalar, Divisão
de Enfermagem e Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar. Os trabalhadores da
saúde foram alocados em uma escala ordinal de prioridade, segundo seu grau de
exposição ao vírus SARS-CoV-2 e o risco pessoal de adoecimento com gravidade. Para
evitar aglomeração em filas, foi providenciado o agendamento eletrônico. Desde o início
da campanha até o final de dezembro, foram vacinados com a 1ª dose 6.318 servidores,
2ª dose 6.293 e com a 3ª dose de reforço 6.129 servidores.

Campanha de Combate à Hanseníase - Janeiro Roxo

O dia 26 de janeiro foi instituído como Dia Mundial de Combate e Prevenção à
Hanseníase. A data reforça o compromisso em controlar a hanseníase, oferecer o
diagnóstico e o tratamento corretos, difundir informações e desfazer o preconceito. O
Hospital divulgou a campanha no site e para as unidades, com o objetivo de alertar a
população sobre os sinais e sintomas da doença e mobilizar os profissionais de saúde
quanto à busca ativa para diagnóstico e prevenção de incapacidades.

Campanha de Vacinação contra Influenza

No HCFMRP-USP a vacinação contra gripe para funcionários e profissionais da
saúde aconteceu a partir de 12 de abril de 2021. O Ministério da Saúde ressalta a
importância da vacinação contra a influenza, pois prevenirá o surgimento de
complicações decorrentes da doença, óbitos, internações e a sobrecarga nos serviços de
saúde, além de reduzir os sintomas que podem ser confundidos com os da Covid-19. Foram
administradas 6.549 vacinas entre as Unidades Campus e Unidade de Emergência.

Dia Mundial do Rim
O tema do Dia Mundial do Rim em 2021 é “Vivendo bem com a doença renal”. O
objetivo é o de conscientizar e orientar o paciente com Doença Renal Crônica-DRC
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quanto aos próprios sintomas, para que possa participar, de forma mais efetiva, na rotina
da vida cotidiana.
Embora medidas eficazes de prevenção e progressão da DRC sejam importantes,
os pacientes com doença renal, incluindo aqueles que dependem de diálise, e os
transplantados

renais,

devem

sentir-se

apoiados,

junto

aos

seus

familiares

e

acompanhantes, especialmente durante pandemias e outros períodos críticos. A inclusão
dos pacientes com DRC na vida cotidiana é o foco principal da campanha, tendo como
objetivo final, o de viver bem com a doença.

Campanha da Voz em 2021

O Hospital realizou em abril a 23ª edição da Campanha da Voz em Ribeirão Preto,
com a colaboração de equipe multiprofissional de professores e alunos da Fonoaudiologia,
Otorrinolaringologia e do Curso de Música. Foi disponibilizado um vídeo na Internet com
objetivo de divulgar a informação relacionada ao uso e aos cuidados da voz e
conscientizar a população sobre a importância da saúde vocal. Os alunos prepararam
várias postagens e assim a programação contou com atividades educativas e culturais
com apresentação de recitais, corais e atendimento à população.

Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho

Dia 28 de abril foi instituído como o Dia Mundial em Memória das Vítimas de
Acidentes de Trabalho. A data foi escolhida para lembrar os trabalhadores vitimados por
acidentes do trabalho e por doenças profissionais e outras doenças relacionadas ao
trabalho, e para lutar por melhores condições de trabalho, para que tais perdas humanas
não voltem a acontecer.
A

CIPA,

o

SESMT

e

a

Comissão

de

Prevenção

de

Acidentes

com

Perfurocortantes/Riscos Biológicos - COPARB elaboraram um panfleto com o Slogan “Sua
Vida Vale Muito” com a seguinte mensagem: Ajude-nos a ajudar você, Use EPI e previnase. Sua Proteção é todos os dias. Juntos somos mais.

Campanha de Doação de Leite

Dia 19 de Maio, dia Mundial de Doação de Leite, o Hospital lançou a campanha
“Doação de leite Humano: a pandemia trouxe mudanças, a sua doação traz esperança.”
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Ressalta-se que, mesmo com a pandemia COVID-19, as mães solidárias
continuaram doando leite humano e beneficiando os bebês prematuros e doentes.

Dia 31 de Maio Dia Mundial sem Tabaco

Em comemoração ao Dia Mundial sem Tabaco, a Comissão Interna de Prevenção
e Controle do Tabagismo do HCFMRP-USP lançou a campanha “Parar de Fumar é UMA
VITÓRIA”.

Dia Mundial do Silêncio

Dia 7 de maio foi instituído como o Dia Mundial do Silêncio, com o objetivo de
alertar as pessoas sobre os males que a poluição sonora provoca. Foi disponibilizado um
vídeo como forma de sensibilizar as pessoas alertando que o silêncio dentro do Hospital
equilibra o

emocional, diminui a tensão, ajuda na concentração, reduz os níveis de

estresse e relaxa e alivia as dores.

Dia Mundial de Prevenção de Quedas

O Dia Mundial de Prevenção de Quedas, comemorado em 24 de junho, tem como
objetivo alertar sobre os riscos e as consequências que a queda pode ocasionar,
principalmente às pessoas idosas. No Brasil, o Ministério da Saúde, incorporou esta data em
seu calendário para alertar a população sobre a necessidade de se prevenir a queda. É
um incidente frequente e que pode causar limitações aos pacientes, sendo considerado
um indicador de fragilidade dos serviços de saúde. O Subcomitê de Prevenção de Queda
vem desenvolvendo várias ações para a prevenção e para o cuidado pós-queda. Dentre
elas estão: a elaboração de Protocolo Interno de Prevenção e Manejo Pós Queda; o
incentivo à notificação para que seja feita a investigação pela segurança dos pacientes.

Dia Mundial de Luta contra Hepatites Virais
O dia 28 de julho, Dia Mundial de Luta contra Hepatites Virais, o Hospital alertou
todos os funcionários, via email, a importância da prevenção da doença, e que para a
Hepatite A e B existe a vacina, e que a Hepatite C tem cura. É essencial que todo cidadão
realize, pelo menos uma vez, o exame para detectar as hepatites virais.
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Campanha Julho Verde - Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço
Em celebração ao Dia Mundial de Prevenção ao Câncer de Cabeça e Pescoço,
27 de julho, bem como ao Julho Verde, mês de prevenção da doença, foi realizado na
entrada principal do HCFMRP-USP uma exposição de pôsteres como conscientização e
combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, apresentando os principais fatores de riscos,
os principais sintomas e o melhor tratamento contra o câncer que é a prevenção.

Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho
Dia 27 de julho é uma data importante para lembrar de prevenir acidentes de
trabalho. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, juntamente com o Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho -SESMT e a Comissão
Gestora Multidisciplinar de Prevenção de Acidentes com Materiais Perfuro cortantes com
Exposição de Riscos Biológicos –COPARB, distribuiu aos funcionários panfletos para divulgar
a importância da prevenção dos acidentes, que é dever de todos, durante todo o ano.

Campanha de Doação de Sangue
O Hemocentro promoveu no mês de setembro a campanha “Doe Vida Ribeirão”,
como forma de estimular as doações, que normalmente, caem neste período, agravado
pela pandemia do Coronavírus. O foco da campanha é incentivar a doação de sangue,
um ato universal de solidariedade, e contribuir com o aumento do estoque de bolsas do
Hemocentro, já que o volume de sangue fica em estado crítico, com disponibilidade de
fornecimento para poucos dias. A campanha deu resultado e o Hemocentro registrou um
aumento de pessoas interessadas em doar um pouco de amor ao próximo.
Outubro Rosa – Câncer de Mama Tem Tratamento
A campanha de 2021 alertou sobre a importância da prevenção para a
população, conscientizando que o diagnóstico realizado precocemente aumenta as
chances de cura. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, mais fácil e ágil será o
tratamento.

Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho - SIPAT
Para comemorar a 41ª SIPAT no HCFMRP-USP, de 20 a 24 de setembro, foi
desenvolvido um cronograma com as atividades da semana como palestra presencial e
vários vídeos com palestras e temas diversos.
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Setembro Dourado em combate ao câncer infanto-juvenil
O Grupo de Apoio à Criança com Câncer - GACC de Ribeirão Preto e a Equipe de
Oncologia do HC Criança do HCFMRP-USP organizaram a Campanha do "Setembro
Dourado" com eventos online no mês de setembro, que foi o mês escolhido para alertar
profissionais de saúde, pais e educadores e a sociedade em geral, sobre a importância de
se atentar aos sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil.

Dia Mundial da Segurança do Paciente
Dia 17 de setembro é o Dia Mundial da Segurança do Paciente. É uma data
importante e um momento oportuno para divulgar sobre segurança e como evitar danos
aos pacientes. Foi realizada uma campanha com o tema: Cuidado Materno e Neonatal
Seguro “Aja agora para um parto seguro e respeitoso”.

Semana Nacional de Doação de Órgãos
De 22 a 26 de setembro foi comemorada a Semana Nacional de Doação de
Órgãos com palestras de temas variados, simpósios sobre o processo de doaçãotransplante e instalação de Backdrops e distribuição de balões para sensibilização da
população sobre a importância da Doação de Órgãos.

Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral
No dia 30 de outubro, em comemoração ao “Dia Mundial do Acidente Vascular
Cerebral” foi realizado o VIII Simpósio do Dia Mundial do AVC, que teve na programação
atualizações do atendimento ao paciente com AVC em toda a linha de cuidado; da
prevenção, atendimento pré-hospitalar, tratamento agudo e reabilitação. O evento foi
realizado online e contou com um público alvo profissionais e estudantes da área da
saúde.

Novembro Azul alerta para diagnóstico e tratamento do câncer
Novembro Azul é considerado o Mês de Combate ao Câncer de Próstata, e para
comemorar esta data foi disponibilizado no site do Hospital um vídeo que ressalta a
importância dos homens realizarem os exames para o diagnóstico precoce do câncer e
de outras doenças do sexo masculino. O câncer de próstata quando diagnosticado no
início proporciona chance de cura.
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Dia Mundial da Prematuridade - 17 de novembro
Para comemorar o dia mundial da prematuridade, a Equipe Multiprofissional da
Neonatologia adotou o tema Separação Zero, que aspira manter pais e bebês prematuros
juntos, ou seja, permitir que a mãe tenha condições de ficar internada para acompanhar
o filho prematuro o tempo todo e que o pai também tenha livre acesso, reforçando a
importância da presença da família para o desenvolvimento e recuperação do bebê no
hospital.
Dezembro Vermelho – Luta Contra AIDS
O Dezembro Vermelho marca uma grande mobilização nacional na luta
contra o vírus HIV, a Aids e outras doenças infecciosas sexualmente transmissíveis. O Tema
deste ano foi “A proteção é a melhor medida de prevenção”.
Dia 5 de Dezembro – Dia Internacional do Voluntariado
No HCFMRP-USP o tema escolhido para comemorar esse dia foi “A
mudança começa em nós”. Essa data fortalece a importância da solidariedade e como
a dedicação em benefício de outras pessoas é indispensável na área da saúde.

Dezembro Laranja Prevenção ao Câncer de Pele
O Dezembro laranja foi criado com o objetivo de estimular a população na
prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de pele. Foi disponibilizado no site do
Hospital informações sobre a importância dos cuidados que devem ser tomados para
manter a saúde da pele e, portanto, evitar a exposição excessiva ao sol.

GESTÃO ESTRATÉGICA
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
O Planejamento Estratégico - PE é uma ferramenta de gestão e tem a função de
estabelecer as diretrizes da organização para o alcance de sua visão, através da
elaboração de Objetivos e Ações, promovendo assim o alinhamento dos recursos e
esforços com foco nas questões estratégicas.
A construção do ciclo do PE 2019-2022 foi realizada em diversas reuniões de trabalho
realizadas de julho a setembro de 2019, sendo as equipes divididas por perspectivas:
• Atenção à saúde
• Ensino e pesquisa
• Urgência e emergência
• Gestão de pessoas
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• Gestão hospitalar
• Humanização
Os convidados das reuniões foram: diretores e coordenadores de área do HCFMRPUSP, representantes dos Departamentos Clínicos e Unidade de Pesquisa Clínica. Em todas
foram apresentados e validados a Missão, Visão e Valores do HCFMRP-USP e análise de
ambientes interno e externo.
De posse dos resultados, os responsáveis encaminharam os Objetivos Estratégicos e
as respectivas Ações, seguindo as mesmas perspectivas. Estas informações foram
compiladas no formulário elaborado utilizando a metodologia do 5W3H. A consolidação
das informações resultou em 41 objetivos estratégicos e 80 ações.
Em 2021 muitas ações foram suspensas devido o enfrentamento à pandemia pelo
COVID-19, entretanto, em oficina realizada na última semana de novembro foram
apresentadas as propostas para sua retomada em 2022.

ANÁLISE DO DESEMPENHO OPERACIONAL E ESTRATÉGICO
Atendendo as exigências do Ministério da Saúde, direcionadas aos Hospitais de
Ensino vinculado ao SUS, desde 2005, o Hospital elabora o Plano Operativo Anual,
juntamente com um conjunto de indicadores e respectivas metas que visam o
desenvolvimento

equilibrado

da

Instituição,

considerando

quatro

perspectivas

interdependentes:
• Financeira - Gestão Hospitalar;
• Cliente e Mercado - Comunidade e Humanização;
• Processos Internos - Produtividade: Atenção à Saúde;
• Crescimento e Aprendizado - Ensino e Pesquisa.
Traduzir o desempenho de uma instituição do porte de HCFMRP-USP em números e
de forma sucinta é tarefa complexa e assim, para o estabelecimento dos indicadores e
definição das metas, foi selecionado um conjunto de indicadores, fundamentado na
metodologia do marcador balanceado (Balanced Scorecard) que possibilita visão do
desempenho institucional. As metas são estabelecidas de acordo com a série histórica, os
referenciais pertinentes, as tendências e a parcela de desafio necessária ao crescimento
e a melhoria contínua da Instituição e são pactuadas com o gestor estadual. Para a
avaliação crítica do cumprimento das metas institucionais, dispõe de uma comissão
interna, integrada por representantes de diversas áreas, que se reúne trimestralmente. Esta
discussão subsidia a reunião trimestral da Comissão Permanente de Acompanhamento de
Contrato SUS - CPAC que avalia, juntamente com as partes interessadas, o cumprimento
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das metas institucionais. Em 2021, devido à Pandemia COVID-19, a avaliação das metas
foi suspensa.
Outra prática de gestão relativa à análise do desempenho institucional são as
reuniões com os Departamentos Clínicos e a Administração, que acontecem anualmente.
Porém, devido a Pandemia COVID-19, ocorreram diversas alterações no fluxo assistencial
que impactaram profundamente na produção do Hospital no decorrer do ano, o que
inviabilizou a análise sobre a série histórica dos indicadores de desempenho.
O Programa de metas setoriais, instituído em 2006, denominado Programa Gestão
à Vista, tem por objetivo incentivar as Unidades no sentido de criar indicadores de
desempenho para o acompanhamento de suas atividades, gerando uma cultura de
informação, além de alinhar os indicadores das Unidades com os institucionais e divulgar
as informações, às equipes de saúde, disponibilizado em painéis. O acompanhamento das
atividades através de indicadores e metas trazem clareza e transparência aos processos,
possibilitando, um entendimento amplo, demonstrando que análise de desempenho é
uma poderosa ferramenta para o direcionamento da gestão administrativa das unidades.
O Hospital dispõe, há mais de 30 anos, de banco de dados das informações
nosológicas dos pacientes internados, quando todas as altas são codificadas conforme a
Classificação Internacional de Doenças. São informações que subsidiam o planejamento
hospitalar, o ensino e alimentam investigações das pesquisas científicas.
Anualmente é realizado o Relatório Perfil Nosológico que se trata um relatório, de
análise resumida do atendimento hospitalar de internações, utilizando como base a
notificação do diagnóstico principal pela CID-10.

GESTÃO DE PROCESSOS DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI
A Unidade de Controle Interno tem a finalidade de planejar, coordenar,
supervisionar e controlar a Política de Controle Interno do HCFMRP-USP.
A UCI solicita semestralmente a todas as unidades relatórios das atividades
realizadas pelos diversos serviços da Instituição e encaminha à Administração do Hospital
que realiza discussão com as áreas sobre os resultados e as propostas apresentadas.
Elabora, anualmente, o Relatório Analítico Estruturado – RAE, a partir dos relatórios
semestrais produzidos e encaminha ao Tribunal de Contas do Estado – TCE.
Foi implantado o Sistema de Comunicação Interna - SCI, sob a gestão da Unidade
de Controle Interno - UCI, com o objetivo de tornar mais ágil e eficiente a comunicação
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entre os usuários, as áreas prestadoras de serviços internos e a própria direção do Hospital.
O Sistema, ao mesmo tempo, busca agilizar a execução de serviços solicitados pelo
público interno, bem como permite que a administração conheça as dificuldades de todos
os setores do Hospital, oferecendo condições para que os processos de trabalho sejam
revistos e efetuar investimentos em programas de melhorias nas áreas que estejam,
eventualmente, sobrecarregadas.
Após a implantação do referido sistema, em agosto de 2021, a Unidade se
empenhou na sua divulgação junto aos diretores e demais responsáveis pelas áreas, com
o objetivo de aumentar a adesão dos usuários, bem como o número de resoluções de
demandas pendentes.
A UCI também colabora com a implantação da LGPD através do Grupo de
Controle de Proteção de Dados (GCPD) e do Grupo de Apoio Operacional (GAO), as
principais atividades desenvolvidas no período estão relacionadas ao mapeamento de
tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, desenvolvimento das Políticas,
acompanhamento da capacitação dos funcionários no curso sobre a LGPD, através da
Plataforma LMS - EAD - HCFMRP-USP-FAEPA, além da participação semanal nas reuniões
do GAO e quinzenais nas do GCPD.

GESTÃO DA QUALIDADE E DA SEGURANÇA DO PACIENTE
As atividades da Gestão da Qualidade e da Segurança do Paciente, estão
voltadas à implantação de políticas da qualidade hospitalar, da gestão de risco e da
vigilância em saúde.
Dentre as ações principais estão a padronização das tarefas desenvolvidas e a
minimização de danos aos pacientes e colaboradores, de forma a fortalecer a cultura da
qualidade e da segurança na Instituição. Para isto são desenvolvidas ações que visam
garantir o cumprimento dos requisitos previstos pelas normas e legislações vigentes e
também para atender as expectativas dos usuários. Na prática, isto é realizado por meio
das avaliações de qualidade, monitoramento de resultados e a implementação de ações
corretivas, em especial as de treinamento que, durante a pandemia, foram mantidas de
forma virtual. Todas as atividades desenvolvidas estão alinhadas aos objetivos e metas
estratégicas institucionais definidos para a Qualidade e para a Segurança do Paciente de
forma que os resultados obtidos retratem o processo de melhoria contínua e de excelência
nos serviços prestados.
No ano de 2021, ainda frente ao cenário da pandemia da COVID-19, foram muitos
os desafios a serem enfrentados e, o Centro Integrado da Qualidade esteve presente
auxiliando as unidades assistenciais a manter o cumprimento dos requisitos da qualidade
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hospitalar e da segurança do paciente nas diferentes atividades desenvolvidas dentro do
Hospital.

AUTOAVALIAÇÃO E AUDITORIAS INTERNAS
O processo da Autoavaliação é realizado de forma presencial anualmente, neste
ano, visto a impossibilidade de visitas presenciais às áreas do Hospital, foi realizada em
dezembro em duas etapas: a primeira contou com a avaliação dos responsáveis das áreas
por meio do preenchimento de roteiros de questões encaminhados por e-mail. A segunda
etapa foi realizada por meio de visita presencial em uma amostragem de 8 áreas das duas
unidades hospitalares HC Campus e Unidade de Emergência.
Os resultados informados pelos responsáveis das áreas demonstraram o aumento
ou a manutenção dos percentuais de conformidade obtidos em relação à Autoavaliação
do ano anterior.

16ª SEMANA DA QUALIDADE
De 22 a 25 de novembro de 2021 foi comemorada a 16ª Semana da Qualidade e
Segurança do Paciente com o tema “Desafios e Oportunidades em tempos da pandemia
da COVID-19”. Assim como em 2020, o evento aconteceu de forma virtual. A programação
contou com a apresentação de 7 temas relacionados à qualidade e segurança do
paciente, além do lançamento da 2ª edição especial da Revista eletrônica Qualidade HC.

GERENCIALMENTE AMBIENTAL
O Serviço de Gerenciamento Ambiental - SGA é responsável por elaborar estudos
dos aspectos e impactos ambientais para a formulação da política do meio ambiente do
Hospital e diretrizes a serem adotadas, fundamentada no conceito de melhoria contínua
e preservação do meio ambiente.
As ações desenvolvidas pelo SGA são direcionadas à preservação do Meio
Ambiente e da saúde pública, comprovado pelas ações educativas realizadas para
auxiliar no combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, Chikungunya, Zika
e Febre Amarela. Isso confirma o compromisso dessa Instituição de Saúde em representar
nos seus processos um diferencial para o cuidado tanto com as pessoas quanto com o
meio ambiente.
Todos os anos são comemorados as datas relacionadas ao Meio Ambiente, com
eventos direcionados aos servidores, como o Dia da Água - 22 de março, Semana do Meio
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Ambiente - 05 de junho e o Dia da Árvore - 21 de setembro. Reforçando este objetivo, o
HCFMRP-USP é membro do Projeto Hospitais Saudáveis, aderindo ao Desafio Clima que é
uma campanha internacional coordenada pela Rede Global Hospitais Verdes e
Saudáveis.
Tabela 20: FAEPA – HCFMRP-USP - Resíduos gerados no HCFMRP-USP (Kg)
Ano

Resíduos

Resíduos

Rejeitos

Resíduos

Resíduos Comuns

Infectantes e

Químicos

Radioativos

Comuns

Recicláveis

Perfurocortantes

(Grupo B) *

(Grupo C)

Refugo

(Grupo D) **

(Grupos A e E)

(Grupo D)

2017

490.424

10.881

366

1.009.247

210.383

2018

600.946

8.920

331

1.101.246

177.126

2019

556.512***

9.143

418

976.603***

203.246

2020

585.623

5.717

50

832.448***

166.511

2021

644.706

9.600

266

762.053

177.397

Observações:
Resíduos dos Grupos A, D (refugo) e E: dados da quantificação de resíduos gerados. Resíduos dos Grupos B e C e D (recicláveis): dados da quantificação de resíduos encaminhados para tratamento/destinação.
* Dados de resíduos químicos incluem resíduos perigosos de medicamentos e reagentes.
** Dados de resíduos recicláveis incluem: papel, papelão, plástico, vidro e sucata metálica.
*** Por questões operacionais e administrativas da U.E., não está sendo realizada a pesagem de resíduos, sendo considerado o valor médio
das pesagens realizadas no ano de 2018

Foi observado, que desde o início da Pandemia COVID-19, houve um aumento na
geração dos resíduos infectantes e perfurocortantes tanto da Unidade de Emergência
como do Campus. Desde março de 2020, todos os resíduos gerados nessa Instituição
gerados em áreas de assistência a casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 foram
acompanhados de perto, garantindo que fossem encaminhados, tratados e destinados
de forma ambientalmente correta, respeitando todas as normas e diretrizes referentes ao
manejo de resíduos de serviço de saúde, garantindo e preservando a saúde da
coletividade, minimizando riscos à saúde pública e ao meio ambiente.
GESTÃO DAS INFORMAÇÕES
Os aplicativos, plataformas e sistemas de informação estão entre os principais
recursos estratégicos utilizados pela Instituição. Em 2021, além da continuidade do Projeto
Inteligência de Resultados e Integração de Sistemas - IRIS, tivemos várias ações relativas a
Lei Geral de Proteção de Dados, e soluções para viabilizar a vacinação e adequações de
processos para o enfrentamento da Pandemia Covid 19.
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Projeto IRIS
Impactado pela pandemia, o projeto Inteligência de Resultados e Integração de
Sistemas - IRIS foi reestruturado em 2021 e as atividades foram assumidas pela equipe
interna de TI.
Para fins de avaliação e priorização das demandas foi criada uma nova estrutura
de governança, com uma Coordenação Técnica e um Conselho Gestor.
Dentro deste cenário foi dada continuidade na modernização dos módulos de
Atenção à Saúde, começando pela revisão da arquitetura da solução, e retomada do
desenvolvimento das soluções avaliadas pela Coordenação Técnica e Conselho Gestor.
Já na frente de implantação do Sistema, Aplicativos e Produtos - SAP, foi realizada
no início de 2021 um diagnóstico do projeto, resultando a proposição de novas ferramentas
e a priorização de ações.

Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD
No ano de 2021, o Grupo de Controle e Proteção de Dados - GCPD e o Grupo de
Apoio Operacional - GAO, priorizaram o mapeamento de dados pessoais e a
conscientização da obrigatoriedade do cumprimento da Lei para os funcionários do
Complexo de Saúde.
Para iniciar o trabalho de mapeamento, foram realizadas reuniões com as chefias
dos setores e indicados e veiculadas campanhas por meio de e-mails informativos através
das “Pílulas de LGPD” e peças informativas como cartazes, folders, etc. Inicialmente foram
realizadas oficinas sobre Mapeamento de Processos de Negócio e como listar as atividades
com todas as áreas do Complexo de Saúde, para orientar como realizar a primeira fase do
mapeamento, a listagem de atividades de dados pessoais, onde os grupos de trabalho da
LGPD pudessem mensurar quantas de suas atividades de negócio tratam dados pessoais
sensíveis ou não.

Sistema de Vacinação
No início de janeiro de 2021, o Centro de Informação e Análise – CIA adaptou um
sistema de agendamento interno do Hospital, para o agendamento da vacinação contra
a COVID-19 de forma organizada e sem aglomerações dos mais de 6.000 profissionais do
complexo hospitalar HCFMRP/FMRP/FAEPA. Além do controle de agendamento, o sistema
contou com formulários para validação de perfis assistenciais a fim de excluir do
agendamento de pessoas com sintomas ou patologias as quais não eram recomendadas
para vacinação. O Processo de Vacinação registra o lote utilizado em cada profissional e
automaticamente organiza a liberação gradativa das doses seguintes, restringindo o
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agendamento dentro dos períodos mínimos, conforme recomendação de cada
fabricante de cada marca de vacina.

Firewall
Encontra-se em processo de implantação uma solução de segurança da
informação integrada contemplando: dois Firewall / VPN trabalhando em cluster ativo de
alta disponibilidade, dois Sistemas de Prevenção de Intrusos – IPS trabalhando em cluster
ativo de alta disponibilidade, um Sistema de Correlação de Eventos e um Sistema de
Gerenciamento. Tais providências contribuem para elevar a maturidade da Segurança da
Informação e consequentemente à adequação dos processos de negócio à Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais.

Banco de Preços
Desenvolvido em parceria com a empresa externa, o sistema Banco de Preços é
composto por um Robô automatizado - RPA e uma Inteligência Artificial - IA de nome
ALICE, ambos desenvolvidos pela empresa externa e por um sistema de geração de preço
referencial desenvolvido pela TI do HCFMRP-USP/FAEPA. O Sistema tem por objetivo agilizar
e tornar mais preciso o processo de geração de preço referencial pré-licitação nas
aquisições do Hospital, além de considerar valores praticados em compras públicas, sem
distorções comuns provocadas em um levantamento de preços diretamente com os
fornecedores nesse cenário. O RPA percorre 7 portais de públicos de preços e grava todas
as informações encontradas em servidores internos.

Gestão de Identidade e Acesso
Em 2021, deu-se continuidade na implantação do sistema de Gestão de
Identidade, automatizando habilitação de acesso de todos os funcionários, alunos e
residentes.
Além dos Sistemas HCRP, a ferramenta foi integrada à concessão de Wifi, geração
de e-mail, e outros sistemas utilizados internamente como a plataforma de Sistema de
Gerenciamento de Processos de Negócio - BPMS e Sistema de Gestão da Aprendizagem LMS, gerindo os acessos desses sistemas.
Alinhada a LGPD, também em 2021, foi iniciada a revisão dos perfis de acesso, para que
as funcionalidades e informações disponibilizadas sejam compatíveis com as necessidades
funcionais.
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RH Digital
Foi implantado o Sistema do RH Digital de toda documentação dos processos de
trabalho realizados pelo Centro de Recursos Humanos - CRH. A nova ferramenta substitui
os processos tradicionais, e permite aos funcionários fazer solicitações ao CRH de qualquer
local e sem o uso de papel.

Sistema Informatizado para Central de Material e Esterilização
O Sistema permite o cadastramento de instrumentais e equipamentos que passam
por processo de esterilização, registrando cada etapa do fluxo: recepção de material sujo,
lavagem, esterilização, montagem de caixas/kits e distribuição nas unidades usuárias. Em
novembro de 2021 o sistema entrou em operação na Central de Equipamentos e Clínica
Civil. As próximas etapas teremos a implantação na Central de Material e Esterilização CME da Unidade Campus, Unidade Respiratória da Unidade de Emergência.

Agendamento eletrônico de coleta de exames
Implantado neste exercício o agendamento de exames laboratoriais na sala coleta
de materiais biológicos. O sistema disponibiliza datas e horários baseado nas regras dos
exames solicitados, quantidade de vagas e data da consulta.
GESTÃO DE PESSOAS
Em 2021 o Hospital contou com 4.762 funcionários contratados, através de concurso
público, e agregou uma força de trabalho de funcionários contratados pela Fundação de
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do HCFMRP-USP - FAEPA, que em 2021 contou com
1.155 funcionários exclusivos FAEPA, que atuam especialmente nas atividades fins e nas
atividades as quais o Hospital não possui número suficiente de servidores e nem quadro
aprovado pelo Governo do Estado, tais como: Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais,
Psicólogos, Nutricionistas, Enfermeiros, Farmacêuticos, Biologistas, Perfusionistas, Analistas
de Sistemas, Programadores, Tecnólogos, Engenheiros Clínico, Civil, Químico e Elétrico,
além de outros funcionários de apoio técnico para o desempenho das atividades fins e
das demais atividades fundamentais para o bom funcionamento da estrutura do Hospital.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Comunicação e Acolhimento
Foi realizado um curso com a finalidade de desenvolver habilidades assertivas e
acolhedoras nos atendimentos prestados pelo Centro de Recursos Humanos - CRH, além
de aprimorar os recursos de diálogo e de acolhimento utilizados no atendimento do CRH
aos funcionários da Instituição.
A capacitação abrangeu um total de 11 servidores, em 4 encontros semanais, com
1h30 de duração, e foi coordenada pelos psicólogos do CRH e do Serviço de Psicologia
Hospitalar. Foram utilizadas técnicas de dinâmicas de grupo e exposição dialogada dos
conceitos e questões abordados na capacitação. A proposta é que o curso se estenda
também a outras áreas do Hospital que trabalham com atendimento ao público.

RH Digital
O Hospital informatizou os processos de atendimento aos funcionários. A nova
ferramenta representa a substituição dos processos tradicionais evitando a circulação de
papel e, consequentemente, a disseminação de microorganismos, como por exemplo o
novo coronavírus. Também possibilitou o envio de um mesmo documento digital a diversos
setores simultaneamente, gerando maior agilidade nos processos.
Através do RH Digital o funcionário faz solicitações de Declarações, Certidões,
Licenças previstas em lei, tais como Licença Saúde, Gala, Nojo, Paternidade, Doação de
Sangue,

Fórum,

Licença

Maternidade,

Prorrogação/Antecipação

de

Licença

Maternidade e Licença Acidente de Trabalho, dentre outros.

Digitalização dos Processos Funcionais dos Servidores/ Funcionários
Está em fase de digitalização os Processos Funcionais que trará vários benefícios
como, acesso fácil para consulta de documentos; evitar extravio dos processos e maior
rapidez na tramitação. Até o momento, foram digitalizados 3.373 processos, com o total
de 631.578 folhas; ainda faltam 1.387.

Sistema de Escala Médica
O sistema de Escala Médica passou a contar com o novo recurso de lançamento
automáticos dos plantões extras do estado no Sistema Forponto, seguindo os critérios de
análise e lançamento (cumprimento de carga horária contratual, cumprimento da carga
horária exigida para o plantão, disponibilidade de saldo de banco de horas, lançamento
dos plantões e demais abonos durante toda a apuração), de modo que sejam
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processados e encaminhados para o setor de pagamento. Com estes recursos, o
lançamento deixou de ser realizado manualmente, o que promoveu um lançamento mais
ágil e com uma menor incidência de erros.

Sistema de Controle de Férias - Aviso de Férias Eletrônico
O Centro de Recursos Humanos passou a emitir os comunicados de férias através do
Sistema de Controle de Férias, na qual é enviado ao funcionário no respectivo e-mail
institucional o Comunicado de Aviso de Férias. Através do e-mail o funcionário dá ciência
do período de gozo de férias agendados (equivalente a assinatura do comunicado), com
30 dias de antecedência da data de início.
Aos funcionários do Centro de Recursos Humanos, é permitido controle de quais
avisos de férias já foram emitidos e enviados aos funcionários e quais já foram assinados.

E-Social
O Hospital passou a utilizar o sistema E-Social, que tem como objetivo facilitar a
administração de informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias devido a
necessidade da manutenção e atualização dos dados cadastrais dos servidores e seus
dependentes. Foi instituído pelo Centro de Recursos Humanos, um grupo de trabalho, para
acompanhamento das divergências cadastrais existentes e outras que virão do cadastro
da PRODESP e E-Social, a fim de facilitar as informações e correções relativas aos dados
cadastrais dos trabalhadores de acordo com as exigências do E-Social, evitando assim,
prejuízos ao Hospital e ao servidor.

Curso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD aos funcionários
O HCFMRP-USP e a FAEPA ofereceram a todos os funcionários curso sobre a Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, que estabelece diretrizes importantes para coleta,
processamento e armazenamento de dados pessoais.

Distribuição de Cestas de Natal
A Administração do Hospital, com recursos provenientes da Clínica Civil e FAEPA,
distribuiu Cestas de Natal aos servidores, em comemoração à data festiva de Natal.

Auxílio Creche
O Hospital dispõe de contratos com estabelecimentos particulares que oferece
acolhimento, assistência e orientação aos filhos das servidoras sob os aspectos
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biopsicossocial até a idade de 6 anos e 11 meses, durante seu expediente de trabalho. Em
2021 foram atendidas, em escolas conveniadas, 396 crianças.

GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS FAEPA-HCFMRP-USP
Para o financiamento das atividades realizadas pelo HCFMRP-USP, em 2021,
adicionalmente às receitas gerenciadas pela FAEPA, cuja evolução daquelas vinculadas
à prestação de serviços médico-hospitalares está demonstrada nos Gráficos 2, 3 e 4, a
instituição hospitalar contou com um orçamento anual, oriundo do Tesouro do Estado, de
R$542.753.579.
Em 2021, no que tange às receitas gerenciadas pela FAEPA, o impacto da pandemia
também foi significativo, conforme demonstrado nos referidos gráficos. No que diz respeito
ao Convênio SUS, a crise afetou especificamente o faturamento do FAEC-Fundo de Ações
Estratégicas e Compensações (transplantes, cirurgias bariátricas, cirurgias de epilepsia,
etc), uma vez que embora também tenha havido redução de procedimentos de Média e
Alta Complexidade-MAC, o aumento da assistência para pacientes com Covid-19
suplantou as perdas hospitalares MAC.
Ressalta-se que os aportes adicionais de recursos financeiros repassados à FAEPA
pelos Governo Estadual e Federal para enfretamento da pandemia, no valor total de
R$32.933.606,00, não estão representados no Gráfico 2.
O gerenciamento de recursos financeiros extra orçamentários, pela FAEPA, tem
possibilitado conceder autonomia aos coordenadores de atividades e/ou programas
desenvolvidos no âmbito do HCFMRP-USP, no sentido de priorizar uma parcela dos seus
gastos, obedecidas as normas aprovadas pelo Conselho Deliberativo do HCFMRP-USP e
Conselho de Curadores e de Administração da FAEPA. As informações prestadas a seguir
foram formatadas para permitir visualizar essa descentralização.
Dessa forma, esta composição de esforços financeiros entre a FAEPA e o HCFMRPUSP será apresentada nas tabelas e gráficos a seguir.
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Gráfico 2: FAEPA – HCFMRP-USP - Arrecadação SUS (AIH+SIA) - Em milhões R$

Obs.

Em 2021, da receita total do SUS, houve retenção, pela SES-SP, do montante de R$ 52.086.085, que foi incorporado ao
Orçamento do HCFMRP-USP para o Programa de Prêmio Incentivo dos Servidores.
Em dezembro de 2021, houve um incremento temporário na receita SUS em decorrência da publicação da portaria GM/MS 3.747, de
21 de dezembro de 2021, no valor de R$ 19.885.427,37

Gráfico 3: FAEPA - HCFMRP-USP - Receita gerada pelo Atendimento Particular – Em milhões R$

Gráfico 4: FAEPA - HCFMRP-USP - Receita gerada pelo Atendimento de Beneficiários de
Plano de Saúde Suplementar – Em milhões R$
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CUSTEIO E INVESTIMENTO
GASTOS PRIORIZADOS PELA SUPERINTENDÊNCIA DO HCFMRP-USP
Para manutenção do quadro de pessoal que atende às necessidades do HCFMRPUSP, em 2021, a FAEPA aplicou cerca de R$63,2 milhões. A evolução desses gastos está
demonstrada no Gráfico 5. Destaca-se que os profissionais contratados pela FAEPA têm
sido decisivos para o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Operativo Anual
apresentado ao SUS.
Gráfico 5: FAEPA - HCFMRP-USP - Desembolso com salários, reflexos e benefícios - Em milhões de R$

Obs.: No montante da Autarquia não está incluído o desembolso com o Prêmio Incentivo para os Servidores da Instituição

Tabela 21: FAEPA – HCFMRP-USP - Desembolso com Material de Consumo – Em Milhões de Reais

2017

2018

2019

2020

2021

AUTARQUIA

89,0

87,3

98,1

97,4

105,3

FAEPA

37,9

43,7

45,8

57,7

58,9

TOTAL

126,9

131,0

143,9

155,1

164,2
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Gráfico 6: FAEPA – HCFMRP-USP - Desembolso com Material e Consumo (%)

Tabela 22: FAEPA – HCFMRP-USP - Desembolso com Manutenção Conservação e Outros Serviços e
Encargos – Valores Em Milhões de Reais

2017

2018

2019

2020

2021

AUTARQUIA

78,9

75,2

88,9

92,3

105,8

FAEPA

12,7

11,4

16,2

26,0

23,5

TOTAL

91,6

86,6

105,1

118,3

129,3

Gráfico 7: FAEPA – HCFMRP-USP - Desembolso com Manutenção/Conservação e
Outros Serviços e Encargos (%)

Tabela 23: FAEPA – HCFMRP-USP - Desembolso com Equipamentos, Veículos e Material Permanente –
Valores em Milhões de Reais

2017

2018

2019

2020

2021

AUTARQUIA

3,8

19,3

28,2

7,0

6,4

FAEPA

5,2

5,2

9,9

7,1

7,3

TOTAL

9,0

24,5

38,1

14,1

13,7
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Gráfico 8: FAEPA – HCFMRP-USP - Desembolso com Equipamentos, Veículos e Material Permanente (%)

Tabela 24: FAEPA – HCFMRP-USP - Desembolso com Obras – Valores em Milhões de Reais

2017

2018

2019

2020

2021

AUTARQUIA

0,0

0,0

0,0

0,1

5,3

FAEPA

1,4

2,9

4,8

8,0

3,8

TOTAL

1,4

2,9

4,8

8,1

9,1

Gráfico 9: FAEPA – HCFMRP-USP - Desembolso com Obras - (%)
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Relação dos Principais Equipamentos/ materiais adquiridos Campus e U.E.
Analisador Portátil de CO2 e O2
Aparelho de Função Pulmonar
Aparelho de Raio X Portátil
Arco Cirúrgico (Equipamento de Raio -X)
Autoclave
Cardioversor/Desfibrilador
Carro Plataforma em Inox
Celular OCTA Core
Detector Fetal Portátil
Ecógrafo – Ultrassom Obstétrico
Fotoforo ML 4 Led
Gerador de Marcapasso Cardíaco Temporário
Laringoscópio
Leitor Bidimensional Datamatrix
Máquina de Hemodiálise
Mesa Cirúrgica
Microscópio de Fluorencencia
Monitor Fetal Cardiotocografo
Monitor Multiparamétrico 15”
Polígrafo com 55 canais
Rinolaringofibroscópio
Sistema de Tomografia por coerência Ótica - OCT
Tomógrafo
TV 50”” para Kanban
Ultrassonografia
Ultrasson para Ginecologia - ecógrafo
Ureterorrenoscópio Semirrigido

1
1
1
1
1
38
6
15
7
1
1
4
1
9
3
2
1
2
17
3
4
1
1
6
1
1
2

RECURSOS APLICADOS EM ATIVIDADES COORDENADAS PELOS DEPARTAMENTOS CLÍNICOS
Tabela 25: FAEPA – HCFMRP-USP - Desembolsos priorizados pelos Departamentos Clínicos e Unidade de
Emergência
DESPESA
CONSUMO

2017

2018

2019

2020

2021

R$

R$

R$

R$

R$

647.075

748.565

682.481

530.498

580.081

1.342.009

725.870

1.028.990

401.898

269.860

EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN.

587.361

757.211

599.285

601.950

523.197

MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO

115.334

88.574

112.345

67.867

93.026

0

0

0

0

0

488.854

506.517

618.650

542.729

512.043

3.180.633

2.826.737

3.041.751

2.144.942

1.978.207

SERVIÇOS E ENCARGOS

OBRAS/INSTALAÇÕES
PESSOAL, REFLEXOS E BENEFÍCIOS
TOTAL GERAL
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RECURSOS APLICADOS EM ATIVIDADES COORDENADAS PELA DIRETORIA DA FAEPA
Tabela 26: FAEPA – HCFMRP-USP – Desembolsos atividades coordenadas pela Diretoria da FAEPA
DESPESA

2017

2018

2019

2020

2021

R$

R$

R$

R$

R$

CONSUMO

8.348.033

9.925.615

11.760.424

11.367.292

11.017.512

IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT.
PERMANENTE

7.757.394

13.695.167

16.562.250

2.140.523

1.076.596

DESPESAS GERAIS

5.598.553

6.121.192

3.384.504

2.493.374

3.221.144

11.634.554

11.741.741

20.075.844

16.228.509

18.298.482

229.321

219.359

396.857

578.764

616.405

2.710.276

5.659.323

2.052.914

106.660

108.886

15.221.775

15.969.929

18.350.913

18.083.200

21.293.299

51.499.906

63.332.326

72.583.706

50.998.322

55.632.524

SERVIÇOS E ENCARGOS(1)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES
PESSOAL, REFLEXOS E BENEFÍCIOS

(2)

TOTAL GERAL

Notas:
(1) Mais de 80% do montante desta alínea referem-se ao pagamento de honorários médicos.
(2) Incluído empregados da Administração, CCRP, Estacionamento, Clínica Civil (Particular e Convênios) e
Unidade de Pesquisa Clínica.

Programas para Captação de Recursos
O HCFMRP-USP e a FAEPA têm atuado, continuamente, na captação de recursos
extra orçamentários, especialmente para áreas prioritárias. Seguem abaixo os projetos
apresentados e aprovados:


Pronon e Pronas: desde 2014 o HCFMRP-USP tem encaminhado projetos, através
da FAEPA, para os Programas Nacional de Apoio à Atenção Oncológica - PRONON
e de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência -PRONAS/ PCD, com
mais de 33 milhões de reais aprovados. Em 2021 destacamos dois projetos voltados
ao câncer que somam mais de 15 milhões, Projeto “Implantação do Centro
Especializado de Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Cabeça e Pescoço”, no
valor de R$ 7.351.394,45 e o Projeto Identificação de Fatores Etiológicos do Câncer
através de Assinatura Genômica, no valor R$ 6.221.391,55 e Projeto voltado a
pessoa com deficiência no valor de R$ 1.214.136,71, Função autonômica como
indicador de disfunção miocárdica e risco de morte súbita cardíaca na Distrofia
Muscular de Duchenne.



FINEP: uma das fontes de captação de recursos extra orçamentários do HCFMRPUSP é via Financiadora de Estudos e Projetos -FINEP, uma empresa pública brasileira
de fomento à ciência, tecnologia e inovação em empresas, universidades, institutos
tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas. Ainda em desenvolvimento
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o projeto “Readequação e modernização da infraestrutura física dos Laboratórios
de Pesquisa em Medicina Celular, Molecular e Nuclear”.


Programas de Eficiência Energética: nos projetos de eficiência energética
realizados através de chamada Pública da Companhia Paulista de Força e Luz –
CPFL foram investidos, em 2021, R$ 1.358.729,12. na implantação da automação do
sistema de climatização de três chillers do prédio do HC Criança.



Emendas Parlamentares: A Administração realizou neste ano um intenso trabalho
junto aos parlamentares do Estado de São Paulo, apresentando projetos a serem
beneficiados com emendas, repercutindo diretamente na qualidade dos
atendimentos realizados pela Instituição. Foram direcionados ao HCFMRP-USP mais
de R$ 18.000.000,00, aplicados em custeio e em projetos priorizados pela
Administração.



O Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos - CFDD, vinculado
ao Ministério da Justiça e Segurança, realiza periodicamente um processo seletivo
para escolha de projetos apresentados por órgãos e pessoas jurídicas de direito
público estaduais, que devem enquadrar-se nos critérios estabelecidos. Desde 2018
o HCFMRP-USP apresentou propostas, sendo contemplado o projeto Adequação
da Infraestrutura da Edificação do HCFMRP-USP para Atendimento aos Requisitos
de Segurança Elétrica, Detecção de Incêndio e da Informação, no valor de R$
8.259.633,79, ainda em desenvolvimento.



O Conselho Estadual da Criança e do Adolescente - CONDECA lançou um Edital
direcionados para este público e os três projetos apresentados pelo HCFMRP-USP
foram aprovados para captação: Qualificação do Atendimento à Criança e ao
Adolescente realizado pelo HCFMRP-USP – R$ 765.000,00; Rodas em Movimento – R$
1.541.020,00 e Análise genotípica e aspectos fisiopatológicos de uma coorte de
crianças brasileiras com neuropatia hereditária – R$ 1.985.217,00
Estes projetos encontram-se atualmente em fase de captação de recursos junto às
empresas interessadas.



Outras fontes: a atuação do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15) e
do Ministério Público do Trabalho (MPT-15) no processo trabalhista que condenou
as empresas Shell, Basf e Grupo Odebrecht por dano moral coletivo, destinando
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parte da multa para projetos apresentados pelo HCFMRP-USP. A Unidade de
Emergência foi beneficiada com R$ 8,9 milhões que foram aplicados em
atualização tecnológica e modernização da infraestrutura dos setores de Alta
Complexidade e na Unidade de Queimados, cuja reforma foi finalizada em 2021.

Ribeirão Preto, 30 de março de 2022

Prof. Dr. RICARDO DE CARVALHO CAVALLI
Diretor Executivo
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HOSPITAL ESTADUAL DE RIBEIRÃO PRETO – HERibeirão
HISTÓRICO E PERFIL ASSISTENCIAL
As discussões para implantação de um hospital público estadual para
atendimento da assistência de baixa e média complexidade em Ribeirão Preto e região
teve início no final da década de mil novecentos e noventa. As ações lideradas pela
administração central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo (HCFMR-USP) e da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP) visavam, principalmente,
atender a demanda reprimida existente na Divisão Regional de Saúde XVIII, atualmente
Departamento de Saúde XIII, e no HCFMRP-USP, permitindo, assim, que este cumprisse o
seu papel de hospital de nível terciário no Sistema Único de Saúde (SUS).
Adicionalmente, seria criado um espaço estratégico para o ensino de graduação da
FMRP-USP e para a residência médica do HCFMRP-USP.
Nesse contexto, durante os exercícios de 2005 e 2006, foi concebido e iniciado
o projeto de construção do hospital. Em 2007, paralelamente à execução das obras de
construção, pela Secretaria de Estado da Saúde, do denominado Hospital Estadual de
Ribeirão Preto, as partes envolvidas na implantação do projeto – SES-SP/DRS-XIII,
HCFMRP-USP, FMRPUSP e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FAEPA), definiram o
instrumento jurídico para normatizar o modelo de gestão do Hospital, o seu Regimento
Interno, a sua estrutura organizacional, a proposta assistencial para a sua área de
abrangência, o seu quadro de pessoal e o seu orçamento para o exercício de 2008.
Assim, em janeiro de 2008, foi celebrado Convênio entre o Governo do Estado
de São Paulo, por intermédio da SES-SP, e o HCFMRP-USP, com a interveniência da
FAEPA, para a operacionalização da gestão e execução das ações e serviços de saúde
do novo hospital regional de complexidade secundária: o Hospital Estadual de Ribeirão
Preto “Prof. Dr. Carlos Eduardo Martinelli” (HERibeirão).
Em 2009, as ações de assistência à comunidade, no âmbito do Convênio de
Gestão do HERibeirão, foram ampliadas com a criação de um serviço de reabilitação,
contemplando as áreas de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional: o CIRHERibeirão.
Em janeiro de 2013, após participar de Convocação Pública, a FAEPA celebrou
Contrato de Gestão com a SES-SP para gerenciar o HERibeirão, por mais cinco anos.
No final de 2017, foi realizada nova Convocação, tendo, a FAEPA, sido selecionada
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para continuar na gestão do HERibeirão para o período de 1 de janeiro de 2018 a 31 de
dezembro de 2022.
Como planejado, o Projeto Assistencial do HERibeirão tem suprido a demanda
assistencial hospitalar e ambulatorial de baixa e média complexidade identificada
pelas unidades básicas de saúde dos 26 municípios da área de abrangência do DRS XIII
e regulada pelo Sistema da Central de Regulação de Oferta de Serviço de Saúde
(CROSS). Dentre esses municípios, deve atender a seguinte ordem de prioridade:
1. Onze municípios que não possuem hospital: Barrinha, Brodowski, Cássia dos
Coqueiros, Dumont, Guatapará, Luís Antônio, Pradópolis, Santa Cruz da Esperança,
Santo Antônio da Alegria e Serra Azul.
2. Os Municípios que têm hospital, porém não possuem oferta dos serviços realizados
no HERibeirão.
3. Os Municípios que demonstrem que a capacidade de atendimento de seus hospitais
está esgotada.
Adicionalmente, o HERibeirão tem atendido pacientes advindos do HCFMRPUSP, tanto de sua Unidade de Emergência, cujas condições já estejam estabilizadas,
como do Campus nos casos de portadores de patologias cirúrgicas de média
complexidade. Dessa forma, presta relevante contribuição na liberação de espaços
para o atendimento de urgência e emergência e para o terciário.
No HERibeirão são prestados serviços de assistência hospitalar e ambulatorial
(consultas, exames e cirurgias), prioritariamente de complexidade secundária e de
inserção microrregional (DRS XIII), exclusivamente aos usuários do SUS, nas seguintes
especialidades:
 Enfermaria: Clínica Médica e Cirúrgica.
 Ambulatório: Cirurgia Geral, Gastrocirurgia, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica,
Cirurgia

Vascular,

Oftalmologia

(Clínica/Cirúrgica/Retina/Injeção

intravítrea),

Proctologia, Odontologia, Urologia e Otorrinolaringologia e Dermatologia Cirúrgica.
 Exames – SADT Externo: Nasofibroscopia, Endoscopia, Colonoscopia, Ultrassonografia
e Ecocardiografia.
 Centro Integrado de Reabilitação (CIR-HERibeirão): Audiometria, Logoaudiometria,
Imitanciometria, Audiometria de Alta – Frequência, Audiometria em Campo Livre,
Emissões Otoacústicas, Potencial Evocado Auditivo, Avaliação do Processamento
Auditivo Comportamental (testes em cabina), Reabilitação nas áreas de fisioterapia,
fonoaudiologia e terapia ocupacional.
O HERibeirão norteia suas atividades por meio do Planejamento Estratégico,
como forma de alavancar o processo de melhoria organizacional e garantir a
eficiência, eficácia e qualidade dos serviços oferecidos aos usuários. Nesse contexto,
definiu a missão, a visão de futuro e os valores institucionais na seguinte conformidade.
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Missão
“Proporcionar assistência à saúde de forma humanizada, com
qualidade e resolutividade para casos de média complexidade,
exclusivamente aos usuários do SUS, seguindo os seus princípios e
permitindo a inserção do ensino e da pesquisa dentro deste
modelo de assistência”.

Visão
“Ser reconhecido nacionalmente pela excelência em gestão e
assistência para a média complexidade e contribuir com o
fortalecimento da rede de atenção à saúde”

Valores
Segurança. Cordialidade. Eficiência.
Integralidade à Assistência. Responsabilidade Socioambiental

O reconhecimento da atuação do HERibeirão pode ser constado pelo elevado
grau de satisfação do usuário, cujo percentual total geral supera 97%, como será
apresentado adiante:
 1º Lugar entre os Melhores Hospitais do Estado de São Paulo em 2010.
 4º Melhor Hospital do Estado de São Paulo em 2011.
 Finalista na Categoria Internação – Melhores Hospitais do Estado de São
Paulo em 2014.
 Certificação de Hospital Amigo do Idoso em 2018.
 Certificação de Hospital Amigo do Idoso – Selo Intermediário em 2019.
 Certificação ONA – Acreditado Pleno (Nível 2) em setembro de 2021.

ESTRUTURA FÍSICA
O HERibeirão está localizado na Avenida Independência, 4750, com área
construída de 5.300m2. Ao lado do Hospital encontra-se o Centro Integrado de
Reabilitação (CIR-HERibeirão). A instalação física total para atendimento é dividida na
seguinte conformidade:

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FORÇA E TRABALHO
O HERibeirão tem a seguinte estrutura administrativa central:
I- Conselho Consultivo, com a seguinte composição:
 Diretor Executivo da FAEPA(Presiden te).
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 Superintendente do HCFMRP-USP.
 Diretor da FMRPUSP.
 Diretor da EERPUSP.
II- Diretoria Geral.
a - Diretoria de Atenção à Saúde.
b – Diretoria de Apoio Técnico e Administrativo.
III- Coordenadoria Acadêmica e de Pesquisa.
Aliados aos seus dirigentes, o HERibeirão conta com um quadro de profissionais
comprometidos com a visão, missão e valores institucionais, que tem sido decisivo para
o seu desempenho e suas conquistas.
No final de 2021, eram 307 profissionais, incluídos 03 profissionais temporários,
distribuídos conforme apresentado no Gráfico 1, contando ainda com 04 contratados
no âmbito do Programa Aprendiz Legal.
Para completar a estrutura de recursos humanos necessária para o
desenvolvimento de suas atividades, o HERibeirão contava também com equipe de
profissionais terceirizados na área de anestesiologia, vigilância patrimonial e higiene e
limpeza.
Gráfico 1 – FAEPA – HERibeirão - Composição do Quadro de Pessoal – 31.12. 2021

CARACTERÍSTICAS DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS
ATENÇÃO AMBULATORIAL
No ambulatório são atendidos pacientes externos em 11 especialidades
cirúrgicas. As especialidades clínicas recebem demanda interna (ambulatório de
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anticoagulação, ambulatório de tabagismo e ambulatório de cardiologia) e pronto
atendimento clínico (PACL).
A oferta de consultas ambulatoriais seguia um cronograma pré-estabelecido em
relação ao número de vagas disponibilizadas para cada atendimento (triagem, pósoperatório, retorno, entre outros). Diante da elevada perda de vagas, a administração
do HERibeirão implantou a Central de Agendamentos para o monitoramento das vagas
oferecidas para o DRS XIII (triagens), bem como à população interna (retornos e pósoperatórios).
Por meio deste monitoramento, as vagas não preenchidas são redirecionadas
de acordo com a demanda. No caso de serem abertas mais vagas de triagem, o DRS
XIII é avisado para que sejam agendados outros pacientes.
Destacam-se, ainda, as ações para que o paciente saia do Hospital com todas
as informações entendidas, além de condições adequadas de transporte e suporte
sócio familiar para seu tratamento.
No ano de 2021 foram mantidas as atividades do ambulatório de especialidades
cirúrgicas, especialidades clínicas (ambulatório de cardiologia e ambulatório de
paliativos) e pronto atendimento clínico (PACL e PACL Covid), bem como consultas de
enfermagem (ambulatório de anticoagulação, exames biometria e laboratoriais)
totalizando 37.587 atendimentos no ambulatório. Sendo 31.459 (83,6%) atendimentos
de especialidade cirúrgica, 871 (2,31%) atendimentos de especialidade clínica
(cardiologia), 3350 (8,9%) atendimentos de enfermagem, 1176 (3,12%) atendimentos de
anticoagulação, 12 (0,03%) atendimentos do Ambulatório Paliativo e 731 (1,94%)
atendimentos de PACL (Atendimentos clínicos e Covid). O ambulatório de tabagismo
permaneceu suspenso.
Na tabela 1, estão demonstradas as consultas médicas do ano de 2021.
Tabela 1: FAEPA - HERibeirão – Consultas Médicas – 2021
Consultas
Médicas

1º Semestre
Contratualizado Realizado

2º Semestre
Índice
Índice
Contratualizado Realizado
Realizado
Realizado

Primeira
Consulta
Rede

6.060

4.547

75,03%

6.060

5.060

83,50%

Interconsultas

3.600

3.331

92,53%

3.600

4.668

129,67%

Consulta
Subsequente
Médica

9.330

7.739

82,94%

9.330

8.675

92,98%

Total

18.990

15.617

82,24%

18.990

18.403

96,91%

Primeiras consultas – realizadas 83,50% da meta enquanto nas Interconsultas foram 129,66% da
meta. Optou-se por atender os pacientes que já transitavam em filas internas, priorizando assim
a alta do paciente o mais breve possível.
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Ambulatório de Anticoagulação
O ambulatório de anticoagulação atendeu 1.176 pacientes em 2021.
Os pacientes são atendidos pelo enfermeiro que coleta informações e observa
para compreender a situação de saúde do paciente e fornecer as orientações
relacionadas aos aspectos da terapia de anticoagulação oral. Após a consulta de
enfermagem, se houver necessidade, esses pacientes são agendados para o médico
cardiologista.
O ambulatório de anticoagulação está integrado ativamente com o CIH
(Centro Integrado de Humanização) e foi implantado como ação do PIH (Plano
Institucional de Humanização) o grupo de orientação a pacientes em uso de
anticoagulação oral.
Pronto Atendimento Clínico (PACL)
Atendimento voltado aos colaboradores e clientes de demanda externa que
necessitam de atendimento clínico, tendo sido atendidos 731 pacientes em 2021. A
avaliação é feita segundo o protocolo de Manchester, baseado na classificação de
risco que permite realizar a identificação dos pacientes que necessitam de intervenção
médica e de assistência de enfermagem. Em 2021 continuaram os atendimentos de
ambulatório Covid, voltado para funcionários com sintomas de Coronavírus.
Ambulatório de Retina
O Ambulatório de Retina do HERibeirão tem por objetivo atender os pacientes
referenciados para a especialidade Oftalmologia-Retina registrados no DRS XIII.
O número de atendimentos do ano de 2021 constam da Tabela 2.
Tabela 2: FAEPA – HERibeirão: Ambulatório de Retina – Procedimentos Realizados

EXAMES
Aplicações de Fotocoagulação a Laser
(aplicações/olho)

2021
1.617

Exames de Retinografia Colorida

31

Exames de Retinografia Fluorescente

271

ATIVIDADES CIRÚRGICAS
O bloco cirúrgico do HERibeirão está estruturado para a realização de cirurgias
eletivas em caráter ambulatorial e hospital dia.
Com o objetivo de aumentar a eficiência no uso dos recursos materiais disponíveis
na instituição e aprimorar e humanizar o atendimento, foram disponibilizados aos
Municípios, protocolos para o encaminhamento de pacientes com diagnóstico
cirúrgico. Esses protocolos estabeleceram critérios rígidos de seleção dos pacientes,
baseados na complexidade dos procedimentos e na Classificação de Status Físico da
Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA).
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Além da vigilância de eventos adversos e queixas técnicas relacionadas aos
produtos utilizados no centro cirúrgico, foi instituído, pela comissão de tecnologias em
saúde, um Protocolo de Órtese e Prótese e Materiais Especiais (OPME), com base no
manual de boas práticas divulgado pelo Ministério da Saúde, em 2016. O objetivo é
uniformizar as atividades de aquisição, solicitação, recebimento, armazenagem,
dispensação, utilização e controle de OPME, organizando, assim, o fluxo do processo de
trabalho, em consonância com os meios que assegurem a adoção de boas práticas.
Com isso, é possível realizar o controle e rastreabilidade de qualquer tipo de órtese e
prótese utilizada na instituição.
Tabela 3: FAEPA – HERibeirão: Cirurgias Ambulatoriais/Hospital - Dia Cirúrgico em 2021
1º Semestre
Cirurgias

2º Semestre

Contratualizado

Realizado

Índice
Realizado

Ambulatorial

2.910

2.221

76,32%

2.910

2.659

91,37%

Hospital Dia

1.530

1.096

71,63%

1.530

1.298

84,84%

Total

4.440

3.317

74,71%

4.440

3.957

89,12%

Contratualizado Realizado

Índice
Realizado

Cirurgias ambulatoriais e Hospital Dia: realizadas 89,12% da meta, enquanto nas internações cirúrgicas as
altas médicas fora alcançadas 165,83%. O total de cirurgias realizadas foi o suficiente para cumprir as metas
pactuadas nas duas alíneas, no entanto, um número muito maior de pacientes operados demandaram
internação não prevista no pré-operatório.

As

atividades

desenvolvidas

pela

Clínica

Cirúrgica

acompanharam

as

permanentes atualizações da disseminação do Coronavírus.
Não foi possível o cumprimento na integralidade das metas, ainda assim, foi
possível manter parcialmente as atividades do centro cirúrgico, pautadas, nas triagens
clínicas, seguindo-se as recomendações sanitárias, com restrição e controle do número
de pacientes, priorizando-se, em um primeiro momento, procedimentos não adiáveis.
No segundo semestre houve o aumento gradual das cirurgias agendadas. A taxa
de suspensão nesse período se manteve alta, sendo significativa, com impacto no
cumprimento da meta.
Dessa forma, respeitando-se a evolução da pandemia foi elaborado um
cronograma para a manutenção das atividades do hospital. A estratégia para o bom
funcionamento foi definida em conjunto com a SCIH, e o alcance da meta chegou aos
seus 82% no final de 2021.
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SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO – SADT
O HERibeirão realiza

os seguintes procedimentos diagnósticos: Raios-X

(demanda interna), Ultrassonografia/Ecocardiograma, Endoscopia, Colonoscopia,
Nasofibroscopia. No ano de 2021, foram realizados 14.598 exames complementares
externos.
Assim como nos demais setores, as atividades desenvolvidas pelo SADT
acompanharam as permanentes atualizações da disseminação do Coronavírus na
cidade de Ribeirão Preto e do Estado de São Paulo, seguindo todas as recomendações
sanitárias, no controle do número de pacientes.
Tabela 4: FAEPA – HERibeirão: SADT Externo em 2021
1º Semestre
SADT Externo
Diagnóstico por
Ultrassonografia
Diagnóstico por
Endoscopia
Exames de Alta
Suspeição –
Oncologia
Métodos
Diagnósticos em
Especialidades
Total

2º Semestre

Contratualizado

Realizado

Índice
Realizado

Contratualizado

Realizado

Índice
Realizado

3.000

2.526

84,20%

3.000

3.181

106,03%

1.920

1.406

73,23%

2.560

2.739

106,99%

2.400

2.334

97,25%

2.400

2.412

100,50%

7.320

6.266

85,60%

7.960

8.332

104,67%

Diagnostico por Endoscopia: 142,66% - utilizando as equipe médica do ambulatório, uma vez que o volume
de atendimento ambulatorial estava reduzidos.

ATENÇÃO HOSPITALAR
A atenção hospitalar é um conjunto de ações e serviços ofertados aos pacientes
e familiares em regime de internação.
A enfermaria é composta por duas alas, A e B, sendo que a enfermaria A tem 12
quartos duplos e 01 quarto simples de isolamento de contato e a enfermaria B 06 quartos
duplos, 06 quartos duplos e 01 quarto simples destinados a área COVID-19/Suspeitos
COVID-19, totalizando 50 leitos, sendo disponibilizados para a Clínica Médica 40 leitos
(10 leitos para pacientes em Cuidados Paliativos) e 08 leitos para Clínica Cirúrgica. No
decorrer do ano de 2021, foram realizadas 2.102 internações, sendo que destas 68,60%
(1.442) correspondem a pacientes da Clínica Médica e 31,39% (660) de internações pela
Clínica Cirúrgica, conforme tabela 5. Na tabela 6 consta a métrica de pacientes dia da
clínica médica e clínica cirúrgica no ano de 2021.
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Tabela 5: FAEPA – HERibeirão: Saídas Hospitalares
1º Semestre/2021
Saídas
Contratualizado Realizado

2º Semestre/2021
Índice
Índice
Contratualizado Realizado
Realizado
Realizado

Clínica Médica

672

724

107,74%

672

718

106,85%

Clínica
Cirúrgica

240

262

109,17%

240

398

165,83%

Cirurgias ambulatoriais e Hospital Dia: realizadas 89,12% da meta, enquanto nas internações cirúrgicas as
altas médicas fora alcançadas 165,83%. O total de cirurgias realizadas foi o suficiente para cumprir as metas
pactuadas nas duas alíneas, no entanto, um número muito maior de pacientes operados demandaram
internação não prevista no pré-operatório.

Tabela 6: FAEPA – Heribeirão: Pacientes dia
Paciente Dia

1º semestre/2021

2º semestre/2021

Clínica Médica

5196

4740

Clínica Cirúrgica

522

682

Total

5718

5422

Planejamento para enfrentamento da COVID-19
Em 2021, além das atividades iniciadas em 2020, foram implantadas as seguintes
ações:


Em razão do agravamento da pandemia e consequente sobrecarga da rede de
serviços de saúde, o HERibeirão destinou 22 leitos (toda enfermaria-B) para
pacientes suspeitos e/ou contaminados pela COVID19. Para minimizar o impacto
nos serviços de urgência e nos hospitais terciários optamos pela flexibilização nos
critérios de aceite de pacientes encaminhados pela CROSS, inclusive com aceite
de pacientes em ventilação mecânica (paliativos infectados pela COVID)
permitindo maior disponibilização de leitos de CTI para o nível terciário;



Aquisição do ELMO-CPAP, dispositivo de ventilação não invasiva, que diminuía a
chance de evolução para intubação orotraqueal, reduzindo contaminação do
ambiente e diminuindo o desconforto respiratório dos pacientes;



Aquisição do teste rápido (Swab Antígeno) para COVID-19, para os casos em que
existia urgência na definição da positividade, visto que o RT-PCR não estava
disponível aos fins de semana;



Oferecido aos municípios da DRS-XIII a oportunidade de matriciamento com
orientações via telemedicina quanto ao manejo clínico dos pacientes em cuidados
paliativos e no estabelecimento de metas terapêuticas com os familiares, visto que
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a pandemia se agravava e os recursos disponíveis estavam escassos sendo
necessária priorização e uso racional em todos os níveis da atenção;


Nas reuniões de discussão de caso clínico (clínica médica) foram identificados
paciente

pós

COVID-19

com

indicação

de

reabilitação

motora,

visto

indisponibilidade deste serviço na rede municipal, foi implementado ambulatório
com atendimento de Equipe Multiprofissional no CIR-HERibeirão.
Dentre as ações implantadas com o objetivo de aprimorar a qualidade da
assistência hospitalar prestada, destacam-se:
Sistema Beira Leito: Dispositivo que auxilia na administração segura de medicamentos,
diminuindo, assim, o risco de erros na administração.
Notificação de eventos adversos. Objetivando a manutenção e melhoria da qualidade
da assistência prestada, deu-se continuidade ao incentivo às notificações e à
realização de análise de indicadores assistenciais de enfermagem: Incidência de Erro
de Medicação, Incidência de Perda de Sonda Nasoentérica, Incidência de Quedas,
Incidência de Flebites e Incidência de Úlcera por pressão. Em 2020 foi adquirido em 2020
o visualizador de veias, facilitando punção venosa principalmente da nossa população
mais idosa, evitando várias punções, e contribuindo para a escolha certa do tamanho
do dispositivo a ser utilizado minimizando assim a ocorrência de flebite.
Escala de Braden. Em relação à incidência de úlcera por pressão, o HERibeirão utiliza a
avaliação por Escala de Braden, o que permite ao enfermeiro identificar, diariamente,
o grau de risco individual para desenvolvimento de úlcera por pressão e faz com que a
equipe de enfermagem permaneça atenta aos pacientes com risco. Em 2020 como
forma de

evitar o evento de lesão por pressão adquirimos o colchão de pressão

alternada, mas conhecido por colchão pneumático.
Escala de Fugulin. É outra ferramenta importante de gestão do cuidado de
enfermagem utilizada nas enfermarias. Ela permite que o enfermeiro identifique o grau
de dependência de cada paciente internado, a distribuição equitativa de
colaboradores e o dimensionamento quantitativo real de recursos humanos de
enfermagem.
Escala Johns Hopkins: Escala para avaliação de risco de queda. Esta ferramenta
permite avaliar o risco de queda diariamente de forma ampla, levando em
consideração fatores essenciais para minimizar o risco de queda e com isso,
proporcionar um ambiente mais seguro, atuando na prevenção de incidentes e
promovendo a educação do paciente e de seus familiares.
Pulseiras de Identificação de Alergias: São pulseiras, na cor vermelha, com a descrição
do agente causador de alergias. Adicionalmente essa informação é inserida no
prontuário eletrônico do paciente, disparando um alerta que sinaliza para a equipe
medica a presença da alergia.
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Placa de Riscos: Esta ferramenta permite gerenciar e monitorizar os riscos assistenciais e
alertar a equipe multidisciplinar, pacientes e familiares. A placa contém identificação
do paciente, descrição do agente causador de alergias, se há risco para aspiração,
flebite, queda e lesão por pressão, além de informar data de internação, clínica
responsável e se há jejum prescrito.
Gerenciamento de protocolos clínicos:
Durante

o

ano

2021

foi

mantido

gerenciamento

do

protocolo

de

anticoagulação e, focando em melhoria assistencial, optamos por incluir em nossos
indicadores: assertividade da previsão de alta hospitalar, efetividade objetivo da
internação do plano terapêutico, e realizamos também análise críticos dos resultados
obtidos.
Implementação do planejamento terapêutico
Em 2021 foram realizadas atualizações periódicas do planejamento terapêutico
direcionadas para cenário epidemiológico com o intuito de identificar os principais
riscos assistências da internação, e permitindo desenvolvimento contínuo de ações de
melhoria.
Alta Responsável
Pensando na alta responsável, o setor de internação conta com grupos de orientações
e discussões como:


Grupo de discussão de caso cínico;



Discussão de alta responsável;



Grupo de Diabetes para pacientes hospitalizados no HERibeirão com Diabetes
Mellitus tipos 1 e 2 e seus respectivos acompanhantes;



Manteve em 2021 ativo o grupo GOTNE , que tem por objetivo orientar pacientes e
familiares sobre o uso e manutenção de sonda nasoentérica em domicílio, porem
durante a pandemia as orientações foram realizadas individualmente.
Foi mantida, em 2021, a articulação com o SAD (Serviço de Atendimento

Domiciliar) de Ribeirão Preto, onde todos paciente em alta domiciliar programada são
encaminhados ao SAD, para que essa equipe possa se programar e junto com o nosso
serviço promover uma alta eficaz ,segura e responsável. Houve também a participação
de reuniões com o Grupo de Alta Responsável articulado pela DRS XIII objetivando a
melhoria da articulação entre hospitais e atenção primaria, garantindo continuidade
da assistência no domicilio, onde foram implementadas as fichas de gestão e checklist
de alta e Sumário de Alta (Epicrise) com informações importantes para a continuidade
dos cuidados em nível de atenção primária.

Cuidados Paliativos
O HERibeirão tem promovido ações para consolidar o atendimento de pacientes que
necessitam de cuidados paliativos. Dessa forma, uma equipe composta por médicos,
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enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos, assistentes sociais, nutricionistas
e fonoaudiólogas, vem atuando, efetivamente, junto aos pacientes, familiares e demais
profissionais envolvidos na assistência.
Qualidade da Assistência e Humanização
As alas de internação prezam pela assistência humanizada, com apoio de uma equipe
multidisciplinar do início ao fim de todo processo. Contam com a ambiência,
equipamentos e recursos humanos necessários para restabelecimento dos pacientes.
Alguns projetos de humanização foram implantados a fim de promover um atendimento
diferenciado e humanizado aos pacientes e seus familiares, e uma melhor qualidade de
vida dentro da rotina hospitalar, tais como:
 Visita aberta e direito ao acompanhante (independentemente da idade do
paciente, com oferecimento de todas as refeições diárias).
 Projeto “Comemoração de Aniversário de Paciente Internado”.
 Visita regular do grupo Expresso Riso nas enfermarias do HERibeirão.
 Grupo Cuidando do Cuidador.
 Projeto cinema.
 Grupo Mais Saúde;
 Grupo de Orientação de Terapia Nutricional Enteral (GOTNE).
 Grupo de Apoio ao Paciente Diabético;
 Acolhimento ao Óbito (Projeto Girassol e Café com Lembranças).
 Projeto Terapêutico Singular (PTS).
 Apoio Espiritual e Religioso.
 Projeto Zen (Reiki e Meditação).

CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO (CIR-HERIBEIRÃO)
O CIR-HERibeirão realiza exames e atendimento clínico-ambulatorial (diagnóstico
e reabilitação) de baixa e média complexidade, recebendo a demanda do DRS XIII nas
áreas de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, contando, ainda, com
atendimento interno nas áreas de Serviço Social e Psicologia.
Os ambulatórios de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional
funcionam de segunda à sexta-feira, das 7h às 19h. Os usuários são atendidos em
sessões semanais, individuais e/ou em grupos. Na Tabela 7, são apresentados dados
assistenciais de 2021.

ENCARTE II

14

FAEPA – HERibeirão

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

Tabela 7 - FAEPA – CIR- HERibeirão – Atendimentos Individuais Realizados em 2021
1º Semestre
Consultas Não Médicas
- Centro Integrado de
Reabilitação – CIR
Contratualizado

Realizado

Primeiras Consultas
Rede

330

165

Interconsultas

180

Consultas
Subsequentes
Procedimentos
Terapêuticos (sessões)
Consultas Não Médicas
por Telemedicina
(acompanhamento) Procedimentos
Terapêuticos (sessões)
Total

2º Semestre

Índice
Realizado

Índice
Realizado

Contratualizado

Realizado

50,00%

330

190

57,58%

709

393,89%

180

1.062

590,00%

2.400

1.937

80,71%

2.400

2.214

92,25%

13.200

10.668

69,78%

13.200

11.034

78,63%

16.110

13.479

83.67%

16.110

14.500

90,01%

O número de interconsultas supriu as primeiras consultas, as subsequentes e sessões

Adicionalmente, em 2021, foram realizados 4.756 exames no CIR-HERibeirão, nas
especialidades

de

fonoaudiologia/Audiologia:

Audiometria,

Logoaudiometria,

Imitanciometria, Audiometria de Alta Frequência, Audiometria de Campo Livre,
Emissões Otoacústicas, Potencial Evocado Auditivo, Avaliação do Processamento
Auditivo Comportamental (testes em cabina) e Avaliação do Desempenho do
Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI).
No exercício 2021 os atendimentos ainda refletiram os impactos da pandemia
iniciada em 2020. No decorrer do exercício, foram criados novos protocolos de
atendimento, sempre primando pela segurança do paciente.
O Hospital optou por manter a atividade assistencial das patologias que, apesar
da necessidade de procedimentos eletivos, poderiam se agravar pela demora
excessiva no atendimento, sempre atendendo as determinações da CGCSS e com sua
anuência.

No exercício 2021:
·

Primeiras consultas – realizamos 83,50% da meta enquanto nas Interconsultas

realizamos 129,66% da meta. Optamos por atender os pacientes que já transitavam em
filas internas, priorizando assim a alta do paciente o mais breve possível.
·

Cirurgias ambulatoriais e Hospital Dia realizamos 89,12% da meta enquanto

nas internações cirúrgicas as altas médicas alcançaram 165,83%. O total de cirurgias
realizadas foi o suficiente para cumprir as metas pactuadas nas duas alíneas, no
entanto, um número muito maior de pacientes operados demandaram internação não
prevista no pré-operatório.
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Diagnostico por Endoscopia 142,66% - utilizando a mão de obra médica

vez que os ambulatórios estavam reduzidos.
·

A mesma situação das consultas medicas aconteceu no CIR onde o número

de interconsultas supriu as primeiras consultas, as subsequentes e sessões
As atividades desenvolvidas pela Clínica Cirúrgica acompanharam as
permanentes atualizações da disseminação do Coronavírus.
Iniciado em 2020 e mantido em 2021, o ambulatório de foniatria, que é uma área
de atuação da medicina, mais especificamente da otorrinolaringologia, que trata de
distúrbios dos sons, da fonação, da emissão de sons, ou simplesmente, da fala.
Reconhecido como área de atuação da otorrinolaringologia pela AMB - Associação
Médica Brasileira. Os residentes da FMRP-USP, da especialidade de otorrinolaringologia
(média de 6 residentes / anualmente), participam do ambulatório do CIR e das
discussões clínicas multidisciplinares com a equipe.
Para a melhoria contínua da qualidade da assistência prestada aos usuários do
CIR-HERibeirão, a equipe busca desenvolver, permanentemente, ações que permitam
a integralidade do cuidado. Nesse sentido, seguem algumas atividades integradas das
áreas assistenciais:
 Triagem integrada: A avaliação do cliente ocorre pela equipe interdisciplinar
(fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, serviço social,
enfermagem e médico), com duração média de 2 horas. Neste momento é
realizada uma breve avaliação por todos os integrantes da equipe com: (1) a
indicação para as terapias necessárias, (2) algumas orientações para a família e
paciente, (3) acolhimento dos mesmos e (4) explicação das regras do serviço (5)
construção do plano terapêutico de reabilitação inicial. Ao longo de 2021 foram
realizadas 157 triagens integradas.
 Discussão clínica multidisciplinar: Os casos são discutidos pelos profissionais
responsáveis de cada área, possibilitando acompanhar o processo de reabilitação,
revendo periodicamente sua evolução e a necessidade de alguma outra
intervenção da equipe e/ou encaminhamento para outro serviço / rede. Visa ainda,
proporcionar a maior resolutividade possível para cada caso, com a integração dos
objetivos de cada área.
 Campanhas (ações educativas em saúde): Tratam-se de ações que envolvem todas
as áreas de atendimento do serviço objetivando a promoção e educação em
saúde, a integralidade do cuidado, interação entre pacientes e usuários e a
humanização da atenção à saúde prestada no CIR-HERibeirão. Ao longo de 2021
foram realizadas as seguintes campanhas: Semana de Humanização / Semana do
idoso e Semana da Criança.
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ATIVIDADES ACADÊMICAS E DE PESQUISA
Destaca-se, ainda, o papel do HERibeirão e do CIR-HERibeirão como campo de
atividades práticas para alunos dos cursos de graduação e pós-graduação da FMRPUSP
e EERPUSP, bem como de Médicos Residentes, nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia de
média complexidade, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, e profissionais do Programa
de Residência Multiprofissional, nas áreas de Psicologia, Nutrição, Farmácia, Fisioterapia,
Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, do HCFMRP-USP.
No que diz respeito à pesquisa, a exemplo do que ocorre nas demais Unidades
gerenciadas pela FAEPA e que participam do denominado Complexo Acadêmico
Assistencial HCFMRP-USP, FMRPUSP e FAEPA, o HERibeirão e o CIR-HERibeirão têm sido
campos relevantes para a realização de pesquisas científicas.

AÇÕES DIRECIONADAS À MELHORIA E AO CONTROLE DA
QUALIDADE HOSPITALAR
O HERibeirão está em permanente processo de reestruturação interna,
envolvendo o ambiente físico e as pessoas, implantando e aprimorando processos com
foco na atenção ao cliente e na melhoria contínua da qualidade hospitalar.
Em 14 de setembro de 2021, a ONA (Organização Nacional de Acreditação)
conferiu ao o Hospital Estadual de Ribeirão Preto o Certificado ONA 2 – Acreditado
Pleno. Este certificado é conferido a instituições que, além de atender aos critérios de
qualidade e segurança dos pacientes, apresentam gestão integrada, com análise dos
resultados dos processos, alinhados as estratégias definidas, com promoção de
melhorias.
Com a implantação e implementação da metodologia, o principal objetivo é
atingir padrões mais elevados de qualidade, visando uma melhoria constante e
garantindo a qualidade e segurança dos pacientes e profissionais. Sendo assim, é
possível notar a mudança de cultura com maior interação e engajamento
interdisciplinar, além da qualificação da equipe, do desenvolvimento das lideranças e
da diferenciação do hospital no mercado de saúde.
Mapeamento de Processos
A gestão por macroprocessos representa uma estrutura para ações controladas
e interligadas entre os vários componentes do sistema que permite estabelecer
objetivos, traçar metas e acompanhar o desempenho, determinando onde e como
melhorá-lo. Em 2020 foi desenhado o macroprocesso do HERibeirão. Através do
macroprocesso foi possível visualizar os processos estratégicos e finalísticos do
HERibeirão. Em 2021 foram mapeados todos os processos finalísticos/estratégicos e
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conforme a criticidade e impacto de cada processo de apoio, como o NIR, Farmácia
e Nutrição.
Interação entre Processos
Concomitante com o mapeamento de processo, foi implantado as interações
entre processos no hospital. Esses são acordos internos provenientes de negociação
entre as partes (cliente e fornecedor internos) , com foco na eficiência operacional e
no resultado assistencial, unem e alinham o sistema, melhoram a comunicação e a
sinergia dos processos, já que essa prática consiste em estabelecer a cadeia de valores
do Hospital, que impacta diretamente no resultado dos processos.
Em 2021 a Qualidade e o Gerenciamento de Riscos monitoraram as notificações
de não conformidades referente a interação entre processos e de acordo com a
prevalência, realizaram a auditoria interna junto com os gestores dos processos, com
intuito de identificar oportunidades de melhorias e elaboração de planos de ações.
Definição e acompanhamento de indicadores
Os indicadores funcionam como ferramentas que auxiliam na tomada de
decisão e servem de meios para que as metas de uma unidade hospitalar sejam
atingidas. O HERibeirão monitora e avalia seus indicadores, e os utiliza como suporte ao
processo decisório e a gestão hospitalar.
A análise crítica dessas ferramentas é realizada em reuniões administrativas
bimestralmente.
Documentos Institucionais
O estabelecimento de rotinas e processos administrativos é indispensável para o
adequado funcionamento de uma instituição. Atualmente, utiliza-se um sistema de
gestão integrado, por meio do qual os processos são monitorados, garantindo a
rastreabilidade dos mesmos e das ações executadas pelos usuários. O sistema tem
como objetivos a distribuição da informação de forma eficiente e segura e a redução
do fluxo de papéis, resultando em uma gestão automatizada, integrada, participativa
e funcional.
Os

protocolos

multiprofissionais

foram

elaborados

conforme

o

perfil

epidemiológico, com o objetivo de uniformizar e direcionar as condutas assistenciais da
equipe multiprofissional ao paciente. Também houve a reestruturação das políticas
institucionais definindo as diretrizes de cada uma, são elas: Política de Gestão da
Comunicação, Política de Gestão do Acesso ao Cuidado, Política de Qualidade e
Segurança do Paciente, Política de Registro Seguro, Política de Segurança
Medicamentosa, Política de Termo de Consentimento Informado, Política de Gestão da
Informação, Política de Gestão de Pessoas e Política de Gestão Fornecedores.
Auditorias
É primordial que as instituições adotem técnicas de acompanhamento e
controle que visem eliminar falhas nos processos e procedimentos, evitando problemas
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que coloquem em risco os profissionais da instituição, os clientes e a sociedade em
geral.
As auditorias clínicas e auditoria de prontuários, foram estruturadas de acordo
com os critérios da metodologia ONA. As constatações das auditorias são pontos fortes
de não conformidades ou oportunidade de melhoria e tem a finalidade de auditar os
prontuários para garantir que a assistência é realizada de acordo com normas e
protocolos institucionais.
Em 2021 as auditorias clínicas mantiveram o foco nas metas internacionais de
segurança do paciente, e a qualidade e o gerenciamentos de riscos acompanham os
indicadores junto com os gestores de cada área, para que sejam observados pontos
de melhorias baseados em evidencias e posteriormente realizado plano de ações com
o acompanhamento dos mesmos.
Em 2021 teve início as auditorias internas dos processos, que são realizadas
conforme a criticidade e análise dos indicadores disponíveis. Os resultados são
discutidos com os gestores e a diretoria, com elaboração de relatório interno com ação
solicitada e prazo de revisita definida em reunião.
Análise de Riscos
A análise de riscos é uma ferramenta importante para verificar o impacto dos
perigos elencados nos processos assistenciais, dessa forma a qualidade junto com os
gestores realizou a verificação conforme gravidade X probabilidade sendo possível a
pontuação de cada risco, com elaboração de um plano de ação para todos os riscos
pontuados. Os planos de ações foram pontuados e inseridos no cronograma do Plano
de Segurança do paciente (PSP) 2021.

GERENCIAMENTO DE RISCOS E NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE
Em consonância com a legislação que trata do Programa Nacional de
Segurança do Paciente (PNSP, o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) do
HERibeirão, integrado por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, notifica, por
meio do Sistema NOTIVISA, os eventos adversos assistenciais ocorridos na instituição. As
reuniões do NSP ocorrem mensalmente e têm o objetivo de discutir os casos e os
indicadores de eventos adversos assistenciais graves, para estabelecer condutas e
protocolos. O NSP participa da Rede Brasileira de Enfermagem em Segurança do
Paciente (REBRAENSP), Polo de Ribeirão Preto, o que permite a troca continua de
experiências entre instituições de saúde para ações de segurança do paciente.
As discussões realizadas pelo NSP culminaram com a criação dos seguintes
subcomitês e grupos de prevenção: Subcomitê de Prevenção de Flebites; Grupo de
Lesões de Pele; Subcomitê de Sondagem Nasogastroenteral; Subcomitê de Cirurgia
Segura; Subcomitê de Quedas; e Subcomitê de Erros Relacionados à Administração de
Medicamentos.
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O HERibeirão possui protocolos de segurança, conforme as 6 metas de
segurança do paciente, e acompanha junto com o Núcleo de Segurança do Paciente
os indicadores de qualidade assistencial. O Plano de Segurança do Paciente 2021/2022
foi atualizado, e estabelecido os planos de ações já implementadas em 2021.
As equipes vem sendo treinadas, para que 100% dos colaboradores do
complexo possam notificar eventos relacionados à saúde. No ano de 2021
contabilizamos um total de 613 notificações, em todos os setores do Complexo
HERibeirão/CIR.

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
O Gerenciamento de Resíduos do HERibeirão, consiste em um conjunto de
ações, que vão desde a segregação correta até a destinação final, visando,
principalmente, reduzir a geração de resíduos infectantes e perfuro cortantes, com
consequente diminuição no custo institucional e redução no impacto ambiental.
No que diz respeito a resíduos químicos, destacam-se as medidas para a
separação e descarte de sobras de medicamentos nos postos de manipulação de
medicação, bem como de lâmpadas, pilhas e baterias, evitando qualquer tipo de
contaminação ambiental.
O Hospital Estadual de Ribeirão Preto conta com a Comissão de Gerenciamento
de Resíduos, de acordo com as normas vigentes (Lei 12.305/10, RDC 222/18, CONAMA
358/05).
No decorrer de 2021 foram mantidos esforços objetivando a redução na
geração de resíduos infectantes, perfuro cortantes, resíduos químicos e resíduos
orgânicos, enfatizando a necessidade da correta segregação dos resíduos e descarte
adequado, para redução do impacto ambiental.

Foi mantida também a coleta

seletiva de materiais recicláveis bem como a coleta de óleo vegetal.
Em 2021 descartamos de maneira correta, em conformidade com a Lei nº
12.305/2010, 86.600 kg de sucata de pilhas, evitando qualquer tipo de contaminação
ambiental.
COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE (CGTS) E COMISSÃO DE
PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS DA FAEPA (CPM)
A CGTS conta com a participação de membros da equipe multiprofissional do
HERibeirão e desenvolve ações a partir de bases científicas, técnicas e legais, com o
objetivo de garantir a rastreabilidade, qualidade, eficácia, efetividade, segurança e o
desempenho das tecnologias de saúde utilizadas na assistência à saúde. Abrange cada
etapa do gerenciamento, desde o planejamento e entrada no estabelecimento de
saúde, até seu descarte, visando proteger os trabalhadores, preservar a saúde pública
e o meio ambiente e à segurança do paciente.
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A CPM-FAEPA atua na padronização de processos e materiais médicohospitalares utilizados pelos hospitais administrados pela FAEPA, permitindo a realização
de compras com maior qualidade e custos menores.
As Comissões são divididas em subgrupos de atuação: materiais médicohospitalares e equipamentos; medicamentos; saneantes, produtos de higiene e
cosméticos; e gêneros alimentícios.
A tecnovigilância é um sistema de vigilância de eventos adversos e queixas
técnicas de produtos para a saúde na fase de pós-comercialização, tais como: falha
do produto, defeito de fabricação, mau funcionamento, rotulagem incorreta (ausência
do n.º do lote, prazo de validade, registro na ANVISA/MS), instruções de uso e
embalagens inadequadas. As notificações são importantes subsídios para avaliar e
manter a qualidade dos produtos comercializados, auxiliando nos processos de
aquisição.
Além de manter a vigilância de eventos adversos e queixas técnicas
relacionados aos produtos, a CGTS elaborou o Protocolo de Órtese e Prótese e Materiais
Especiais (OPME), com base no manual de boas práticas divulgado pelo Ministério da
Saúde. O objetivo desse protocolo é uniformizar as atividades de aquisição, solicitação,
recebimento, armazenagem, dispensação, utilização e controle de OPME, visando
organizar o fluxo do processo de trabalho, em consonância com os meios que
assegurem a adoção de boas práticas. Com isso, é possível realizar o controle e
rastreabilidade de qualquer tipo de órtese e prótese utilizada na instituição.

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Os gestores do HERibeirão mantêm uma política permanente de treinamento e
capacitação, objetivando o desenvolvimento de competências individuais e coletivas
para aumentar a eficiência dos profissionais no desempenho de suas atribuições e
elevar os padrões de qualidade na assistência à saúde prestada aos usuários.
No ano de 2021 o subsistema Treinamento e Desenvolvimento foi incorporado ao
setor de Recursos Humanos do Hospital Estadual de Ribeirão Preto. Essa mudança
estratégica foi realizada com o objetivo de implantar um plano de desenvolvimento
mais estratégico, contribuindo com a geração de resultados alinhados aos objetivos
organizacionais.
Uma das atividades do setor é realizar a integração para colaboradores recém
admitidos. Nesta integração são apresentados o perfil da instituição, as diretrizes
organizacionais, o sistema de trabalho e os principais processos. As pessoas são ainda
orientadas quanto aos seus direitos, benefícios e deveres. A Integração de novos
colaboradores tem por objetivo a ambientação do indivíduo no contexto empresarial
e o conhecimento do trabalho desenvolvido pela instituição e a equipe multiprofissional
do Complexo HERibeirão.
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Todo ano o setor realiza o Levantamento de Necessidades de Treinamento de
cada setor e acompanha os treinamentos realizados.
No início de 2021 o setor de recursos humanos do Hospital Estadual foi inserido
na Comissão da Plataforma EAD, essa comissão é composta por membros de todas as
unidades da FAEPA e do Hospital das Clínicas, com o objetivo de trazer melhorias para
a plataforma, incentivando a utilização

e o desenvolvimento profissional. Hoje a

plataforma conta com 26 cursos.
No mês de setembro de 2021 o recursos humanos foi convidado a participar do
curso: O Modelo de Melhoria Aplicado a Saúde, um curso promovido pelo Hospital
Estadual Américo Brasiliense. Neste curso, cada instituição tem que apresentar um
projeto de melhoria. O projeto do HERibeirão intitulado: “Elaboração do Plano de
Desenvolvimento Individual dos Líderes do Hospital Estadual de Ribeirão Preto” tem
como objetico implementar a gestão do desempenho das lideranças e da equipe
operacional, além de estruturar ações de desenvolvimento das competências (técnicas
e não técnicas).
No ano de 2021, 21,76% dos funcionários do Hospital Estadual de Ribeirão Preto
passaram por processo de treinamento.

ATIVIDADES DE HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE E DE
INTEGRAÇÃO COM O PÚBLICO EXTERNO E INTERNO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO (SAU)
No contexto do Programa de Humanização da Secretaria de Estado da Saúde,
através da Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde e Núcleo
Técnico de Humanização - Resolução SS -116 de 27/11/2012 -, que tem por objetivo
fortalecer e integrar mecanismos de utilização da voz do usuário como ferramenta de
gestão nos serviços hospitalares e ambulatoriais, e do Decreto 60.399, de 29 de abril de
2014, que dispõe sobre as atividades das Ouvidorias instituídas pela Lei nº 10.294, de 20
de abril de 1999, o SAU do HERibeirão tem o compromisso de acolher o usuário por meio
da escuta qualificada e zelar por seu direito à manifestação, apresentando suas
demandas aos dirigentes responsáveis.
O SAU indica ao Hospital oportunidades de melhoria ou de inovação em seus
processos institucionais. O representante do SAU, designado como Ouvidor, organiza os
fluxos internos das manifestações, encaminha as reclamações e as denúncias aos
órgãos competentes e assegura que o interessado tenha resposta, favorecendo a
comunicação por meio do seu papel de recebimento e encaminhamento das
demandas às unidades administrativas competentes e de envio das respostas por elas
elaboradas aos manifestantes. O Ouvidor também encaminha os relatórios estatísticos
das atividades da ouvidoria às autoridades superiores da unidade.
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O atendimento desse serviço é realizado em sala específica de fácil acesso,
localizada ao lado da recepção central do HERibeirão e a procura pode ser
espontânea. O usuário também pode se manifestar por meio eletrônico, telefônico,
carta e Caixas de Sugestões, sendo estas disponibilizadas em vários espaços físicos do
Hospital e visíveis aos cidadãos.
A Tabela 8 apresenta a quantidade das manifestações dos usuários e a forma
de contato dos registros efetuados, respectivamente.
Tabela 8: FAEPA – HERibeirão: Meios utilizados para Manifestações no SAU em 2021
Tipo de Manifestação

Total

Pessoal

103

Telefone

287

Urna

485

E-mail

38

Mídia Social

06

Total

919

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO
A aplicação da Pesquisa de Satisfação do Usuário, por meio de entrevista, é
utilizada como uma das ferramentas de gestão e avaliação dos serviços ofertados. A
pesquisa é realizada diariamente, abrangendo os serviços Ambulatoriais/Exames e
Internações/Enfermarias. Mensalmente, os dados são compilados e encaminhados ao
órgão responsável da Secretaria de Estado da Saúde – Humaniza SES - e aos diretores e
gerentes dos diversos serviços do hospital para análise das metas e indicadores.
Com o levantamento dessas informações, o hospital conta com subsídios para
a elaboração de diretrizes do Planejamento Estratégico, tomada de decisões das
lideranças, estabelecimento de indicadores para a gestão de clientes e comparativo
com o mercado.
A Tabela 9 apresenta dados relativos à satisfação geral do usuário, no ano de
2021, com os serviços prestados por área.
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Tabela 9: FAEPA - HERibeirão: Índice de Satisfação Geral do Usuário – 2021
Indicador

Percentual

Espaço físico

97,90%

Atendimento na Recepção

98,40%

Atendimento Equipe Médica

98,30%

Atendimento Equipe de Enfermagem

98,50%

Atendimento Outros Profissionais

96,30%

Ambulatório

99,60%

Exames Complementares

99,60%

Cirurgia

99,80%

Internação

95,10%

Nota Geral

99,00%

CENTRO INTEGRADO DE HUMANIZAÇÃO – CIH
Desde sua inauguração, o complexo HERibeirão trabalha guiado pelos princípios
da Humanização. Em 2012, foi instituído o Centro Integrado de Humanização (CIH) e
desde 2013, o complexo HERibeirão trabalha com o Plano Institucional de Humanização
(PIH), no qual é descrito o planejamento das ações de Humanização com base na
Política Nacional de Humanização e seus respectivos dispositivos.
É importante mencionar que o CIH trabalha anualmente com as ações de
caráter contínuo e com as novas ações (tanto as ações previstas quanto não previstas
no Plano institucional de Humanização – PIH- 2021). As ações não previstas que
ocorreram ao longo de 2021, foram propostas com base no perfil epidemiológico da
instituição.
O PIH 2021 contemplou 14 ações, distribuídas em cinco eixos, que foram
elaboradas,

conjuntamente,

considerando

as

necessidades

dos

usuários

e

trabalhadores da instituição. Destaca-se que, com a Pandemia Covid-19, ocorrem duas
principais situações: (1) surgimento de outras prioridades além das elencadas no PIH e
(2) necessidade de ajuste das ações elencadas no PIH. Diante disso, o presente relatório
contempla o resultado das ações previstas e das não previstas no PIH 2021.

A seguir, encontra-se a descrição / resultado das ações realizadas, previstas no
Plano Institucional de Humanização:
Projeto “Esse sou eu, essa é minha história”
Esse projeto resgata a biografia do paciente em cuidados paliativos valorizando
sua história de vida mediante a situação de adoecimento e hospitalização. Após colher
essas informações, é elaborado um impresso que é fixado ao lado do leito. É uma
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estratégia para que o paciente seja visto na sua integralidade, além do seu diagnóstico.
No ano de 2021, esse projeto teve como ação de melhoria a submissão do mesmo no
Comitê de Ética e Pesquisa do HCFMRP-USP para que os resultados possam ser
divulgados em meio científico.

Projeto desospitalização em parceria com o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)
O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) de Ribeirão Preto tem como finalidade à
assistência integral a toda a unidade familiar, iniciando-se por meio da atenção
específica a um paciente, chamado de caso índice, e tomando por base a promoção
do autocuidado.
Por outro lado, o HERibeirão tem como missão prestar uma assistência
humanizada e resolutiva. A instituição já trabalha com estratégias de Alta Responsável
e objetiva com a parceria com o SAD facilitar o processo de desospitalização, minimizar
reinternações, garantir a continuidade do cuidado em domicílio e assim, promover
maior qualidade de vida dos pacientes e seu cuidadores. Esse processo foi iniciado em
março de 2020 e encontra-se vigente até os dias atuais.
Com a pandemia, o processo de desospitalização tornou-se ainda mais
importante. Foi necessária uma adaptação na operacionalização do processo de alta
hospitalar que ao invés das visitas presenciais da equipe do SAD no HERibeirão, passou
a ser realizado mediante contato telefônico.

Manual de orientação ao paciente de Anticoagulação Oral
Ao encontro da retomada das propostas educativas do grupo de orientação ao
paciente em uso de anticoagulante oral, foi elaborado o Manual de orientação ao
paciente em uso de anticoagulante oral.

Projeto Girassol
Tem como objetivo um olhar integral, humanizado e acolhedor do familiar no
momento do óbito do paciente. Nesse momento, o familiar recebe os pertences do
paciente em uma sacola institucional, junto com um cartão de condolências e um
manual de orientação ao luto, que contempla fases do luto e orientações práticas.
Esse projeto foi inspirado em práticas internacionais, sendo, possivelmente, o
HERibeirão pioneiro no Brasil. Os projetos Girassol e Café com Lembranças são partes de
um processo maior de Acolhimento do óbito/luto, desenvolvidos por uma equipe
multidisciplinar desde o momento da internação do paciente. Essa prática de
acolhimento do HERibeirão já foi apresentada em diversas ações e eventos de outras
instituições, incluindo a própria SES-SP. Várias instituições demonstraram interesse em
replicar essa prática.
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Café com Lembranças
Tem como objetivo acolher familiares que perderam seus entes queridos na
instituição. É um momento de acolhimento, reflexão e troca de experiências sobre o
luto. Acontece anualmente, de modo que são convidadas as famílias cujos familiares
foram a óbito no ano corrente até a data da ação. Em 2021 o 6º Café com Lembranças
do HERibeirão aconteceu de maneira adaptada devido à Pandemia Covid-19. Com o
período da pandemia esta ação teve que ser repensada de uma forma em que o
projeto chegasse até as famílias, pois estas não poderiam estar presentes como em anos
anteriores.
É sabido que 2021 foi um ano de muitas perdas inclusive para os profissionais da
saúde. E como forma de acolhimento, os profissionais que perderam seus entes queridos
(mesmo fora da instituição) receberam uma carta de acolhimento e foram convidados
a participar da ação junto aos demais profissionais que organizam a ação.

Visita Virtual
Considerando a Pandemia Covid-19, as visitas e presença de acompanhante
estão restritas. Para minimizar o impacto da hospitalização e distanciamento físico dos
familiares, foi instituída a Visita Virtual, que é uma chamada de vídeo realizada pela
equipe entre o paciente e seu familiar.

Acolhimento aos cuidadores de pacientes com demência no Centro Integrado de
Reabilitação (CIR)
É importante salientar que no tratamento ao idoso com demência faz-se
igualmente importante a assistência prestada ao cuidador familiar que acompanha o
paciente, é por meio dele que as orientações realizadas serão viabilizadas para a vida
cotidiana, o suporte oferecido ao cuidador reflete diretamente no tratamento que o
paciente recebe. No Centro de Reabilitação do Hospital Estadual de Ribeirão Preto CIRHERP realiza-se o grupo multiprofissional de orientação aos cuidadores de idosos
com demência. O grupo ficou suspenso durante um período da pandemia e foi
retomado no segundo semestre de 2021.
A ação tem como objetivos principais: orientar sobre a doença e seus
desdobramentos; promover o uso de estratégias para lidar com as manifestações
clínicas no dia a dia; oferecer escuta qualificada das dificuldades e acertos que esse
tipo de cuidado envolve; proporcionar troca de experiências entre os integrantes e, por
fim, ajudar na construção de uma rede de suporte para além do espaço físico.
Semana da Humanização e Semana do Idoso
A Semana foi realizada de 27/09 a 01/10/2021. Na programação constou:


Ação de acolhimento aos idosos e seus acompanhantes. A ação foi uma roda de
conversa, tendo como tema "O impacto social da pandemia".
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Treinamento para gestores: “Estratégias de Comunicação e engajamento de
equipes”.



Treinamentos do fluxo de violência e prevenção de quedas.



Divulgação dos canais de escuta e projetos de qualidade de vida.



Comunicação como meta de segurança do paciente.

Participação do HERibeirão no Fórum de Humanização do HCFMRP-USP
No dia 07/12/2021, representantes do Centro Integrado de Humanização do
HERibeirão participaram do Fórum de Humanização do HCFMRP. O encontro teve como
objetivo a troca de experiências entre as instituições do complexo HCFMRP em relação
às ações de humanização no contexto da pandemia Covid-19. E, o HERibeirão pôde
contribuir com a divulgação das suas ações realizadas.
Participação no Programa “Acolhe Saúde”
Em outubro de 2021, o HERibeirão iniciou o acolhimento aos bolsistas do
programa Acolhe Saúde. Os mesmos podem contribuir com os processos de trabalho,
ações de humanização, ouvidoria e outros.

Ações de Humanização relacionadas à valorização do empregado


Projeto de Acompanhamento Nutricional: Esse projeto é estabelecido como uma
ação contínua, no qual os empregados da instituição recebem atendimento
nutricional. Seus resultados indicaram melhora na qualidade de vida.



Saúde do trabalhador na SIPAT 2021: Em 2021, o CIH participou da estruturação de
algumas ações da SIPAT. Isso porque o tema da Semana foi voltado à Saúde do
Trabalhador, que se caracteriza como uma ação de Valorização Profissional. Duas
importantes ações relacionadas à humanização foram: Elaboração e entrega de
folder com dicas de autocuidado e Questionário sobre Saúde mental do
trabalhador, que objetiva conhecer melhor o perfil do funcionário a fim de propor
ações de melhorias no âmbito da saúde do trabalhador e valorização profissional.



Pesquisa de Clima Organizacional: Em 2021, o CIH contribui com a divulgação dos
resultados da pesquisa de clima e seu plano de ação.



Parceria com a Escola de Educação Física e Esportes (EEFERP-USP): O HERibeirão
tem realizado reuniões com docentes da Escola de Educação Física e esportes da
USP-RP para discutir possibilidade de parceria entre as instituições. Como
desdobramento, foi sugerido o levantamento do real interesse dos funcionários em
relação à inserção de atividade física no âmbito dos projetos de Qualidade de Vida
que a instituição já oferece. Para entender melhor essa demanda, foi realizada uma
pesquisa com os funcionários.
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Workshop “Trabalho em Equipe”: Objetivou interação entre as equipes de
diferentes setores da instituição. Foi realizada a apresentação dinâmica de um setor
para o outro por meio de jogos e interações. A intenção é que essa ação seja
contínua.



Livreto “Fortalecendo as Relações de Trabalho”: A fim de fortalecer a proposta do
Workshop “Trabalho em Equipe” foi elaborado um livreto resumindo a atuação de
cada setor bem como as interações dos mesmos com os demais setores. A proposta
do livreto e do Workshop surgiu a partir da análise dos resultados a Pesquisa de clima
organização, segundo a qual havia necessidade de aprimorar a interação e
cooperação entre os setores da instituição.



Retomada do “Projeto Cuidar”: O Projeto Cuidar foi interrompido no início de 2020
por precauções impostas pela pandemia de Covid. O mesmo foi retomado em
junho de 2021, o formato se manteve com encontros previamente agendados. É
um espaço de cuidado e desenvolvimento pessoal, proporcionado pelas reflexões
em grupo, de temas pertinentes ao perfil de funcionários da área hospitalar. Na
reunião do mês de junho retomamos, trabalhando o tema “Desenvolvendo a
Resiliência durante o período de pandemia”. Na reunião do mês de julho,
trabalhando temas de qualidade de vida através da dinâmica “A roda da vida”.



Rodas de conversa no Centro Integrado de Reabilitação (CIR): Essa ação será
coordenada pela Psicologia e oferecerá um espaço de apoio e escuta aos
funcionários / equipe multidisciplinar de reabilitação.



Reestruturação dos Grupos de Trabalho: No início da pandemia, os grupos de
trabalho

(GT)

ficaram

suspensos

temporariamente

e

em

2021

sua

operacionalização foi reestruturada. Os GTs são ferramentas de escuta ao
trabalhador, por meio do qual a equipe assistencial participa ativamente do
processo de sugestões de melhorias da instituição.
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INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS
Em 2021, nos Termos de Retirratificação ao Contrato de Gestão celebrado entre
a SES-SP e a FAEPA, o HERibeirão recebeu R$ 35.730.400,00 para as despesas de custeio.
As despesas operacionais do exercício 2021, por regime de caixa, totalizaram R$
37.434.699,59.

Tabela 11: FAEPA - HERP - Despesas - Fluxo de Caixa – 2021

DESPESAS - FLUXO DE CAIXA 2021
Pessoal (CLT)

R$ 21.721.211,11

Serviços Terceirizados

R$ 7.258.046,61

Materiais

R$ 6.168.285,88

Ações Judiciais

R$

Utilidade Pública

R$ 1.028.385,63

Financeiras

R$

8.841,82

Manutenção Predial

R$

12.932,99

Investimentos

R$

13.059,90

Ressarcimento por Rateio

R$

928.107,41

Total de Despesas

R$ 37.434.699,59

295.828,24

Ribeirão Preto, 30 de março de 2022.

Prof. Dr. RICARDO DE CARVALHO CAVALLI
Diretor Executivo
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CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER DE RIBEIRÃO
PRETO - MATER

HISTÓRICO E PERFIL INSTITUCIONAL
O Convênio para gestão do Centro de Referência da Saúde da Mulher de
Ribeirão Preto-MATER (CRSMRP-MATER ), entre a Secretaria de Estado de Saúde (SES-SP)
e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo (HCFMRP-USP), com a interveniência da Fundação de Apoio ao Ensino,
Pesquisa e Assistência (FAEPA), foi celebrado em março de 2009.
Em março de 2014, após participar de Convocação Pública, a FAEPA celebrou
o Contrato de Gestão com a SES-SP para gerenciar o CRSMRP- MATER, por cinco anos.
Com o fim deste Contrato, estabelecido para fevereiro de 2019, nos prazos estipulados
e seguindo os critérios estabelecidos na convocação pública de que tratou a
Resolução SS 81, de 21/11/2018, a FAEPA apresentou um novo Plano Operativo para a
gestão da unidade e sagrou-se vencedora do certame, iniciando, assim, em março de
2019, um novo período de gerenciamento do CRSMRP-MATER .
Atualmente, o CRSMRP-MATER atende 26 municípios da região de Ribeirão Preto
que integram o DRS XIII, cobrindo uma população estimada em aproximadamente
1.440.000 habitantes. A oferta de serviços fica concentrada no Complexo Regulador
Regional, devendo a paciente chegar ao Centro devidamente referenciada.

VISÃO, MISSÃO E VALORES DO CRSMRP- MATER
Desde 2009, o CRSMRP-MATER

norteia suas atividades por meio do

Planejamento Estratégico, como forma de alavancar o processo de melhoria
organizacional e garantir a eficiência, eficácia e qualidade dos serviços oferecidos aos
usuários. Nesse contexto, definiu a missão, a visão de futuro e os valores institucionais na
seguinte conformidade.
MISSÃO: Oferecer cuidado humanizado e de excelência à mulher e ao recémnascido, com apoio a familiares e comunidade, promovendo e compartilhando
conhecimento.
VISÃO: Ser referência nacional em assistência humanizada e de excelência,
gestão sustentável e valorização profissional por meio de melhoria contínua e inovação.
VALORES:

Ética,

Respeito,

Transparência,

Humanização,

Qualidade

e

Segurança, Responsabilidade Socioambiental, Engajamento Interdisciplinar, Interface
com a Rede de Cuidados, Capacitação e Valorização Profissional.
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PERFIL INSTITUCIONAL
O CRSMRP-MATER tornou-se vanguarda na atenção à mulher, criando modelos
multiprofissionais de assistência em consultas ambulatoriais, em procedimentos
cirúrgicos, internação, atendimentos aos partos de gestação de baixo e médio risco,
internação ginecológica e obstétrica em caráter de urgência ou emergência, exames
especializados e assistência em situações especiais, como às adolescentes e
planejamento familiar.
Assim, desde o início de suas atividades, o CRSMRP-MATER vem se consolidando
como referência regional para os casos ginecológicos e obstétricos de baixa e média
complexidades, subsidiando e aliviando em grande parte as constantes filas de espera
na rede de saúde que acabavam por desaguar nas unidades terciárias da rede de
saúde do Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto - DRS XIII. Neste contexto,
ao contar com a retaguarda dos atendimentos prestados no CRSMRP-MATER , as
unidades de complexidade terciária têm sua capacidade assistencial potencializada.
Destaca-se, ainda, a importância do CRSMRP-MATER como cenário de
capacitação profissional, atuando, por meio de convênios interinstitucionais, como
campo de estágio prático para os cursos de graduação de medicina, enfermagem,
fisioterapia

e

nutrição

da

Universidade

de

São

Paulo,

além

de

contribuir

significativamente como campo de estágio para formação acadêmica de médicos
residentes do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP) nas áreas de Ginecologia e Obstetrícia,
Puericultura e Pediatria, Neonatologia, Medicina de Família, Medicina de Emergências,
Medicina Fetal, Uroginecologia e Videoendoscopia Ginecológica. É um cenário
amplamente utilizado em projetos de pesquisa vinculados aos programas de PósGraduação dos Departamentos de Ginecologia e Obstetrícia, Puericultura e Pediatria
e Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP e do
Departamento Materno-Infantil da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP.

ESTRUTURA FÍSICA
O CRSMRP-MATER está localizado na Avenida Wanderley Taffo, 330, Quintino
Facci II, Ribeirão Preto - SP, com área construída de 3.856,10 m², em um terreno de
7.617,54 m². As instalações físicas são distribuídas em dois blocos, sendo o Bloco
Hospitalar construído em um único pavimento e o Bloco Ambulatorial distribuídos em
dois pavimentos.
A estrutura atual do bloco principal abriga as seguintes áreas:


Recepção Principal.



Pronto Atendimento (PA): 3 consultórios e 4 leitos de observação.
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Enfermaria: 40 Leitos sendo, 32 leitos para assistência Obstétrica em
Alojamento Conjunto, 2 leitos para Clínica Médica, 4 leitos para Clinica
Cirúrgica Ginecológica e 2 leitos para Cirurgia Ginecológica em regime
de Hospital Dia (Cirurgia Ambulatorial).



Pré-Parto: 6 leitos.



Centro Cirúrgico e Obstétrico: 5 salas cirúrgicas e 3 leitos de
Recuperação pós-anestésica.



Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCINco): 5 leitos.



Totalizando 54 leitos no bloco hospitalar.



1 sala de triagem auditiva.



No mesmo bloco estão distribuídas as áreas para os Serviços de Apoio
Técnico e Administrativo, bem como um piso técnico, onde estão
instalados a central de ar condicionado e o aquecedor elétrico.

O segundo bloco é destinado à assistência ambulatorial, contemplando:


Consultórios: 8 salas.



Exames de ultrassonografia: 2 salas.



1 sala para discussão de casos.



1 sala de atendimento de enfermagem.



1 fraldário.



1 sala de curativo e coleta de exames.



1 sala de Exame de Cardiotocografia anteparto



1 sala para exame de mamografia.



1 sala de exames de urodinâmica.



1 área para serviço de arquivo médico (SAM).



1 anfiteatro com capacidade para 63 lugares.



1 área para atendimento de fisioterapia.



2 Consultórios de fisioterapias.



1 área de descanso e copa para os colaboradores.



1 área de arsenal.



além de salas de espera e banheiros.

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FORÇA DE TRABALHO
O CRSMRP-MATER tem a seguinte estrutura administrativa:
I. Conselho Consultivo – Composição:





Diretor Executivo da FAEPA (Presidente.)
Superintendente do HCFMRP-USP.
Diretor da FMRP-USP.
Diretor da EERP-USP.
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Um Membro do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da FMRPUSP.
 Um Membro do Departamento de Puericultura e Pediatria da FMRP-USP.
 Um Membro do Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Saúde
Pública.
 Um Membro da Fundação Maternidade Sinhá Junqueira.
II. Diretoria Geral.
III. Diretoria de Atenção à Saúde.
IV. Diretoria de Apoio Técnico e Administrativo.
V. Coordenadoria Acadêmica e de Pesquisa.

Para o cumprimento de suas metas, o CRSMRP–MATER conta com profissionais
comprometidos com a visão, missão e valores institucionais, que têm contribuído para
o elevado índice de satisfação dos usuários, vez que 97% indicariam o hospital para
outras pessoas.
No final de 2021, eram 283 profissionais, incluídos 03 profissionais temporários,
distribuídos conforme apresentado no Gráfico 1, contando ainda com 06 contratados
no âmbito do Programa Aprendiz Legal e 03 estagiários do Programa Acolhe Saúde do
Governo do Estado de São Paulo.
Para completar a estrutura de recursos humanos necessária para o
desenvolvimento de suas atividades, o CRSMRP–MATER contava também com equipe
de profissionais terceirizados na área de anestesiologia e vigilância patrimonial.
Gráfico 1- FAEPA – CRSMRP-MATER - Composição do Quadro de Pessoal – 31.12. 2021

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Em fevereiro de 2020, foi realizada a primeira Oficina de Planejamento
Estratégico do Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - MATER
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(CRSMRP-MATER), na qual participaram, além dos integrantes da Diretoria e Gerências,
vários colaboradores representando as diversas áreas da Instituição.
Ao término deste fórum foram identificadas 36 oportunidades de melhoria e
metas a serem trabalhadas durante na gestão 2020 a 2023 pela instituição. Análise do
Planejamento Estratégico, realizada ao final de 2021, demonstrou que mais de 60% das
propostas/metas já estão em execução ou foram concluídas, sendo:
Nº DE PROPOSTAS/METAS
06
17
03
10

STATUS
Concluídas
Em andamento
Previsão de início em curto prazo
Previsão de início em médio/longo prazo

As oportunidades de melhorias e metas foram distribuídas de acordo com as
seguintes temáticas:
Time 1: Atenção à Saúde;
Time 2: Gestão Hospitalar;
Time 3: Gestão de Pessoas;
Time 4: Qualidade de Segurança do Paciente;
Time 5: Comunicação e Humanização;
Time 6: Sustentabilidade e Meio Ambiente;
Time 7: Ensino e Pesquisa.

CARACTERÍSTICAS DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS
No CRSMRP-MATER são prestados serviços de assistência hospitalar e
ambulatorial

(consultas,

exames

laboratoriais

e

de

imagem,

procedimentos

diagnósticos invasivos, cirurgias e internações clínicas, obstétricas, cirúrgicas e neonatais
na Unidade de Cuidados Intermediários Convencional (UCINco), prioritariamente de
complexidades primária e secundária e de inserção microrregional (Departamento
Regional de Saúde XIII – DRS XIII), exclusivamente aos usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS), nas especialidades:


Internação:

Clínica

Médica,

Obstetrícia,

Pediatria

e

Cirurgia

(Ginecológica).


Ambulatório:

Ginecologia,

Obstetrícia,

Cirurgia

Ginecológica,

Mastologia e Fisioterapia


Exames – SADT Externos: Ultrassonografia, Endoscopia (histeroscopia
diagnóstica) e Mamografia.



Exames – SADT Internos: Exames laboratoriais de análises clínicas, Exames
de Anatomopatológico, Exames pré-transfusionais, Ultrassonografia,
Radiografia simples, Cardiotocografia, Teste do Coraçãozinho, Teste do
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pezinho, Teste da orelhinha, Teste do Reflexo do Olho Vermelho,
Eletrocardiograma, Estudo Urodinâmico, Mamografia, Core-biopsy e
Punções Aspirativas de mama, Cistoscopia e fisioterapia obstétrica e
uruginecológica individuais e em grupo.


Atendimento Multiprofissional: atende à demanda das enfermarias, préparto, centro cirúrgico e ambulatorial nas áreas de Ginecologia,
Obstetrícia, Neonatologia, Anestesiologia, Enfermagem, Fisioterapia em
Saúde da Mulher, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia e Serviço Social.

ATENÇÃO AMBULATORIAL
a) AMBULATÓRIOS DE ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA:


Ambulatório de assistência pré-natal de risco habitual – Projeto Nascer:
A proposta do CRSMRP-MATER é prestar assistência às gestantes com idade

gestacional maior ou igual a 36 semanas inseridas no Projeto Nascer, que consiste na
realização do final do pré-natal de baixo risco na maternidade onde a gestante irá dar
à luz. Após 36 semanas a paciente é referenciada da unidade de saúde (UBS) para a
realização de consultas na maternidade. Permite também que a grávida participe de
cursos de gestantes da instituição, conheça a maternidade (inclusive salas de parto) e
os profissionais que eventualmente podem estar no dia do nascimento do seu bebê. A
gestante, quando encaminhada ao pré-natal do CRSMRP-MATER, já deve ter realizado
todos os exames em UBS (incluindo ultrassonografias e a repetição das sorologias e
hemograma completo no terceiro trimestre). Além disso, também já deverá ter sido
providenciada a atualização do seu calendário vacinal. Na falta de algum exame, o
mesmo será solicitado pela equipe do CRSMRP-MATER durante o pré-natal nessa
maternidade. A continuidade dos cuidados é garantida pelo preenchimento do Cartão
de Pré-Natal pelos profissionais da unidade de origem.
Neste ambulatório são prestados atendimentos com Obstetra, Enfermeiras
Obstétricas, Psicólogas, Fisioterapeutas, Assistentes Sociais com possibilidade de
complementação da propedêutica clínica com exames laboratoriais, Ultrassonografia
e Cardiotocografia anteparto. O serviço é dimensionado para atendimento integrado
entre as diversas áreas da saúde envolvidas conforme necessidade individual de cada
gestante e com capacidade de realização de consultas semanais até o nascimento.


Ambulatório de assistência pré-natal de média complexidade e Avaliação de
bem-estar fetal:
Considerando a sobrecarga dos serviços obstétricos de referência terciária na

região de Ribeirão Preto, diversos casos com comorbidades consideradas de gravidade
intermediária são seguidos na rede básica, da mesma forma das gestações de baixo
risco, com potencial prejuízo à saúde materna e fetal devido às dificuldades de acesso
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a atendimentos por equipe multidisciplinar e exames de avaliação armada da
vitalidade fetal.
Neste contexto, o CRSMRP-MATER vem implantando o serviço de Pré-natal para
atendimento de casos de nível secundário, em formato pioneiro, na forma de
seguimento conjunto e complementar à atenção primária com profissionais
especializados em Gestação de Alto Risco e Medicina Fetal, que coordenam a linha de
cuidados de cada gestante, mantendo seu vínculo assistencial à UBS com a finalidade
de redução de descompensações de patologias clínica e consequentemente suas
repercussões na saúde materna e fetal. Dessa forma, o CRSMRP-MATER pode contribuir
para um uso racional e otimizado dos recursos das unidades terciárias da região. Para
os casos avaliados neste serviço, além das consultas, já são programadas as avaliações
de bem-estar fetal com cardiotocografia e ultrassonografia com laudos para o serviço
de origem. Esta estratégia visa principalmente a redução das taxas de morbidade
materna grave, mortalidade materna e morbimortalidade perinatal da região e maior
agilidade na implantação dos cuidados e intervenções necessárias.


Fisioterapia em Obstetrícia:
A incorporação dos cuidados em Fisioterapia à assistência pré-natal, disponível

na instituição, agregou qualidade complementar com a possibilidade de oferecer às
gestantes o preparo do assoalho pélvico para o parto, que sabidamente reduz taxa de
lacerações perineais e episiotomias, propiciando melhor recuperação no pós-parto e
menor impacto, no futuro, de necessidade de novas cirurgias perineais para essas
mulheres.
Além dos cuidados preventivos, o tratamento fisioterápico resulta na melhora de
sintomas frequentes na gestação, como incontinência urinária de esforço, lombalgia,
pubalgia e outras queixas relacionadas ao aparelho locomotor.


Fisioterapia Uroginecológica:
A implantação do serviço de Fisioterapia em Saúde da Mulher com atuação em

Uroginecologia preenche uma lacuna na oferta de recursos para tratamento de
mulheres com Incontinência Urinária. Até a disponibilização deste serviço, as mulheres
da região com esta patologia recebiam somente tratamento medicamentoso ou
cirúrgico, com maiores riscos, custos e potencial chance de complicação, sendo que
boa parcela delas responderia adequadamente a tratamento fisioterapêutico
especializado.


Atendimento Psicossocial:
No pré-natal, é oferecido suporte psicossocial às gestantes com identificação de

fatores de risco específicos apresentados pela própria mulher ou familiares, como
depressão, uso de droga, moradia nas rua, ou com intenção de entrega espontânea
do neonato.
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Atendimento Nutricional:
As gestantes que apresentam ganho de peso inadequado durante a gestação,

(seja insuficiente ou exagerado) ou, ainda, que recebam o diagnóstico de Diabetes
Mellitus Gestacional, são direcionadas para avaliação e seguimento nutricional visando
melhorar o controle das condições de base ao mesmo tempo em que minimiza
complicações e necessidade de intervenções medicamentosas.


Serviço de acolhimento e aconselhamento de gestantes
Com vigência da lei 17.137, de 23 de agosto de 2019 a julho de 2020, que voltou

a vigorar a partir de 30 de junho de 2021 em decorrência de posicionamento do
Supremo Tribunal Federal a respeito de reconhecer a competência concorrente do
Estado de São Paulo para legislar sobre o direito à saúde, que garantia à parturiente a
possibilidade de optar pela cesariana, a partir da 39 (trinta e nove semanas) de
gestação, bem como pela analgesia quando escolhido o parto normal, o CRSMRPMATER manteve no ambulatório de pré-natal o serviço de acolhimento e
aconselhamento de gestantes, por meio de sua equipe multiprofissional com
atendimento em grupo e individualizado, cujo objetivo consistiu no esclarecimento de
dúvidas quanto à gestação e tipos de partos.
Mesmo com a revogação da lei, entendeu-se que o acolhimento e o
aconselhamento as gestantes sobre os tipos de partos são de suma importância para
assistência destas pacientes. No entanto, com o advento da pandemia de Covid-19 o
atendimento em grupo foi temporariamente suspenso

b) AMBULATÓRIOS DE ASSISTÊNCIA GINECOLÓGICA:
O CRSMRP-MATER disponibiliza atendimentos ginecológico em:


Ambulatório de Cirurgia Ginecológica e Uroginecologia:
Atende mulheres de 12 a 80 anos encaminhadas das UBS com possível indicação

cirúrgica para alterações como:


Prolapso genital (cistocele, retocele, prolapso uterino e de cúpula
vaginal);



Flacidez vaginal;



Hipertrofia de pequenos lábios com sintomas de desconforto ou
dispareunia;



Cisto de Glândula de Bartholin;



Cisto de Glândula de Skeene;



Lesões vulvares e/ou vaginais e/ou perineais;



Corpo estranho vaginal;



Leiomiomatose uterina para miomectomia ou histerectomia
(abdominal ou vaginal);
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Massas anexiais de baixo risco (massa cística sem debris, septos,
com conteúdo totalmente anecóico que não regrediram em 3-4
meses na menacme);



Massas anexiais suspeitas de teratoma à ultrassonografia;



Outros casos avaliados por médico triador através do sistema
CROSS.



Ambulatório de Histeroscopia:
Mulheres entre 12 e 80 anos suspeita de patologias endometriais, atendidas na

rede básica de saúde do DRS XIII, podem ser encaminhadas para realização de Vídeohisteroscopia diagnóstica ou cirúrgica, sendo previamente avaliadas por equipe
especializada quanto à adequação de indicação do procedimento nos seguintes
casos:


Espessamento endometrial para investigação de doenças do
endométrio por vídeo histeroscopia;





Pacientes com suspeita de pólipo endometrial à ultrassonografia;



Pacientes para retirada de DIU sem o fio visível;



Investigação de malformação mulleriana (uterina);



Sangramento uterino pós-menopausa;



Mioma submucosa sintomático.

Ambulatório de Planejamento Familiar:
O CRSMRP – MATER realiza o procedimento de laqueadura tubária para aquelas

pacientes que já foram avaliadas por ambulatórios locais de planejamento familiar,
após checagem da documentação pertinente, conforme determinação legal. Para os
municípios que eventualmente não contam com programa de planejamento familiar,
serão disponibilizadas vagas para finalização do processo de liberação de Laqueadura
Tubárea.
Desde o segundo semestre de 2018, a equipe do CRSMRP-MATER está treinada
para inserção de DIU no pós-parto ou pós-abortamento imediato. As mulheres
submetidas a esse procedimento têm garantido o retorno no Ambulatório de
Planejamento Familiar, ao redor de 40 dias após a inserção do DIU, para checagem do
adequado posicionamento e inserção de novo dispositivo em caso de expulsão. Dessa
forma, o CRSMRP-MATER permite às mulheres um melhor controle de concepção com
método eficaz. Após a inserção elas são contrarreferenciandas para seguimento na
rede básica de saúde.
O

grupo

destacado

para

atendimento

neste

ambulatório

tem

ainda

capacitação para inserção de outros métodos de contracepção reversíveis de longa
duração (LARCs), como implante subcutâneo e sistema intrauterino liberador de
progesterona.
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Centro Avançado de Diagnóstico em Mastologia Secundária:
A instalação de mamógrafo no Ambulatório do CRSMRP-MATER viabilizou

importante progresso na implantação de um Centro Avançado de Diagnóstico, com a
possibilidade de avaliação de lesões não palpáveis de mama e realização de
procedimentos invasivos de biópsia (Core-Biopsy e Punção Aspirativa) guiados tanto por
Ultrassonografia quanto por mamografia. Casos benignos podem ser tratados na
própria instituição e os diagnóstico de malignidade são referenciados para serviço
terciário através de pactuação com a equipe de planejamento do DRS XIII, utilizando o
sistema CROSS, com o objetivo de agilizar o encaminhamento e tratamento.
Por ser centro especializado em atendimento às mulheres, funcionando em
conjunto com maternidade, não atende casos de ginecomastia ou nódulos mamários
em homens.


Ambulatório de avaliação pré-anestésica:
O CRSMRP-MATER possui um protocolo de avaliação pré-anestésica e de

contraindicações a realizações de procedimentos sob anestesia baseado na
complexidade dos procedimentos, estrutura física do hospital e recomendações das
Sociedades Brasileira e Americana de Anestesiologia. Estes protocolos são informados
às UBS para que haja uma prévia seleção dos casos encaminhados, visando otimizar o
uso dos recursos em saúde.
Todos os casos referenciados para atendimento no CRSMRP-MATER que
apresentam indicação cirúrgica passam pela imediata avaliação de risco cirúrgico e
programação anestésica. Todas as informações com relação ao dia da cirurgia como
jejum pré-operatório, uso de medicações, dentre outras, são fornecidas a paciente e
seu acompanhante de forma verbal e por escrito.


Central de Agendamento de Procedimentos Cirúrgicos:
Após a indicação cirúrgica pela equipe de Ginecologia e liberação do

procedimento pelo Anestesiologista, a paciente é direcionada para atendimento na
Central de Agendamento de Procedimentos Cirúrgicos, onde são reforçadas as
informações pré-operatórias, conferidas as documentações dos atendimentos
anteriores e realizado o agendamento em sistema informatizado que disponibiliza
informações, como lista de pacientes e materiais necessários para a realização da
cirurgia para os setores de internação, centro cirúrgico e central de materiais.
Também como forma de otimização dos recursos em saúde e minimizar perdas
de vagas de cirurgia por informações incompletas, as pacientes são contatadas por
telefone dias antes da data agendada a fim de confirmar o comparecimento e as
orientações pré-operatórias. Desse modo, em caso de impossibilidade de
comparecimento ou de realização da cirurgia, há tempo hábil para convocação de
outra paciente.
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Ambulatório de Triagem de Cirurgia Ginecológica
Atualmente as agendas de consultas para triagem de cirurgia ginecológica são

de responsabilidade dos Municípios, no qual agendam as pacientes por meio de cotas
distribuídas pelo DRS XIII, via sistema CROSS, preenchendo as vagas disponíveis se a
avaliação de um Regulador.
Para melhor organização desta sistemática e otimização das vagas e fluxo dos
pacientes, todas as pacientes agendadas passam por atendimento médico inicial no
Ambulatório de Triagem de Cirurgia Ginecológica para adequada e criteriosa
verificação da confirmação diagnóstica, classificação de risco, adequação de nível
de complexidade de acordo com o diagnóstico primário e comorbidades associadas,
necessidade assistencial e conferência de exames pré-operatórios, em conformidade
com o Protocolo de Encaminhamento Ambulatorial do CRSMRP-MATER.


Pós-consulta ginecológica ambulatorial
Ao final das consultas, a paciente passa por uma pós-consulta com a equipe de

enfermagem para reforçar as orientações recebidas.

ATENÇÃO HOSPITALAR
A atenção hospitalar refere-se ao conjunto de ações e serviços ofertados aos
pacientes e familiares em regime de internação e pronto atendimento. Para isso o
Hospital conta com a seguinte estrutura:


Pronto Atendimento: 01 sala de acolhimento, pré-consulta e classificação
de risco, 02 consultórios ginecológicos e uma sala de observação e
medicação com 4 leitos.



Pré-Parto: composto de 3 (três) quartos com um total de 6 (seis) leitos que
podem ser usados para assistência ao pré-parto e parto.



Bloco cirúrgico: cinco salas cirúrgicas (1 para cirurgias, 4 para partos e
cesáreas) e uma recuperação pós anestésica com 3 leitos monitorizados.



Enfermaria: composta de 49(quarenta e nove) leitos, sendo distribuídos 34
(trinta e quatro) leitos obstétricos, 4 (quatro) leitos para Clínica médica, 4
(quatro) leitos cirúrgicos, 2 (dois) leitos de hospital-dia e 5 (cinco) leitos de
UCINco.

SERVIÇOS DE APOIO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
O CRSMRP-MATER conta com serviços de apoio ambulatorial e hospitalar para
suporte aos atendimentos clínicos, obstétricos e cirúrgicos:
 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO – SADT
O CRSMRP-MATER realiza os seguintes procedimentos diagnósticos para usuários
da rede (DRS XIII) e demanda interna:
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Exames Internos

Tabela 1: Procedimentos diagnósticos realizados no CRSMRP-MATER.
Ultrassonografia Obstétrica 1ª Trimestre

Radiografia

Ultrassonografia Obstétrica de 2º e 3º Trimestre

Eletrocardiograma

Ultrassonografia Transvaginal

Exames de análises clínicas

Ultrassonografia mamária

Exames de anátomo-patológico

Cardiotocografia

Exames Pré-transfusionais

Teste Coraçãozinho

Mamografia

Teste da Orelhinha

Urodinâmica

Teste do Olhinho

Core-Biopsy e Punções Aspirativas de Mamas

Teste do Pezinho

Exames Externos

Ultrassonografia Obstétrica 1ª Trimestre
Ultrassonografia Obstétrica de 2º e 3º Trimestre
Ultrassonografia Transvaginal
Ultrassonografia mamária
Histeroscopia diagnóstica
Mamografia

OBS: Todos os materiais e equipamentos utilizados no setor são inspecionados pelo Centro de Material e Esterilização
(CME) e supervisionados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), com o objetivo de garantir a segurança
no processamento de limpeza e descontaminação dos endoscópios e a rastreabilidade de todo o processo por meio do
registro e arquivamento por 05 anos.



SERVIÇO SOCIAL



ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA



ATENÇÃO NUTRICIONAL



SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA



LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS



AGÊNCIA TRANSFUSIONAL

INDICADORES ASSISTENCIAIS
Os indicadores de produção do período de janeiro a dezembro de 2021,
encontram-se registrados nas Tabelas 2 a 21. Na sequência, são apresentados os
indicadores de qualidade.
É importante ressaltar que, considerando a existência da pandemia de Covid-19
nos termos declarados pela Organização Mundial da Saúde o CRSMRP-MATER, no
âmbito de um plano de contingência institucional, tem adotado medidas temporárias
e emergenciais de prevenção ao contágio e disseminação do novo vírus aos pacientes,
funcionários, visitantes e acompanhantes.
Dentro deste contexto, alguns indicadores assistenciais de produção e
qualidade ficaram prejudicados pelas condições impostas pela pandemia.

INDICADORES QUANTITATIVOS
Tabela 2 - CRSMRP-MATER – Paciente-dia (*) 1º Semestre 2021
Tipo Atendimento
Clínica Médica

277

Clínica Cirúrgica

446

Clínica Obstétrica
Clínica Pediátrica
Total
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Tabela 3 - CRSMRP-MATER – Paciente-dia (*) 2º Semestre 2021
Tipo Atendimento
Clínica Médica

Pacientes - Dia
257

Clínica Cirúrgica

591

Clínica Obstétrica

3.998

Clínica Pediátrica
Total

891
5.737

*Critério utilizado para cômputo de paciente-dia: O sistema de Gestão de Leitos contabiliza diariamente as
13:00hs a utilização dos leitos pelos pacientes internados.

Tabela 4 - CRSMRP-MATER – Ambulatório – Consultas – 1º Semestre 2021
Tipo Atendimento
Primeira Consulta

Metas Pactuadas
SES

Realizado

Índice
Realizado

2.472

2.216

89,64%

600

780

130,00%

Consulta Subsequente

5.580

4.333

77,65%

Total

8.652

7.329

84,71%

Interconsultas

* O cumprimento da meta de Consultas Médicas ficou prejudicado devido impactos da
pandemia, tendo como consequência produção abaixo do pactuado.
Tabela 5 - CRSMRP-MATER – Ambulatório – Consultas – 2º Semestre 2021
Tipo Atendimento
Primeira Consulta

Metas Pactuadas
SES

Realizado

Índice
Realizado

2.472

2.064

83,50%

600

769

128,17%

Consulta Subsequente

5.580

4.370

78,32%

Total

8.652

7.203

83,25%

Interconsultas

* O cumprimento da meta de Consultas Médicas ficou prejudicado devido impactos da
pandemia, tendo como consequência produção abaixo do pactuado.
Tabela 6 - CRSMRP-MATER – Ambulatório – Consultas Não Médicas -1º semestre 2021
Tipo Atendimento
Consulta Subsequente

Metas Pactuadas
SES

Realizado

Índice
Realizado

2.460

3.003

122,07%

Procedimentos Terapêuticos (Sessões)
- Fisioterapias

1.380

1.445

104,71%

Total

3.840

4.448

115,83%

*O total de consultas não médicas no ambulatório superou 15,83% a meta contratada, devido
aumento na demanda de consultas para acompanhamento das gestantes a partir da 36ª
semana de gestação.
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Tabela 7 - CRSMRP-MATER – Ambulatório – Consultas Não Médicas 2º Semestre 2021
Metas Pactuadas
SES

Tipo Atendimento
Consulta Subsequente

2.460

Realizado
2.730

Índice
Realizado
110,98%

Procedimentos Terapêuticos (Sessões)
- Fisioterapias

1.380

1.237

89,64%

Total

3.840

3.967

103,31%

Tabela 8 - CRSMRP-MATER – SADT EXTERNO (EXAMES E PROCEDIMENTOS) 1º semestre de 2021
Metas Pactuadas
SES

Tipo Atendimento
Diagnostico
(Mamografia)

por

Realizado

Índice
Realizado

1.200

615

51,25%

1.320

1.650

125,00%

36

15

41,67%

2.556

2.280

89,20%

Radiologia

Diagnóstico Ultrassonografia
Diagnóstico
por
Endoscopia
(Histeroscopia Diagnóstica)
Total

*O serviço de Mamografia ficou suspenso entre os meses de abril à julho por questões técnicas,
nesse período o equipamento passou por manutenções corretivas. O serviço foi retomado em
agosto e o volume de exames foi compensado no segundo semestre, conforme demonstrado na
tabela abaixo.
Tabela 9 - CRSMRP-MATER – SADT EXTERNO (EXAMES E PROCEDIMENTOS) 2º Semestre 2021
Metas Pactuadas
SES

Tipo Atendimento
Diagnostico
(Mamografia)

por

Índice
Realizado

Radiologia

Diagnóstico Ultrassonografia
Diagnóstico
por
Endoscopia
(Histeroscopia Diagnóstica)
Total

Realizado

1.200

1.160

96,67%

1.320

1.623

122,95%

36

16

44,44%

2.799

109,51%

2.556

Tabela 10 - CRSMRP-MATER – INTERNAÇÕES – 1º semestre 2021
Tipo Atendimento
Clínica Médica

Metas Pactuadas SES

Realizado

Índice Realizado

72

100

138,89 %

1.440

1.481

102,85 %

Pediatria (UCInco)

216

259

119,91 %

Total

1.728

1.840

106,48 %

Obstétrica
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Tabela11 - CRSMRP-MATER – INTERNAÇÕES – 2º Semestre 2021
Tipo Atendimento
Clínica Médica

Metas Pactuadas SES

Realizado

Índice Realizado

72

97

134,72 %

1.440

1.343

93,26 %

Pediatria (UCInco)

216

224

103,70 %

Total

1.728

1.664

96,30 %

Obstétrica

Tabela12 - CRSMRP-MATER – Saídas Hospitalares em Clinica Cirúrgica 1º semestre 2021
Tipo Atendimento
Eletivas
Total

Metas Pactuadas SES

Realizado

Índice Realizado

384

252

65,63%

384

252

65,63%

* O cumprimento da meta de Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica ficou prejudicado devido
impactos da pandemia, tendo como consequência, produção abaixo do pactuado. Com a
melhoria do cenário epidemiológico no segundo semestre, foi possível a retomada das atividades
cirúrgicas em maior volume, conforme demonstrado na tabela abaixo.
Tabela13 - CRSMRP-MATER – Saídas Hospitalares em Clinica Cirúrgica 2º Semestre 2021
Tipo Atendimento
Cirurgias Eletivas
Total

Metas Pactuadas SES

Realizado

Índice Realizado

384

378

98,44%

384

378

98,44%

Tabela 14 - CRSMRP-MATER – Hospital – Dia Cirúrgico / Cirurgia Ambulatorial 1º semestre 2021
Tipo Atendimento
Cirurgia Hospital Dia (*)
Cirurgias Ambulatorial
Total

Metas Pactuadas SES
342

Realizado

Índice Realizado

190

55,56 %

78

59

75,64 %

420

249

59,29 %

* O cumprimento da meta de Hospital Dia Cirúrgico / Cirurgia Ambulatorial ficou prejudicado
devido impactos da pandemia, tendo como consequência, produção abaixo do pactuado.
Com a melhoria do cenário epidemiológico no segundo semestre, foi possível a retomada das
atividades cirúrgicas em maior volume, conforme demonstrado na tabela abaixo.
Tabela 15 - CRSMRP-MATER – Hospital – Dia Cirúrgico / Cirurgia Ambulatorial 2º Semestre 2021
Tipo Atendimento
Cirurgia Hospital Dia (*)
Cirurgias Ambulatorial
Total

Metas Pactuadas SES

Realizado

Índice Realizado

342

339

99,12%

78

52

66,67%

420

391

93,10%

*Critérios utilizados para cômputo de cirurgias em hospital dia: (1) A alta do paciente deve ocorrer com menos
de 12 horas de internação. (2) A cirurgia deve constar na tabela SIGTAP – Ministério da Saúde como
modalidade de atendimento (Hospital Dia).
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Tabela 16 - CRSMRP-MATER –Urgência / Emergência – 1º semestre 2021
Tipo Atendimento

Metas Pactuadas SES

Consultas de Urgências
Total

Realizado

Índice Realizado

3.600

4.806

133,50 %

3.600

4.806

133,50 %

*O total de consultas de urgências superou 33,50% acima da meta pactuada em decorrência
da demanda espontânea e encaminhamento de gestantes via CROSS ao serviço, a superação
da meta pactuada deste item, não apresentou impacto financeiro significativo.
Tabela 17 - CRSMRP-MATER –Urgência / Emergência – 2º Semestre 2021
Tipo Atendimento

Metas Pactuadas SES

Consultas de Urgências
Total

Realizado

Índice Realizado

3.600

4.467

124,08%

3.600

4.467

124,08%

*O total de consultas de urgências superou 24,08% acima da meta pactuada em decorrência
da demanda espontânea e encaminhamento de gestantes via CROSS ao serviço, a superação
da meta pactuada deste item, não apresentou impacto financeiro significativo.
Tabela 18 - CRSMRP-MATER –SADT INTERNO(AMBULATÓRIO) 1º semestre 2021
Tipo de Atendimento

Total

Diagnóstico em Laboratório Clínico

6.442

Diagnóstico por Ultrassonografia

1.866

Diagnóstico por Radiologia (Mamografia)
Métodos Diagnósticos em Especialidades
Total

93
2.119
10.520

Tabela 19 - CRSMRP-MATER –SADT INTERNO(AMBULATÓRIO) 2º Semestre 2021
Total
Tipo de Atendimento
Diagnóstico em Laboratório Clínico

6.218

Diagnóstico por Ultrassonografia

1.708

Diagnóstico por Radiologia (Mamografia)

185

Métodos Diagnósticos em Especialidades

2.033

Total

10.144

Tabela 20 - CRSMRP-MATER –SADT INTERNO (INTERNAÇÃO) 1º semestre 2021
Tipo de Atendimento
Diagnóstico em Laboratório Clínico
Diagnóstico de Radiologia
Diagnóstico por Ultrassonografia
Diagnóstico por Anatomia Patológica e Citopatológica
Total
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Tabela 21 - CRSMRP-MATER –SADT INTERNO (INTERNAÇÃO) 2º Semestre 2021
Tipo de Atendimento
Diagnóstico em Laboratório Clínico

Total
10.888

Diagnóstico de Radiologia

283

Diagnóstico por Ultrassonografia

22

Diagnóstico por Anatomia Patológica e Citopatológica
Total

1036
12.229

INDICADORES DE QUALIDADE
Na avaliação dos serviços prestados mediante Contratos de Gestão, além das
metas quantitativas, são estabelecidos indicadores de qualidade que interferem no
financiamento da parte variável dos ajustes, que, a exemplo dos indicadores
assistenciais, são reavaliados trimestralmente. Assim, adicionalmente ao Serviço de
Atendimento ao Usuário (SAU), que integra a pesquisa de satisfação, são pactuados
indicadores de acordo com o perfil da unidade de saúde. Destaca-se a seguir, os
indicadores e as respectivas metas definidos para CRSMRP-Mater. Ressalta-se que, no
período de janeiro a dezembro de 2021, todas as metas qualitativas também foram
integralmente cumpridas.


PRÉ-REQUISITOS PARA AVALIAÇÃO DA PARTE VARIÁVEL
1. Apresentação de AIH.
a. Percentual de AIH referente à saída. Avalia a proporcionalidade de AIH
em relação à atividade hospitalar.
Meta: Apresentar a totalidade (100%) de AIH referente às saídas em cada
mês de competência.
Resultado:
1º Trimestre

100%

2 º Trimestre

100%

3º trimestre

100%

4º trimestre

100%

b. Porcentagem de declaração do motivo das cesáreas.
Meta: Parâmetro de, no mínimo, 80% de indicação da Classificação
Internacional de Doenças (CIDs) corretamente.
Resultado:

ENCARTE III

1º Trimestre

97,40%

2 º Trimestre

96,67 %

3º trimestre

97,80 %

4º trimestre

97,85 %

19

FAEPA – CRSMRP-MATER

RELATÓRIO

DE

ATIVIDADES

2021

c. Percentual de registro de CEP correspondentes ao endereço. O objetivo
é conhecer a localidade de residência do paciente para avaliar a
adequada inserção regional do hospital por meio da caracterização da
origem da demanda.
Meta: Apresentar, no mínimo, 98% de códigos de endereçamentos
postais (CEP) corretos (correspondentes aos endereços registrados) para
os registros no Sistema de Informações Hospitalares (SIH).
Resultado:
1º Trimestre

99,60 %

2 º Trimestre

100%

3º trimestre

99,20 %

4º trimestre

99,92 %

d. Porcentagem de registro de, pelo menos, um diagnóstico secundário
por especialidade.
Meta: Parâmetro de, no mínimo, 28% em clínica cirúrgica, 30% em clínica
médica, 15% em clínica obstétrica e 18% em clínica pediátrica.
Resultado:
Especialidade

Parâmetro

1º Trim

2º Trim

3º Trim

4º Trim

Clínica Médica

>= 30%

69,54%

72,73%

82,35 %

78,26 %

Clinica cirúrgica

>=28%

69,89%

87,88%

83,84 %

71,67 %

Clínica pediátrica

>=18%

76,15%

78,29%

87,62 %

91,60 %

Clinica Obstétrica

>= 15%

81,34%

79,55%

80,24 %

81,50 %

2. Programas de Controle de Infecção Hospitalar
Este indicador tem como objetivo acompanhar os índices de infecção
hospitalar a partir dos dados informados nas planilhas de notificação de
infecções hospitalares do Sistema de Vigilância Epidemiológica das
Infecções Hospitalares do Estado de São Paulo, conforme perfil do
hospital.
Meta: Enviar, por via eletrônica, cópia das planilhas de notificações de
infecções hospitalares do Sistema de Vigilância Epidemiológica das
Infecções Hospitalares do Estado de São Paulo para a Diretoria Técnica
da

Divisão

de

Infecção

Hospitalar

do

Centro

de

Vigilância

Epidemiológica – CVE, com cópia para a CGCSS, até o dia 20 do mês
subsequente.
Resultado: Meta cumprida
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3. Núcleo Hospitalar de Epidemiologia
Este indicador tem como objetivo, induzir a implantação e acompanhar
o funcionamento dos Núcleos Hospitalares de Epidemiologia (NHE) nos
Hospitais sob Contrato de Gestão/Convênio. Os hospitais devem contar
com processos que garantam as notificações compulsórias à Vigilância
Sanitária.
Meta: Enviar até o dia 15 do mês subsequente ao trimestre finalizado, a
planilha específica com os dados relacionados a esta meta à
Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde.
Resultado: Meta cumprida



METAS E INDICADORES DE QUALIDADE PARA 2021
1

Qualidade de informação:
1.1

Inserção de dados no Sistema Gestão em Saúde.

Meta: A inserção de dados no sistema deverá cumprir as datas
estabelecidas.
Informação

Data limite

Dados de Produção

Dia 11

Dados dos indicadores de qualidade

Dia 15

Dados econômico-financeiros

Dia 20

Custos

Último dia do mês

Resultado: Meta cumprida
1.2

Solicitação de alteração de dados inseridos no Sistema Gestão

em Saúde.
Meta: É aceita, por mês, apenas 01(uma) solicitação de alteração de
dado contábil, financeiro ou custos inseridos no sistema de gestão.
Resultado: Meta cumprida
1.3

Manutenção do Módulo de Leitos no Sistema Central de

Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde–CROSS.
Meta: Informar o mapa de leitos do hospital no Modulo de Leitos ou
Módulo de Leitos com AIH do Portal CROSS com atualização contínua da
ocupação dos leitos para internação e, caso ocorra, dos leitos extras.
Resultado: Meta cumprida
1.4

Entrega de documentos ao Centro de Atendimento à Fiscalização

(CAF) da CGCSS:
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Meta: Entregar100% dos documentos no prazo solicitado. A aferição
ocorre por meio de relatório elaborado pelo CAF com as datas de
solicitação e de entrega.
Resultado: Meta cumprida
1.5 Tempo de resposta do (NIR) – Núcleo Interno de Regulação às
solicitações de Vagas.
Disponibilizar sua capacidade para os atendimentos de urgência e
emergência demandadas pelas respectivas Centrais de Regulação e
microrregulação, via Módulo de Urgência, portal CROSS, de forma
ininterrupta, com resposta em até 60 minutos
Meta: Maior ou igual 85% (adequado)

1º trimestre

89,12%

2º trimestre

88,44%

3º trimestre

96,19%

4º trimestre

95,89%

Resultado: Meta cumprida

2

Programa de Humanização
2.1

Pesquisa de Satisfação: A Pesquisa fornece dados não apenas

sobre as atuais condições dos serviços de saúde, como também informações relevantes
para que o Centro Integrado de Humanização da Unidade proponha e promova
melhorias. A pesquisa é feita verbalmente, sendo obrigatoriamente anônima, apenas
com a identificação numérica. As informações das pesquisas devem ser preenchidas
diretamente no Sistema de Pesquisa de Satisfação do Usuário – PSAT. O sistema
permanece aberto até o dia 15 do mês subsequente. A amostra estimada por trimestre
para aplicação dos questionários, por tipo de atendimento, é a seguinte:
 Internações – 84 questionários por trimestre.
 Pronto Atendimento 84 questionários por trimestre.
 Ambulatório – 177 questionários por trimestre.
Meta: Enviar as pesquisas mensalmente, até o dia 15 do mês
subsequente.
Resultado: Meta cumprida

2.2

Serviço de Atenção ao Usuário – SAU
Este serviço destina-se a resolução de queixas expressas pelos

usuários. Entende-se por queixa, o conjunto de reclamações recebidas por qualquer
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meio, necessariamente com identificação do autor, e que devem ser registradas
adequadamente. Entende-se por resolução o conjunto de ações geradas por uma
queixa no sentido de solucioná-la e encaminhá-la a seu autor como resposta ou
esclarecimento ao problema apresentado.
Meta: Resolução de, no mínimo, 80% das queixas recebidas. No ano de
2021, 100% das queixas foram solucionadas.
Resultado: Queixas recebidas/Resolvidas

3

1º Trimestre

100%

2 º Trimestre

100%

3º trimestre

100%

4º trimestre

100%

Melhoria contínua em Obstetrícia.
Este indicador tem como objetivo monitorar iniciativas implementadas

pelos hospitais para promover melhoria continua no processo assistencial em obstetrícia.
No exercício de 2021, foram monitoradas as iniciativas conforme explicitado no Relatório
Padrão da SES-SP.
Meta: Enviar o relatório trimestral, até o dia 15 do mês subsequente ao
trimestre, sendo considerado cumprido se a unidade atingir 90 pontos (a
cada iniciativa elencada corresponde uma pontuação). Caso a
Unidade atinja acima de 80 e menos de 90 pontos, o indicador será
considerado como cumprido parcialmente, ou seja, 50% da valoração
do percentual do indicador. Caso a Unidade atinja menos de 80 pontos,
o indicador será considerado como não cumprido.
Resultado:
1º Trimestre

90 pontos

2 º Trimestre

100 pontos

3º trimestre

100 pontos

4º trimestre (*)

80 pontos

* No 4º trimestre de 2021, a pontuação deste quesito ficou prejudicada pelas condições
impostas pelas alterações nos protocolos assistências durante o período de pandemia de
Covid-19. A Diretoria do Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto –
MATER, apresentou as justificativas pelo cumprimento parcial do quesito que foram aceitos
pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde – CGCSS,
desconsiderando a possibilidade de penalização financeira

3.1 Notificar 100% dos óbitos maternos em 48h
O Hospital deverá notificar 100% dos óbitos maternos em 48 horas e
encaminhar à CGCSS, até o dia 15 do mês subsequente ao trimestre, planilha específica
com os dados relacionados à meta, com cópia para o Centro de Vigilância
Epidemiológica (CVE).
Resultado: Meta cumprida
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Atividade Cirúrgica
Este indicador tem como objetivo acompanhar a atividade cirúrgica dos

hospitais, de forma a monitorar ações para o aumento da resolubilidade e da eficiência,
o aprimoramento dos processos assistenciais e a melhoria na qualidade e segurança do
atendimento aos pacientes. No exercício de 2021, foram monitoradas as iniciativas
conforme explicitado no Relatório Padrão da SES-SP, que dispõe sobre os parâmetros
adotados e respectiva pontuação. O Relatório Padrão foi preenchido segundo a
orientação indicada, tanto para as iniciativas pontuadas, quanto para as iniciativas
acompanhadas (informação) e Relatórios Complementares – Óbitos peri-operatórios e
Cirurgias Oncológicas.
Meta: Enviar o relatório trimestral, até o dia 15 do mês subsequente ao
trimestre, sendo considerado cumprido se a Unidade atingir ao menos 80
pontos (a cada iniciativa elencada corresponde uma pontuação). Caso
a Unidade atinja menos de 80 e mais de 60 pontos, o indicador será
considerado como cumprido parcialmente, ou seja, 50% da valoração
do percentual do indicador. Caso a Unidade atinja menos de 60 pontos,
o indicador será considerando como não cumprido.

Resultado:

5

1º Trimestre

100 pontos

2 º Trimestre

100 pontos

3º trimestre

100 pontos

4º trimestre

100 pontos

Monitoramento de Atividades Selecionadas
Este indicador tem como objetivo monitorar a execução do volume

realizado das atividades selecionadas, para avaliar a qualidade na gestão dos
processos de trabalho da unidade hospitalar por meio da realização regular de
procedimentos eletivos pactuados.
Meta: Enviar o relatório trimestral, até o dia 15 do mês subsequente ao
trimestre. A meta é considerada cumprida com a realização de, no
mínimo, 90% do volume pactuado por procedimento pré-determinado
pelo DRS XIII.
Resultado: Meta cumprida

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – SAL
O SAU é um serviço de atenção e atendimento ao usuário, que recebe queixas,
reclamações, sugestões e elogios. Atua na defesa dos direitos e interesses dos usuários,
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contra atos e omissões cometidas pela instituição, com a finalidade de zelar para que
a mesma atue com eficiência e mantenha crescente o seu compromisso com a
assistência prestada. O CRSMRP-MATER conta com duas assistentes sociais para
organização e desenvolvimento desse serviço.
Destaca-se que a Pesquisa de Satisfação do Usuário, realizada pelo SAU, por
meio de questionário estruturado, segue o padrão definido pela Coordenadoria de
Gestão de Contratos da SES-SP.
Ilustrando parte dos resultados alcançados pelo Centro, no ano de 2021,
destaca-se a seguir, alguns percentuais relacionados ao Hospital em geral e elogios
recebidos durante o Ano.
Questões do Hospital em Geral, 1.380 pacientes entrevistados:

Tabela 22 : Índices de satisfação geral do usuário em 2021 :
ESCALA GERAL DE SATISFAÇÃO
Espaço físico

95,6 %

Atendimento Recepção

96,8 %

Atendimento Equipe Médica

95,9%

Atendimento Equipe Enfermagem

96,4%

Atendimento Outros Profissionais

97,3%

Ambulatório

95,4%

Internação

95,0%

Nota Geral

96,6%

PROJETOS DE EXPANSÃO E APRIMORAMENTO DO CRSMRP-MATER
O CRSMRP-MATER caracteriza-se como importante componente da rede de
saúde para do Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto (DRS XIII), atuação
sob contrato de gestão com a Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de
Saúde da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo (CGCSS/SES-SP).
No contexto de aprimoramento contínuo de qualidade, segurança e
humanização da atenção à saúde da mulher e do recém-nascido, além de melhoria,
ampliação ou estruturação de serviços de assistência à população região de Ribeirão
Preto, em parceria com o Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto (DRS XIII)
e a Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde (CGCSS/SES-SP), o
CRSMRP-MATER estruturou projeto de Ampliação do Ambulatório de Especialidades do
CRSMRP-MATER – AME Mulher para execução no ano de 2022.
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ATIVIDADES DE TREINAMENTO E DE ATENÇÃO E PROMOÇÃO À
SAÚDE
É importante ressaltar que, considerando a existência da pandemia de Covid-19 nos
termos declarados pela Organização Mundial da Saúde o CRSMRP-MATER, teve que se
reinventar e diversas atividades de capacitação de funcionários e eventos educativos
foram realizadas via plataformas virtuais e algumas oficinas precisaram ser adiadas.
Como estratégia de aprimoramento de qualidade assistencial, o CRSMRP-MATER
mantém um serviço de Educação Permanente que trabalha em capacitações. No
ano de 2021 promoveu-se capacitação em 36 temáticas, totalizando 1488
participantes.
Tabela 23: Capacitações e eventos realizados pela educação continuada no ano de
2021 no CRSMRP-MATER
CAPACITAÇÃO/EVENTO

Programa de integração: Residentes
GO, PED, alunos FMRP e EERP
Programa de Integração de
funcionários recém-admitidos
Programa de Integração de Doulas
NR-10 - Segurança em Instalações e
Serviços em Eletricidade - Básico
NR-10 - Segurança em Instalações e
Serviços em Eletricidade – Reciclagem
Capacitação: Trabalho em Altura (NR35)
IV Semana de qualidade e segurança
do paciente (Tema: cuidado seguro
para mãe e RN- aja agora para um
parto seguro e respeitoso)
Semana Mundial de Aleitamento
materno- Tema: Aleitamento Maternouma responsabilidade de todos
Semana da enfermagem 2021- Palestra:
autocuidado emocional como prática
do cotidiano
Oficina de comunicação verbal e não
verbal- CIH
Atualização em boas práticas em
Serviço de Higiene e Limpeza
Curso teórico-prático de sutura de
laceração obstétrica de 3° e 4° grau
(OASIS)
Iniciativa Hospital Amigo da CriançaIHAC
Atividade: Sensibilização- Formação de
Profissionais em Luto Perinatal
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jan-dez

13 + 108+ 105+ 130

jan-dez

40

jan-dez

22

jan

1

fev

4

mar

5

set

Disponível On-line
(não contabilizado)

ago

Disponível On-line
(não contabilizado)

mai

Disponível On-line
(não contabilizado)

set

15

set

15

fev

13

fev/ ago

34

mar

12
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Treinamento: Brigada de combate a
incêndio
Treinamento: Beira leito
Treinamento: Recepção e Reanimação
Neonatal
Atividade: Treinamento Teórico- Prático
em atendimento à emergências
obstétricas e utilização de códigos
coloridos
Capacitação: NOTIFICAÇÕES- A
importância de notificar
Atualização da equipe de enfermagem
em CCIH: - HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS;
ISOLAMENTOS; BOAS PRÁTICAS;
CUIDADOS COM SVD.
Atividade: Atualização em EPI, NR32,
CCIH e descarte de RSS
Atividade: Capacitação da equipe de
serviço de nutrição e dietética:
atualização em boas práticas em SND;
oficina de comunicação verbal e não
verbal
Atividade educativa EERP- Palestra
Segurança do paciente e beira leito:
qual meu papel nisso?
Atividade educativa EERP: Atualização
em Insulinoterapia
Atividade: Capacitação em CPAP
neonatal
Semana do meio ambienteAtualização em descarte de resíduos
Semana do meio ambiente- Palestra:
Meio ambiente e sustentabilidade
Treinamento: LGPD na prática do pronto
atendimento
Treinamento: protocolo de transfusão
maciça
Educação continuada- reações
transfusionais
Atividade: Capacitação e
desenvolvimento de líderes
Treinamento de Brigada de Combate a
Incêndio - EAD Google
Capacitação em Saúde do Trabalhador
IV Semana de Humanização (Tema:
comunicação)
Treinamento da CIPA – presencial
Treinamento da CIPA - EAD - Google
Sala de Aula.
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jun/ jul

32

mar- set

112

mar

32

abr/ jul

109

abr/ jul

78

out

92

nov

10

out

18

set

38

nov/ dez

45

nov

71

nov

93

nov

35

julho

27

dez

29

jun

4

set/ nov

28

jun- ago

93

nov

1

dez

Disponível On-line
(não contabilizado)

dez

11

dez

13
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* não contabilizados os materiais
disponibilizados on-line

DE

ATIVIDADES

TOTAL

2021

1488*

Aulas disponibilizadas por meio de mídias sociais
IV Semana de qualidade e segurança do paciente (Tema: cuidado
seguro para mãe e RN- aja agora para um parto seguro e respeitoso)
Semana Mundial de Aleitamento materno- Tema: Aleitamento Maternouma responsabilidade de todos
Semana da enfermagem 2021- Palestra: autocuidado emocional como
prática do cotidiano
IV Semana de Humanização (TEMA: COMUNICAÇÃO)

09/2021

08/2021

05/2021
12/2021

ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA CIENTÍFICA
O CRSMRP-MATER oferece campo de estágio prático para alunos dos cursos de
graduação de medicina e de enfermagem do Campus ligados respectivamente à
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP) e da Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto (EERP-USP) ambas unidades da Universidade de São Paulo, além de
contribuir significativamente como campo de estágio para formação de médicos
residentes do HCFMRP-USP nas áreas de Ginecologia e Obstetrícia, Puericultura e
Pediatria, Neonatologia, Medicina de Família, Medicina de Emergências, Medicina
Fetal, Uroginecologia e Videoendoscopia Ginecológica. É também um cenário
amplamente utilizado em projetos de pesquisa vinculados aos programas de PósGraduação dos Departamentos de Ginecologia e Obstetrícia, Puericultura e Pediatria,
Cirurgia e Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP e do
Departamento Materno-Infantil da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP.

Tabela 24: Participação de alunos de graduação em atividades desenvolvidas no CRSMRP-MATER

Ano

FMRP

Eixo

Disciplina

Alunos

1º

Emergências

RCG0247 - Primeiros Socorros e Atendimento Pré100
Hospitalar

4º

Saúde da Mulher

RCG0454 – Saúde da Mulher

100

4º

Saúde da Mulher

RCG0442 – Treinamento em Serviço I

100

4º

Saúde da Criança

RCG 0431 - Pediatria

100

5º

Saúde da Mulher

RCG0504 – Estágio em Saúde da Mulher I

100

5º

Saúde da Criança

RCG0512 – Estágio em Pediatria I

100
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5º

Nutrição e Metabolismo

Estágio de Nutrição em Administração de
Unidade de Alimentação e 40
Nutrição

2º

Bacharelado Enfermagem

Integralidade II

50

3º

Bacharelado Enfermagem

Saúde da Mulher (Obstetrícia)

80

3º

Bacharelado Enfermagem

Cuidado Integral à Criança e ao Adolescente

80

4º

Bacharelado Enfermagem

Estágio Supervisionado

4

4º

Licenciatura Enfermagem

Saúde da Mulher / Criança

50

4º

Bacharelado Enfermagem

Cuidado Integral à Criança e ao Adolescente

50

5º

Licenciatura Enfermagem

Estágio Supervisionado

4

*Em alguns períodos mais críticos da pandemia por COVID-19 algumas disciplinas foram interrompidas
temporariamente.

Tabela 25: Participação de médicos residentes (Pós-Graduação Lato Sensu) em atividades
desenvolvidas no CRSMRP-MATER :

Especialidade

Ano

Quantidade em 2021

GO

R1

15

GO

R2

16

GO

R3

16

Medicina Fetal

R4

6

Endoscopia Ginecológica

R4

2

Uroginecologia

R4

3

Puericultura e Pediatria

R1

20

Puericultura e Pediatria

R3

20

Puericultura e Pediatria

R4

6

Medicina de Emergências

R1

4

Medicina de Família

R2

15

TOTAL DE MÉDICOS

124

É um cenário amplamente utilizado em projetos de pesquisa vinculados aos
programas de Pós-Graduação dos Departamentos de Ginecologia e Obstetrícia,
Puericultura e Pediatria, Cirurgia e Medicina Social da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto – USP (FMRP-USP) e do Departamento Materno-Infantil da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto-USP(EERP-USP) (tabelas 5 e 6).
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Tabela 26: Projetos de pesquisa (Pós-Graduação Stricto Sensu) desenvolvidos no CRSMRPMATER em 2021

Especialidade

Nível

Quantidade em 2021

GO

Mestrado/ Doutorado

12

Puericultura e Pediatria

Mestrado/ Doutorado

2

Saúde da Família

Mestrado/ Doutorado

1

Enfermagem

Mestrado/ Doutorado

5

TOTAL DE PROJETOS

20

Tabela 27: Projetos de pesquisa submetidos e desenvolvidos no CRSMRP-MATER :

Ano
2021

Projetos
Submetidos

Projetos
Aprovados

Projetos
Cancelados

20

20

00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
PANDEMIA DO CORONAVÍRUS – (COVID-19)
Considerando a existência de pandemia do Coronavírus - (COVID-19), nos
termos declarados pela Organização Mundial de Saúde, o CRSMRP-MATER, no âmbito
de um PLANO DE CONTINGÊNCIA INSTITUCIONAL, adotou em 2020 medidas temporárias
e emergenciais de prevenção ao contágio e disseminação do novo vírus aos pacientes,
funcionários, visitantes e acompanhantes que perduraram durante o período de 2021.
Após análise criteriosa dos fluxos e atendimentos realizados na Instituição pelo
Grupo Gestor de Crises do CRSMRP-MATER, a Diretoria da instituição comunicou a
Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde (CGCSS/SES-SP) a
suspensão temporária de atividades eletivas ambulatoriais e cirúrgicas, mantendo
ativos os atendimentos de pré-natal (“Projeto Nascer”), atendimentos obstétricos e
neonatais de urgências e emergências (clínicas, obstétricas e perinatais), casos de pósoperatório ginecológico, investigação de câncer e de indicação de cirurgia
ginecológica por repercussão sistêmica. Houve também a necessidade de restrição
seletiva de acompanhantes e visitas as pacientes em atendimentos ambulatoriais e
internações.
Com essas ações, a instituição conseguiu evitar aglomeração de pessoas e
possibilitar a reestruturação de suas áreas físicas, adequação de processos internos e
otimização de recursos humanos destinados à continuidade do atendimento
emergencial.
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A análise criteriosa e dinâmica dos cenários epidemiológicos apresentados
durante do ano de 2020 e 2021possibilitou a retomada progressiva e priorização das
atividades

assistenciais

de

acordo

com

as

orientações

estabelecidas

pela

Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde – (CGCSS).
Ressalta-se que, enquanto perdurar a pandemia, as fases de retomada ou
restrição das atividades eletivas no CRSMRP-MATER ocorrerão conforme critérios
estabelecidos por meio do plano de contingenciamento institucional – disponível no
linkhttp://www.saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-controle-dedoencas/homepage/acesso-rapido/comite-de-vigilancia-a-morte-materna-infantil-efetal) em alinhamento às orientações e pactuações realizadas com a CGCSS.

INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS
Em março 2019, foi celebrado o Termo de Contrato de Gestão nº 1891539/2018
entre a SES-SP e a FAEPA, pelo qual gerou o termo aditivo nº 01/21 assinado em
30/12/2020 no valor de R$ 30.672.000,00 , destinado a despesas de custeio, para o
período de janeiro a dezembro de 2021 .
Em agosto de 2021, foi assinado o termo aditivo nº 02/21 – Referente ao repasse
de recursos financeiros de investimento , estabelecido pelo Programa Estratégico – Rede
Cegonha (Portaria MS nº 3.688/2020) no valor de R$ 435.758,00, destinados a despesas
de investimento visando aquisição de equipamentos médicos hospitalares.
Em outubro de 2021, foi assinado o termo aditivo nº 03/21, estabelecido pela
Emenda Parlamentar (Deputada Marina Helou), código 2021.066.21016) no valor de R$
140.188,00 destinados ao custeio do projeto, cuja temática refere-se a

Linhas de

cuidados digitais em orientações sobre contracepção no pós-parto imediato e
experiência positiva do parto: uso de uma estratégia de inteligência artificial em
educação em saúde reprodutiva.
Em dezembro de 2021, foi assinado o termo aditivo nº 04/21, referente ao repasse
de recursos financeiros, no valor de R$ 2.383.085,00, visando à ampliação do
Ambulatório Médico de Especialidades – AME da Mulher do Centro de Referência da
Saúde da Mulher de Ribeirão Preto – MATER. (CRSMRP-MATER)
Ainda durante o exercício de 2021, o CRSMRP –MATER, participou do edital
refrente ao Programa de Eficiência Energética promovido pela CPFL – Companhia
Paulista de Força e Luz, cujo objetivo consiste no incentivo ao desenvolvimento de
medidas que promovam a eficiência energética e o combate ao desperdício de
energia elétrica. O projeto apresentado pelo CRSMRP-MATER foi aprovado pela CPFL,
que destinará recursos financeiros de R$ 1.208.296,83 durante o próximo exercício para
investimento em usina fotovoltaica e substituição de lâmpadas econômicas.

ENCARTE III

31

FAEPA – CRSMRP-MATER

RELATÓRIO

DE

ATIVIDADES

2021

É importante salientar que, outras duas Emendas Parlamentares foram atribuídas
ao CRSMRP-MATER, sendo a primeira para despesas de custeio com aquisição de
métodos contraceptivos de longa ação, destinados à ação de prevenção de gestação
não planejada e redução de agravos maternos infantis. A autora da Emenda é
Deputada Estadual Marina Helou e o valor financeiro de R$145.000,00. A segunda
emenda, foi destinada para despesas de investimento, e será utilizada para aquisição
de parte dos equipamentos necessários para ampliação do Ambulatório Médico de
Especialidades – AME da Mulher do Centro de Referência da Saúde da Mulher de
Ribeirão Preto – MATER. A autora da emenda é a Deputada Federal Sâmia Bomfim e o
valor financeiro de R$ 1.514.440,00.
Cabe ressaltar que, os recursos financeiros provenientes das duas últimas
Emendas mencionadas, serão repassados no exercício de 2022.
As despesas operacionais do exercício 2021 por regime de caixa totalizaram R$
31.943.710,34 .
Tabela 28: Informações Financeiras:

DESPESAS - FLUXO DE CAIXA 2021
Pessoal (CLT)

R$ 19.421.016,53

Serviços Terceirizados

R$ 6.143.777,58

Materiais

R$ 4.219.506,16

Ações Judiciais

R$

64.805,75

Utilidade Pública

R$

984.541,64

Financeiras

R$

8.082,08

Manutenção Predial

R$

15.166,96

Investimentos

R$

261.637,98

Ressarcimento por Rateio

R$

825.175,66

Total de Despesas

R$ 31.943.710,34

Ribeirão Preto, 30 de março de 2022.

Prof. Dr. RICARDO DE CARVALHO CAVALLI
Diretor Executivo
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HISTÓRICO E PERFIL INSTITUCIONAL
A história do hospital tem início em 1958, quando foi inaugurado na cidade de
Américo Brasiliense o hospital Nestor Goulart Reis, que tinha a finalidade inicial de ser um
sanatório para casos de tuberculose, oferecendo atendimento e internação para
pacientes portadores da doença, uma das maiores demandas existentes naquele
período. O hospital cumpriu sua missão durante anos e, com a descoberta de novas
drogas e consequente mudança de terapias no sentido de desospitalização, em 1976,
passou a ser um hospital geral.
No começo dos anos 2.000, por decisão da Secretaria Estadual de Saúde do
Estado de São Paulo (SES-SP), ocorreu grande modernização do parque tecnológico do
hospital, sendo investidos cerca de 50 milhões de reais em sua reforma física e na
aquisição de equipamentos. Do ponto de vista arquitetônico, o hospital tem forma da
letra H e está dividido em 11 blocos de 2 ou 3 pavimentos. Uma das “pernas” do H
continuou sendo um Hospital para tratamento de tuberculose, e o restante passou a ser o
Hospital Estadual Américo Brasiliense (HEAB), que funciona em conjunto com um
Ambulatório Médico de Especialidades (AME) e com um Serviço de Verificação de Óbitos
(SVO).
O complexo de saúde está instalado em um prédio com 33.000 metros quadrados
de construção, com padrão arquitetônico de meados do século passado, com
ambientes amplos e luminosos, cercado por áreas verdes. No HEAB todos os quartos
possuem antecâmara, sendo 25 deles equipados com pressão negativa, o que o torna
estratégico para atendimento a doenças infecciosas emergentes, sendo referência para
estes casos, entre outros. Atualmente, atende a 24 municípios pertencentes ao
Departamento de Saúde de Araraquara III (DRS III), totalizando 931.000 habitantes, além
de demandas pontuais de outras regionais.
O HEAB e o AME foram inaugurados em julho de 2008, vinculados à Coordenadoria
de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde (CGCSS), da SES-SP.
Em agosto de 2010, foi celebrado o convênio entre a SES-SP e o Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
(HCFMRP-USP), com a interveniência da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo (FAEPA) para a gestão do HEAB. Após 60 meses do convênio,
em agosto de 2015, a FAEPA celebrou Contrato de Gestão com a SES-SP para gerenciar
o HEAB, por mais cinco anos. Em agosto de 2020, após Chamada Pública, foi assinado
novo Contrato. O Complexo assistencial composto pelo HEAB/AME é um prestador de
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serviços 100% SUS e todos os atendimentos prestados estão integrados ao sistema público
de saúde regional.
A assistência realizada tem foco na média complexidade, que é composta por
um conjunto de ações e serviços que visam atender aos problemas de saúde mais
frequentes da população cuja assistência demanda a disponibilidade de profissionais
especialistas e o uso de recursos tecnológicos para apoio diagnóstico e tratamento.
Atendendo às solicitações de todo o estado, em especial dos municípios situados na
região de saúde do DRS III, está integrado aos sistemas de regulação de serviços eletivos
e de urgências da Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde–CROSS, cujos
gestores municipais, regionais e estaduais podem agendar e acompanhar, usando a rede
mundial de computadores (internet) na utilização desses serviços. Atualmente, a
instituição tem o relevante papel de contribuir para a organização da rede de saúde da
região

e

prover

serviços

assistenciais

hospitalares

e

ambulatoriais

de

média

complexidade, atendendo, além de demandas pontuais de outras regionais, a uma
população de aproximadamente 931.000 habitantes dos 24 municípios do DRS III.
Destaca-se que durante o enfrentamento da pandemia de COVID-19, as
características estruturais do HEAB, com toda capacidade de leitos de isolamento e
pressão negativa, o tornaram a primeira referência para internações de pacientes em sua
região de abrangência e favoreceram o controle da disseminação intra-hospitalar do
vírus.

PREMIAÇÕES E RECONHECIMENTOS
Sob a gestão da FAEPA, o HEAB foi contemplado com importantes premiações
pelo seu desempenho. A seguir, elencamos algumas das premiações recebidas pela
instituição.


PRÊMIO DE MELHOR HOSPITAL DO INTERIOR E 2º DO ESTADO DE SP



PRÊMIO DE MELHOR INTERNAÇÃO HUMANIZADA DO ESTADO DE SÃO PAULO



FINALISTA NA CATEGORIA INTERNAÇÃO GERAL



PRÊMIO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MELHOR HOTELARIA HOSPITALAR (HEALTH
MANAGEMENT) – 2015



PRÊMIO AMIGO DO MEIO AMBIENTE - 2017
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DESAFIO A SAÚDE PELO CLIMA - CAMPEÕES DO DESAFIO A SAÚDE PELO CLIMA –2017



SELO INICIAL – HOSPITAL AMIGO DO IDOSO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO AME/HEAB 2021 – 2025
PRINCÍPIOS DE GESTÃO
O HEAB fundamenta na Política Nacional de Humanização (PNH) e da Política
Estadual de Humanização (PEH) a realização do trabalho assistencial e de seu modelo de
gestão, participando, inclusive como hospital de referência para os demais hospitais do
estado.
Observando as Diretrizes de Humanização de cogestão e valorização do
trabalhador, busca-se inserir os colaboradores na construção do espaço coletivo, com a
reflexão e discussão sobre as necessidades operacionais, a divisão de tarefas e os papéis
individuais. A proposta administrativa implantada configura a gestão horizontalizada, com
a possibilidade de participação dos colaboradores em colegiados internos, denominados
Grupos de Trabalho.
Além da Humanização, a gestão do HEAB vem se desenvolvendo com base em
modelos teóricos e práticos de Gestão da Qualidade, criando um Sistema para
planejamento, controle e melhoria contínua dos resultados, norteado pelas normas da
Organização Nacional de Acreditação – ONA.
Em 2015, após anos de trabalhos intensos, o HEAB recebeu o resultado positivo no
processo de acreditação hospitalar e conquistou o primeiro selo de qualidade da
Organização Nacional de Acreditação (ONA). Em 2017, o HEAB deu continuidade ao
processo de investimento em qualidade hospitalar com foco na segurança do paciente
obtendo a certificação ONA nível 2 e, em 2019, a certificação de Nível 3 – Excelência em
Gestão. Na prática, a certificação ONA 3 reconhece que o HEAB e o AME Américo
Brasiliense cumprem as exigências que garantem aos pacientes padrões de qualidade e
segurança assistencial, promovem gestão integrada e desenvolvem uma cultura
organizacional que estimula a melhoria contínua da Instituição.
A busca pela acreditação foi um processo desenvolvido ao longo de oito anos no
HEAB, iniciando-se com o mapeamento dos processos estratégicos, parametrização e
definição de rotinas, políticas e protocolos institucionais, caminhando para o
aprimoramento da interação entre processos, setores e pessoas, e evoluindo para o
amadurecimento da gestão de resultados e de projetos de melhoria, que conseguem
medir e disseminar os resultados de tanto trabalho: a redução de eventos adversos
relacionados à assistência à saúde, a melhora de desfechos clínicos e cirúrgicos e o
ganho de eficiência.
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Em 2021, deu-se início ao desenvolvimento de um Sistema de Gestão da
Qualidade utilizando o Modelo de Melhoria do Institute for Healthcare Improvement – IHI,
iniciando um novo ciclo de planejamento estratégico institucional.
Nesse sentido, a realização do planejamento deste novo ciclo foi sustentada em
elementos fortes da cultura organizacional, a Política de Humanização e o modelo de
Gestão da Qualidade. Assim, buscou-se incluir gestores e colaboradores ativamente na
análise dos cenários e propostas, bem como dedicar uma atenção especial ao que os
usuários retornaram para o Hospital nos últimos anos através do Serviço de Atendimento
ao Usuário e da Pesquisa de Satisfação.
Foram envolvidos todos os níveis hierárquicos da organização, desde a diretoria
executiva da FAEPA até os colaboradores da linha de frente de serviços assistenciais e de
apoio.
Foram utilizadas ferramentas para a análise dos cenários e a proposta de
melhorias, incluindo:


Matriz SWOT para análise do cenário interno e externo;



Gráficos

de

tendência

para

análise

dos

resultados

institucionais

estratégicos e organização de dados dos setores;


Rodas de conversa entre diretoria e colaboradores para contextualização
e engajamento na discussão de problemas e melhorias;



Quadros de sugestões para análise de 04 aspectos institucionais:
infraestrutura, gestão do cuidado, gestão operacional e gestão das
pessoas;



Diagrama

de

afinidades

para

agrupar

as

manifestações

dos

colaboradores;


Nuvem de palavras para revisão dos valores institucionais com gestores;



Diagrama direcionador para organização dos objetivos, direcionadores e
conceitos de mudança;



Hoshin Kanri planning (Lean) para comunicação entre níveis hierárquicos e
validação das propostas.

Ao término das atividades, foram então revistos e validados a Missão, Visão e
Valores institucionais.
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A missão do HEAB continua como foi definida no planejamento estratégico
anterior, definindo o propósito maior e constante da instituição.
A prioridade é a excelência em todas as dimensões da qualidade do cuidado de
saúde: centrado no paciente, com segurança, efetividade, eficiência, acesso em tempo
oportuno e equidade.
O Hospital atende exclusivamente a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS),
mediante encaminhamentos de serviços de saúde regionais.
O perfil de cuidados ofertados no AME e no hospital é o de média complexidade,
compreendendo diagnósticos e tratamentos clínicos e cirúrgicos por meio de cuidado
multiprofissional.
Entendemos como parte da nossa missão não só a resolutividade às demandas
dos usuários nos atendimentos, mas também o fortalecimento da rede de atenção à
saúde por meio da interação com outros serviços de saúde, promovendo o
compartilhamento de conhecimento e o trabalho em rede.

Para atingirmos a excelência em qualidade e garantir a sustentabilidade na
gestão até 2025, no final deste ciclo, priorizaremos projetos estratégicos que tenham
como objetivos o aumento da eficiência (menor uso de recursos financeiros para atingir
os resultados por meio de redução de desperdícios), o fortalecimento da segurança do
paciente (com a redução de eventos adversos e infecções relacionadas à assistência à
saúde) e do colaborador (redesenhando políticas de promoção de saúde ocupacional
e mitigando riscos de acidentes ocupacionais) e transformando positivamente a
experiência das pessoas no SUS, tanto para usuários quanto para os profissionais de saúde.
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Os valores institucionais representam as prioridades inegociáveis da instituição e
guiarão os treinamentos de cada colaborador para que os direcionem em seu dia-a-dia
no trabalho e no atendimento à população.
Após o término do planejamento estratégico, sua execução será através de times
de responsáveis para cada objetivo estratégico, que desenvolverão projetos de melhoria
contínua nos próximos anos baseados em dados dos setores, ideias levantadas pelos
colaboradores nos quadros de sugestões e análise de impacto e viabilidade. Um
treinamento para liderança será programado para a utilização de ferramentas do
Modelo de Melhoria para execução dos projetos e colaboradores de cada unidade e
usuários do serviço serão convidados a desenvolver os projetos e testar mudanças que
possam trazer a melhoria estratégica desejada.
Nas próximas seções, estão descritas as principais atividades executadas pelo
HEAB e AME Américo Brasiliense, com ênfase nos resultados de 2021.

ASSISTÊNCIA À SAÚDE
A FAEPA, no HEAB/ AME Américo Brasiliense, organiza a assistência a partir das
necessidades da população, contribuindo para o acesso oportuno, seguro e de
qualidade. O projeto assistencial visa a garantir a resolubilidade da demanda e a
continuidade do cuidado, assegurando a equidade e a transparência, de forma integrada
com os demais pontos da Rede de Atenção à Saúde (RAS) e com as políticas intersetoriais,
sempre de forma pactuada com os Colegiados do Sistema Único de Saúde - SUS.
Os pacientes são referenciados pela Central de Regulação de Oferta de Serviços
de Saúde (CROSS), tanto para internações clínicas de urgência e emergência quanto para
agendamento

de

atendimentos

eletivos

ambulatoriais

(consultas,

exames

e

procedimentos). Todos os leitos estão integrados ao sistema CROSS, com sua ocupação
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disponibilizada em tempo real pela central de regulação, garantindo transparência e
agilidade ao processo de internações.
A assistência é organizada no conceito de cuidado centrado na pessoa e sua rede
de suporte social, no qual a equipe multiprofissional desenvolve o plano terapêutico em
parceria entre profissionais e usuários.
Em todas as unidades de internação, incluindo UTI, geralmente é permitida a
permanência

de

acompanhante

em

tempo

integral

para

todos

os

usuários,

independentemente da idade, colaborando com a experiência do paciente e com o
envolvimento da rede de suporte do paciente na continuidade do cuidado após a alta.
Durante o ano de 2021, esta rotina foi interrompida pelo risco de transmissão da doença,
entretanto foram organizadas visitas virtuais com auxílio de tablets com apoio da equipe
multiprofissional e boletins médicos diários encaminhados por telefone e SMS para os
familiares com atualizações do estado dos pacientes. A equipe assistencial individualizou
o cuidado, permitindo o acompanhante nos casos em que havia segurança (pacientes
fora de isolamento) e demanda (usuários idosos, alta dependência, necessidade de
treinamento de familiares para continuidade do cuidado, entre outros).
Tanto no AME quanto no Hospital, a instituição tem desenvolvido mecanismos para
viabilizar a Alta Responsável, com grupos de educação em saúde para o usuário e
acompanhantes, matriciamento dos casos de maior complexidade para a rede de
atenção à saúde municipal e a qualificação e auditoria das guias de contrarreferência
emitidas na alta.
Como

participante

do

denominado

Complexo

Acadêmico

de

Saúde

FMRP/HCRP/FAEPA, o HEAB é campo de estágio para alunos de graduação da FMRPUSP
e também para programas de residência médica, multiprofissional e complementações
especializadas do HCFMRP-USP. A presença destes profissionais em formação e a parceria
próxima com o corpo Docente da FMRPUSP são estratégicas para a contínua atualização
científica e prática das equipes, incorporando na rotina assistencial reuniões clínicas entre
o HEAB e demais hospitais do Complexo, seminários, aulas e treinamentos constantes.
Destacam-se nesta parceria os projetos de Cuidados Paliativos e Reabilitação
Neurológica.
Além da parceria nestes estágios, destaca-se o suporte da equipe altamente
qualificada do HCFMRP-USP na condução de casos de pacientes com demandas de
complexidades terciárias atendidos no HEAB e no AME.
Compreendendo a sua responsabilidade social com a formação dos profissionais
da região, desde 2016 o HEAB é campo de estágio para alunos do quinto ano do curso de
graduação em gerontologia, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), sendo
celebrado acordo de cooperação, e para os alunos de formação técnica em
enfermagem através de parceria com o ETEC Centro de Paula Souza.
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Nas seções a seguir, são descritas as atividades desenvolvidas nas unidades
assistenciais

ambulatoriais

e

hospitalares

do

HEAB

e

AME

Américo

Brasiliense,

demonstrando a visão de trabalhar para entregar mais que o simples cumprimento das
metas estabelecidas no contrato de gestão.

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES (AME)
O AME Américo Brasiliense oferece atendimento em 24 especialidades médicas, 03
não médicas, além de mais de 20 tipos de exames diagnósticos, via Centro de Diagnóstico
Integrado (CDI), Setor de Endoscopias e coleta de exames.
Quanto ao seu papel assistencial na rede de saúde regional, o AME atua com foco
na média complexidade, composta por um conjunto de ações e serviços que visam a
atender os problemas de saúde mais frequentes na população, que demandem
profissionais especialistas e o uso de recursos tecnológicos para o apoio diagnóstico e
tratamento. Destina-se a seguimento ambulatorial de curta duração, com retornos
suficientes para chegar à conclusão do diagnóstico médico e orientar o início do
tratamento, encaminhando o paciente para continuidade do seguimento no serviço de
saúde mais adequado para cada caso (atenção básica e níveis secundário e terciário).

PERFIL ASSISTENCIAL
O perfil de atendimento continua sendo desenhado embasado nas necessidades
epidemiológicas do DRS III, priorizando:
- Atendimento das patologias responsáveis pela maioria das internações de causas
sensíveis à atenção básica, atuando no diagnóstico precoce e compensação terapêutica
de doenças do aparelho circulatório, respiratório, digestivo e genito-urinário;
- Atendimento para rastreamento de neoplasias em especialidades clínicas e
cirúrgicas e exames diagnósticos, permitindo o diagnóstico precoce e eficiente, com
rápido acesso ao serviço oncológico pela Rede Hebe Carmago e outros serviços do
Estado;
- Avaliações pré e pós-operatórias da elevada demanda cirúrgica regional,
dimensionando oferta conforme Cadastro de Demandas por Recurso informado pelos
municípios ao DRS. Neste cadastro, observa-se maior fila em especialidades de cirurgia
vascular, ginecologia, cirurgia geral, cirurgia plástica e urologia, especialidades ofertadas
no AME Américo Brasiliense com planejamento de expansão para absorção da demanda.
No Centro de Diagnósticos Integrados, a oferta de exames também é embasada
neste perfil. No que diz respeito ao protocolo de segurança dos exames contrastados há
uma parceria com a Fundação IDI, cabendo a médico radiologista do HEAB a
responsabilidade pela supervisão médica presencial dos exames radiológicos.
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ESPECIALIDADES MÉDICAS DO AME AMÉRICO BRASILIENSE
Anestesiologia

Endocrinologia

Oftalmologia

Alergologia

Gastroclínica

Ortopedia (Geral, Joelho, Mão e Pé)

Cardiologia

Gastrocirurgia

Otorrinolaringologia

Cirurgia de Cabeça e Pescoço

Ginecologia

Pneumologia

Cirurgia Geral

Hematologia

Proctologia

Cirurgia Torácica

Infectologia

Radiologia

Cirurgia Vascular

Nefrologia

Reumatologia

Dermatologia

Neurologia

Urologia

ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS AME AMÉRICO BRASILIENSE
Enfermagem

Fonoaudiologia (Audiometria)

Serviço Social

RECURSOS DIAGNÓSTICOS DISPONÍVEIS (EXAMES – SADT EXTERNO/INTERNO)
Audiometria

Eletroencefalograma

Mamografia

Biometria

Endoscopia Digestiva Alta

Nasofibroscopia

Broncoscopia

Eletroneuromiografia

Raio X Contrastado

Campimetria

Esofagograma

Raio X Simples

Colonoscopia

Espirometria

Teste Ergométrico

Densitometria

Estudo Urodinâmico

Tomografia

Ecocardiograma

Holter

Ultrassonografia

Eletrocardiograma

Laringoscopia

Laboratório de Análises Clínicas

PROGRAMAS DA SECRETARIA ESTADUAL
Em

atendimento

às

necessidades

assistenciais

da

população

estadual

e

fortalecendo as ações da Atenção Primária, a Secretaria Estadual de Saúde implantou em
diversos AMEs do Estado programas que incentivam e viabilizam o acesso dos usuários a
consultas e exames que possibilitam a prevenção e diagnóstico precoce de doenças
como câncer de mama e próstata. O AME Américo Brasiliense participa com os seguintes
programas: Mulheres de Peito, Saúde do Homem (Filho que ama, leva o pai ao AME),
Reflexo Vermelho e Linha de Cuidado Microcefalia.

AMBULATÓRIO DO HOSPITAL ESTADUAL AMÉRICO
BRASILIENSE (AMBHE)
O AMBHE é destinado ao atendimento de usuários que foram hospitalizados no HEAB
ou triados no AME e que, após a alta, necessitam de continuidade de assistência cuja rede
de saúde não oferta local para seguimento. Dentre as principais necessidades
identificadas, destacam-se os seguintes ambulatórios implantados:
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Anticoagulação (neurologia e enfermagem): A dinâmica deste ambulatório, que usa
a dosagem da coagulação (INR) por método point-of-care, possibilita que o médico, por
punção digital, obtenha o resultado imediato do exame, o compare com a faixa
terapêutica determinada para o paciente e realize os ajustes terapêuticos necessários.
Durante o ano de 2021, o atendimento deste ambulatório foi realizado por médico
neurologista capacitado neste perfil de atendimento, mediante protocolos.
Acompanhamento de Insuficiência Cardíaca avançada (cardiologia): estando a
descompensação da Insuficiência Cardíaca Congestiva entre os principais motivos de
internação do HEAB, este ambulatório visa o acompanhamento mais especializado e mais
próximo do paciente em estágio avançado da doença, permitindo ajustes ambulatoriais
de medicações e educação ao paciente e família sobre a doença.
Cuidados Paliativos (toda equipe multiprofissional, conforme demanda do usuário):
permite a continuidade da abordagem de cuidados paliativos para pacientes que,
durante a internação, tiveram diagnósticos de doenças avançadas ou estágios terminais
que indiquem abordagem paliativa e apoio no planejamento dos cuidados. A equipe tem
aplicado estratégias de matriciamento para envolvimento da equipe da atenção básica
do município do paciente na continuidade deste plano de cuidados.
Doenças da Tireóide (endocrinologia): acompanhamento endocrinológico pré e pós
tireoidectomia dos diversos distúrbios hormonais e eletrolíticos que podem ocorrer, em
parceria com equipe de Cirurgia de Cabeça e Pescoço.
Doenças Inflamatórias Intestinais (proctologia): criado para fornecer suporte para
pacientes com doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa, pela complexidade das
doenças, necessidade de adaptação a medicamentos imunossupressores e dificuldade
de acesso ao seguimento crônico em níveis secundário e terciário de proctologia na
região.
Pé torto congênito: com triagem realizada pelo AME mediante encaminhamentos da
rede básica (pediatria, saúde da família) ou mesmo das maternidades, objetiva o
tratamento ambulatorial minimamente invasivo de crianças com pé torto congênito
utilizando o método Ponseti durante período médio de 02 anos de seguimento.
Deformidade da parede torácica (ortopedia e cirurgia torácica): possibilita o
tratamento multiprofissional de deformidades como o pectus excavatum com uso de
órteses torácicas e se necessária, cirurgia, propiciando um seguimento mais frequente e
prolongado destes pacientes.

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
A assistência hospitalar no HEAB é pautada nos princípios do SUS, nas diretrizes da
política de humanização e de segurança do paciente, buscando o conceito de cuidado
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centrado, no qual a equipe multiprofissional, o usuário e a sua rede de suporte social
desenvolvam o plano terapêutico em uma parceria entre profissionais e usuários.
Descreve-se abaixo a estrutura habitual das unidades hospitalares.
Sala de estabilização clínica:
03 Leitos Monitorizados para recebimento de pacientes transferidos para a unidade
– leitos de estabilização clínica – são leitos de passagem e não entram na contabilização
geral de leitos da instituição.
01 Leito Monitorizado com estrutura de isolamento respiratório – para tratamento de
afecções com transmissão respiratória.
Enfermarias:
UTI: 10 Leitos disponíveis e ativos, com pressão negativa.
Ala Laranja: 10 leitos disponíveis e ativos com pressão negativa, 22 leitos inativos
atualmente, com potencial de ativação para aumento de produção.
Ala Azul: 34 Leitos de clínica cirúrgica, 8 leitos de clínica médica disponíveis e ativos.
Ala branca: 22 leitos disponíveis e ativos com pressão negativa, 12 leitos inativos
atualmente, com potencial de ativação para aumento de produção.
Total de leitos ativos: 84
Centro cirúrgico:
04 salas equipadas para realizar procedimentos de média e alta complexidade; uma
dispõe de pressão negativa.
Recuperação Anestésica com 6 leitos.
01 Sala de indução anestésica.

ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO CENÁRIO DA PANDEMIA DE COVID-19
Desde o início da pandemia, o Hospital Estadual Américo Brasiliense (HEAB) tem
sido referência para internações de pacientes com suspeita e confirmação da doença
para os 08 municípios da região central do Departamento Regional de Saúde de
Araraquara (DRS III), como também referência para internações de outros municípios deste
ou de outros DRS, atendendo a solicitações da Central de Regulação de Ofertas de
Serviços de Saúde – CROSS.
O HEAB respondeu prontamente às demandas regionais e às solicitações da
Secretaria do Estado da Saúde, ampliando seus leitos de UTI e os destinando a internações
de pacientes com COVID-19 nos momentos em que houve piora da situação
epidemiológica. A parceria da FAEPA com o HCFMRP-USP para o acesso a realização
rápida de exames diagnósticos para a doença foi estratégica para o manejo dos casos
desde o início.
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Em 2021, conforme demonstrado no quadro abaixo, estiveram em funcionamento
30 leitos de UTI de fevereiro a julho e 20 leitos entre agosto e outubro, retornando aos 10
leitos de UTI geral habituais da unidade em novembro.
LEITOS DE UTI COVID HOSPITAL ESTADUAL AMÉRICO BRASILIENSE – ANO DE 2021
Jan

Fev

Mar

Abril

Maio

Jun

Julho

Ago

Set

Out

Nov

Dez

10

30

30

30

30

30

30

20

20

20

10

10

Na enfermaria, foram disponibilizados entre 10 e 20 leitos para internações COVID
ao longo de 2021, conforme a demanda apresentada proveniente das altas das UTI’s ou
solicitações da CROSS.
Foram internados em 2021, 625 pacientes por COVID-19, sendo 418 com a doença
confirmada por RT-PCR.
Desde o início da pandemia, a expansão de leitos dedicados ao COVID-19 no
HEAB foi possível pelo deslocamento de profissionais de saúde e equipamentos de outros
setores, marcadamente Centro Cirúrgico,
AME e Centro de Endoscopia. Além disso, foi necessária contratação de
profissionais temporários para permitir a abertura da terceira UTI, que permaneceu entre os
meses de março a julho de 2021.
Além disso, conscientes de que a qualidade dos serviços da rede regional teria um
impacto significativo no resultado final do atendimento, a equipe de matriciamento que
faz parte do projeto assistencial do AME manteve suas atividades de capacitação da
rede de serviços de saúde regional, colaborando com o desenvolvimento de estratégias
da atenção básica, critérios de observação e internação, mediação de estratégias
facilitadoras de regulação e melhoria das condições de atendimento de urgência para
estabilização do paciente com caso moderado e grave até a internação hospitalar.
Destacamos os bons resultados obtidos na assistência aos pacientes com COVID19 grave. No gráfico abaixo observamos que, apesar da ocupação da UTI adulto ter sido
composta em sua grande maioria por pacientes com COVID-19 grave de fevereiro a
setembro de 2021, a taxa de mortalidade manteve-se neste perfil de pacientes dentro do
esperado em relatos científicos internacionais no mesmo período.
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Taxa de Mortalidade Hospitalar HEAB - 2021
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Clínica Médica
Clínica Cirúrgica
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Gráfico FAEPA - HEAB: Mortalidade nas unidades de internação hospitalares HEAB – 2021.

GESTÃO DE LEITOS
Para garantir o acesso aos usuários da sua rede atenção, o HEAB instituiu o
gerenciamento de leitos, que permite o planejamento e o controle de oferta e demanda
de leitos, de forma a diminuir a espera para vaga de internação e o cancelamento de
cirurgias, aumentar a taxa de ocupação e rotatividade dos leitos e a diminuir a
permanência dos usuários, com segurança. Em 2020, a equipe da gestão de leitos passou
a integrar e apoiar continuamente o Núcleo de Regulação Interna, criado conforme novo
indicador de qualidade do contrato de gestão. Abaixo, demonstram-se resultados obtidos
pela gestão eficiente dos leitos.

Dias de Permanência

Média de Permanência HEAB - 2021
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Clínica Médica

Clínica Cirúrgica

UTI Adulto

Gráfico: FAEPA-HEAB - Média de permanência em dias nas unidades de internação: 2021. Fonte: www.gestao.saude.sp.gov.br.
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Taxa de Ocupação

Taxa de Ocupação HEAB - 2021
100%
90%
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60%
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0%

UTI Adulto

Clínica Médica

Clínica Cirúrgica

Gráfico: Taxa de Ocupação de leitos nas unidades de internação: 2021. Fonte: www.gestao.saude.sp.gov.br. Nota: a enfermaria de clínica
cirúrgica esteve fechada nos meses de maio e abril de 2021 para cessão do espaço e equipe para o atendimento à COVID-19; nos demais
meses, a ocupação manteve-se baixa pelo esforço em adequações de rotinas assistenciais para alta mais precoce pós-operatória e
acompanhamento ambulatorial, a fim de reduzir as chances de contaminação por COVID-19.

Pacientes/Dia HEAB - 2021

Pacientes/dia

2000
1500
1000
500
0

Clínica Médica

Clínica Cirúrgica

UTI Adulto

Gráfico: FAEPA-HEAB - Pacientes/Dia internados no HEAB, por mês, no ano de 2021.

PERFIL DE ATENDIMENTO
O perfil de usuários internados no HEAB é caracterizado por predomínio de adultos
acima de 50 anos, com nível de escolaridade de ensino fundamental incompleto e a renda
entre um e dois salários mínimos. Alinhado ao perfil epidemiológico demonstrado pelo DRS,
os grupos de patologias mais prevalentes nas internações clínicas e intensivas são as de
doenças dos sistemas respiratório e circulatório; nas internações cirúrgicas são as
patologias do sistema digestivo, genito-urinário e respiratório; e nas cirurgias ambulatoriais
o predomínio de patologias oftalmológicas.
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A Unidade de Terapia Intensiva do HEAB é um recurso relevante para usuários do SUS
com problemas graves na região e constitui importante apoio aos usuários cirúrgicos,
permitindo a resolubilidade de casos mais complexos que podem demandar o pósoperatório imediato em UTI.

PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS UNIDADES DE INTERNAÇÃO
PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA E TIME DE RESPOSTA
RÁPIDA
Com o objetivo de prevenir complicações evitáveis, o HEAB definiu o protocolo de
alerta precoce da deterioração clínica utilizando a escala de MEWS (Modified Early
Warning Scores). De acordo com o valor do score, o Time de Resposta Rápida é acionado
(médico, enfermeiro e fisioterapeuta).
Assim, os profissionais do HEAB atuam prontamente à beira leito prevenindo
complicações evitáveis, paradas cardio respiratórias e transferências indesejadas para
a unidade de terapia intensiva.

FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO: SBAR
Com o objetivo de garantir que informações importantes do estado de saúde dos
usuários sejam transmitidas entre os profissionais da equipe multiprofissional e de esclarecer
quais informações devem ser comunicadas em situações em que é exigida a atenção
clínica imediata e a ação, o HEAB instituiu a metodologia SBAR (Situation-BackgroundAssessment-Recommendation). A ferramenta é utilizada no momento da transferência do
usuário, passagens de plantão, registros profissionais e acionamento médico e/ou Time de
Resposta Rápida, garantindo maior efetividade à comunicação.

LINHA DE CUIDADOS PALIATIVOS
O programa de cuidados paliativos do HEAB surgiu a partir da parceria com o
HCFMRP-USP, constituindo hoje uma importante oferta de serviço especializado.
Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde, “cuidado paliativo é uma
abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares, que
enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida, através da prevenção e alívio
do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e de outros
problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. ”
O Cuidado paliativo baseia-se em princípios que regem a atuação em equipe
multiprofissional e auxiliam os usuários na tomada de decisões:
 Promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis;
 Afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural da vida;

ENCARTE IV

17

FAEPA - HEAB

RELATÓRIO

DE

ATIVIDADES

2021

 Não acelerar nem adiar a morte;
 Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente;
 Oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente
como possível, até o momento da sua morte;
 Oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do
paciente e a enfrentar o luto;
 Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença;
 Iniciar o mais precocemente possível, com outras medidas de prolongamento da
vida, como a quimioterapia, e incluir todas as investigações necessárias para
melhor compreender e controlar situações clínicas estressantes.
Além de todo o suporte que oferta ao usuário e familiares durante a internação, a
equipe de cuidados paliativos auxilia as famílias a se reorganizarem para os cuidados após
a alta e garante a continuidade da assistência no ambulatório do hospital com
atendimento multiprofissional integrado, conforme a identificação da demanda.

PROGRAMA DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA EM USUÁRIOS COM ACIDENTE VASCULAR
CEREBRAL (AVC)
O programa de reabilitação Neurológica do HEAB iniciou-se considerando a
vocação multiprofissional do HEAB, a partir da parceria com HCFMP-USP. O AVC é uma
das principais causas de óbito e incapacidade no Brasil, e a atuação de uma equipe
multiprofissional no diagnóstico e na reabilitação do paciente é imprescindível, visando
intervenções para recuperar a autonomia. A internação para a reabilitação intrahospitalar otimiza a logística de transporte e acompanhantes, pois o paciente não precisa
ser deslocado do seu domicílio para um Centro de Reabilitação e na medida do esforço
tolerado pelo mesmo, essa prática permite intervenções intensivas, isto é, em mais de um
período do dia. Além disso, viabiliza o atendimento aos pacientes que apresentam
indisponibilidade de acompanhantes ou recursos para comparecerem aos serviços de
reabilitação.

SEGURANÇA NA CADEIA MEDICAMENTOSA
O HEAB desenvolve diversas práticas para garantir a segurança na cadeia
medicamentosa. Destacam- se a atuação da farmácia clínica, o sistema beira leito de
administração de medicamentos e a instituição de farmácia satélite que supre o Centro
Cirúrgico e a UTI.
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RESULTADOS ASSISTENCIAIS
O HEAB acompanha diversos indicadores dos seus resultados assistenciais permitindo
a análise e melhoria contínua. Estes dados demonstram o amadurecimento institucional o
compromisso e a efetividade do HEAB para prestar uma assistência de qualidade.
Apesar da prevalência de idosos e de usuários com risco elevado para adquirir lesão
por pressão, a taxa do HEAB de efetividade na prevenção deste evento adverso é maior
que 97% e a de prevenção de quedas é maior que 95
A taxa de mortalidade ajustada ao prognóstico dos usuários da UTI do HEAB é mais
um indicativo da qualidade da assistência prestada, sempre mantendo abaixo do
recomendado por literatura médica (abaixo de 01) indicando a boa assistência prestada.

ASSISTÊNCIA CIRÚRGICA
O foco assistencial do HEAB consiste majoritariamente em cirurgias de médio porte,
de nível secundário. Contudo, há capacidade para absorver casos de alta complexidade:
cirurgias de maior porte e em pacientes considerados de alto risco também são realizadas.
A estrutura hospitalar instalada e a disponibilidade de leitos de terapia intensiva para estes
pacientes permitem que estas demandas sejam absorvidas, sendo raros os casos cirúrgicos
que precisam ser referenciados para hospitais terciários.
Durante o ano de 2021 a produção cirúrgica sofreu importante redução em relação
às metas contratuais habituais por múltiplos fatores, a saber:


Deslocamento de recursos humanos (enfermagem, anestesistas e cirurgiões)
para assistência nas UTIs COVID;



Escassez de medicamentos sedativos e bloqueadores neuromusculares,
conhecidos durante a pandemia por KIT-COVID;



Utilização dos equipamentos de ventilação mecânica para assistência aos
pacientes intubados por COVID-19 grave.



Escassez de hemoderivados, com recomendação pelo hemonúcleo regional
de suspensão das cirurgias eletivas com possibilidade de hemotransfusão.

Apesar das dificuldades enfrentadas, houve um grande esforço institucional para
manter pelo menos 01 sala cirúrgica aberta durante a maior parte do ano para que fossem
mantidas as cirurgias classificadas pela equipe médica como prioritárias, ou seja, naquelas
em que o risco de agravamento da patologia é muito grave nos próximos meses e em
pacientes com suspeita ou confirmação de neoplasias.
Traduzindo a prioridade institucional de qualidade, buscou-se a excelência nos
resultados referentes à segurança do paciente cirúrgico. Mesmo com elevada produção
e maior complexidade dos casos, as rotinas e protocolos de segurança estabelecidos
permitem que as taxas de mortalidade e infecção de sítio cirúrgico mantenham-se baixas,
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com resultados comparáveis ou até melhores do que aqueles reportados na literatura
internacional.
O Serviço de Controle de Infecções Relacionadas à Saúde (SCIRAS) faz auditoria
ativa de todas as cirurgias limpas realizadas e seguimento destes pacientes, de modo a
monitorar a ocorrência de infecção de sítio cirúrgico. Embora não seja desprezível, a taxa
mantém-se baixa, com pequenas oscilações periódicas.

EXECUÇÃO DAS METAS CONTRATUAIS QUANTITATIVAS - 2021
HOSPITALARES
Saídas Hospitalares Clínica Médica
1º Semestre
Internação

Metas
Pactuadas SES

Clínica
Médica
Total

2º Semestre
Realizado

Índice

Metas

Realizado

Pactuadas SES

Realizado

Índice
Realizado

780

666

85,38%

780

744

95,38%

780

666

85,38%

780

744

95,38%

Observação: No primeiro semestre, as metas de Saídas Clínicas foram prejudicadas em razão
da priorização dos atendimentos dos pacientes atingidos pela Pandemia de Covid-19, com
maior tempo de internação em decorrência da gravidade do perfil atendido no HEAB, incluindo
permanência em UTI.

Saídas Hospitalares Clínica Cirúrgica
1º Semestre
Internação

Metas
Pactuadas SES

Clínica
Cirúrgica
Total

2º Semestre

Realizado

Índice
Realizado

Metas
Pactuadas

Realizado

SES

Índice
Realizado

1.320

264

20,00%

1.320

427

32,35%

1.320

264

20,00%

1.320

427

32,35%

Observação: Considerando que o HEAB foi o hospital de primeira referência para atendimento
à COVID-19 para a região de abrangência do DRS-III, as metas de Saídas Cirúrgicas foram
prejudicadas em razão do deslocamento das equipes do Centro Cirúrgico para atendimento
dos pacientes atingidos pela Pandemia. Neste período, apenas as cirurgias de urgência foram
realizadas.
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Ambulatório Hospital – Consultas Médicas
1º Semestre

2º Semestre

Metas

Consultas

Pactuadas

Realizado

SES
Interconsultas

Índice

Metas

Realizado

Pactuadas SES

Realizado

Índice
Realizado

540

420

77,78%

540

382

70,74%

1.740

1.873

107,64%

1.740

2.086

119,89%

2.280

2.293

100,57%

2.280

2.468

108,25%

Consultas
Subsequentes
Médicas
Total

Observação: Meta cumprida mesmo com as condições adversas da Pandemia da COVID-19.

Ambulatório Hospital – Consultas Não Médicas
1º Semestre
Consultas

2º Semestre

Metas
Pactuadas

Realizado

SES
Interconsultas
Consultas
Subsequentes
Total

Índice
Realizado

Metas
Pactuadas

Realizado

SES

Índice
Realizado

540

301

55,74%

540

294

54,44

1.200

1.528

127,33%

1.200

334

27,83%

1.740

1.829

105,11%

1.740

628

36,09%

Observação: No segundo semestre, as metas de Consultas Não Médicas foram prejudicadas em
razão do deslocamento das equipes do Ambulatório do Hospital para atendimento dos pacientes
atingidos pela Pandemia.

Ambulatório – Consultas de Urgência
1º Semestre

2º Semestre

Consultas de Metas
Urgência

Pactuadas

Realizado

SES
Consultas de
Urgência
Total

Índice
Realizado

Metas
Pactuadas

Realizado

SES

Índice
Realizado

300

751

250,33%

300

734

244,67%

300

751

250,33%

300

734

244,67%

Observação: Meta cumprida mesmo com as condições adversas da Pandemia da COVID-19.
Estas consultas de urgência do hospital são em sua maioria atendimentos a demandas
espontâneas de usuários e acompanhantes em passagem pelo complexo hospitalar, AME e CDI.
O índice de meta realizada é elevado em decorrência de a meta ser considerada baixa, sendo
que pequenas flutuações no número absoluto alteram significativamente o percentual apurado.
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Hospital - Cirurgias
1º Semestre
Cirurgia

2º Semestre

Metas
Pactuadas

Realizado

SES
Cirurgia Hospital
– Dia

Índice
Realizado

Metas
Pactuadas

Realizado

SES

Índice
Realizado

1.356

249

18,36%

1.356

440

32,45%

600

419

69,83%

600

471

78,50%

1.956

668

34,15%

1.956

911

46,57%

Cirurgias
Ambulatoriais
Maiores
Total

Observação: Considerando que o HEAB foi o hospital de primeira referência para atendimento à COVID-19
para a região de abrangência do DRS-III, as metas de Cirurgias de HD e Cirurgias Ambulatoriais Maiores foram
prejudicadas em razão do deslocamento das equipes do Centro Cirúrgico para atendimento dos pacientes
atingidos pela Pandemia. Neste período, apenas as cirurgias de urgência foram realizadas.

AME - AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES
AME - Consultas Médicas
1º Semestre
Consultas

Metas

Médicas

Pactuadas

2º Semestre

Realizado

SES
Primeira
Consulta
Interconsultas
Consultas
Subsequentes
Total

Índice
Realizado

Metas
Pactuadas

Realizado

SES

Índice
Realizado

7.200

4.451

61,82%

7.200

4.914

68,25%

7.500

4.194

55,92%

7.500

6.928

92,37%

21.564

12.879

59,72%

21.564

12,614

58,50%

36.264

21.524

59,35%

36.264

24.456

67,44%

Observação: Considerando que o HEAB foi o hospital de primeira referência para atendimento à COVID-19
para a região de abrangência do DRS-III, as metas de Consultas Médicas do AME foram prejudicadas em razão
do deslocamento das equipes do AME para atendimento dos pacientes atingidos pela Pandemia.

AME - Consultas Não Médicas
1º Semestre
Consultas

2º Semestre

Metas
Pactuadas

Realizado

SES

Índice
Realizado

Metas
Pactuadas

Realizado

SES

Índice
Realizado

Não médicas

12.000

5.174

43,12%

12.000

7.124

59,37%

Total

12.000

5.174

43,12%

12.000

7.124

59,37%

Observação: Considerando que o HEAB foi o hospital de primeira referência para atendimento à COVID-19
para a região de abrangência do DRS-III, as metas de Consultas não médicas foram prejudicadas em razão do
deslocamento das equipes do AME para atendimento dos pacientes atingidos pela Pandemia.
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AME - Procedimentos Cirúrgicos
1º Semestre

2º Semestre

Metas

Cirurgia

Pactuadas

Realizado

SES

Índice
Realizado

Metas
Pactuadas

Realizado

SES

Índice
Realizado

Cirurgias
Ambulatoriais

780

713

91,41%

780

576

73,85%

780

713

91,41%

780

576

73,85%

Menores
Total

Observação: No segundo semestre, considerando que o HEAB foi o hospital de primeira referência para
atendimento à COVID-19 para a região de abrangência do DRS-III, as metas de Cirurgias Ambulatoriais menores
foram prejudicadas em razão do deslocamento das equipes do AME para atendimento dos pacientes atingidos
pela Pandemia.

AME - Exames e Procedimentos
1º Semestre

2º Semestre

Metas

SADTS Externos

Pactuadas

Realizado

SES
Diagnóstico

Índice
Realizado

Metas
Pactuadas

Realizado

SES

Índice
Realizado

por

Radiologia

570

535

93,86%

570

524

91,93%

2.286

1.582

69,20%

2.286

1.825

79,83%

1.080

243

22,50%

1.080

539

49,91%

em 6.048

3.857

63,77%

6.048

5.602

92,63%

9.984

6.217

62,27%

9.984

8.490

85,04%

(Densitometria
Óssea)
Diagnóstico

por

Ultra-Sonografia
Diagnóstico
Endoscopia

por

Métodos
Diagnósticos
Especialidades
Total

Observação: Considerando que o HEAB foi o hospital de primeira referência para atendimento à
COVID-19 para a região de abrangência do DRS-III, as metas de SADTs Externos do AME foram
prejudicadas em razão do absenteísmo dos pacientes, das ações e protocolos de segurança,
incluindo a redução de exames eletivos para atendimento de casos prioritários e deslocamento
das equipes para atendimento dos pacientes atingidos pela Pandemia.
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SAU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO
O Serviço de Atendimento ao Usuário (S.A.U.) é uma ferramenta de gestão e um
instrumento capaz de contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
Cada manifestação acolhida recebe uma tratativa, com o registro formal da
manifestação, encaminhamento aos gestores e posterior contato com manifestante para
diálogo.
Os

indicadores

relacionados

às

manifestações

recebidas

no

mês

são

apresentados à alta administração em reuniões periódicas, contribuindo para uma visão
estratégica, sob a ótica do usuário, do atendimento ofertado, evidenciando tanto as
potencialidades do serviço quanto os pontos passíveis de melhoria.
O S.A.U. também é responsável pela aplicação da Pesquisa de Satisfação do
Usuário (PSU), que é um instrumento padronizado pelo Núcleo Técnico de Humanização
(NTH) da SES/SP, cujo objetivo é o de avaliar os resultados de um determinado tipo de
intervenção. Os indicadores obtidos são discutidos semestralmente junto com os gestores
e divulgados mensalmente em murais próprios para ciência dos colaboradores e usuários.
Importante ressaltar que as metas estabelecidas pelo Contrato de Gestão de
ambos os serviços sempre foram atingidas, preconizando a qualidade do registro e olhar
qualitativo sobre os resultados obtidos.

Percentual de respostas

Satisfação Usuário HEAB
(Percentual de respostas 9 e 10 da Nota Geral para a Unidade de Saúde)

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Período analisado

Gráfico: Percentual de usuários que atribuíram nota 9 e 10 ao responder a questão "Nota Geral para a Unidade
de Saúde" durante a aplicação da Pesquisa de Satisfação do Usuário no HEAB, por ano de aplicação.

SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS
O Serviço de Verificação de Óbitos, inaugurado em 2011 e incorporado ao Contrato
de Gestão, está localizado em prédio anexo ao HEAB/AME e sua implantação partiu da
necessidade regional em razão de não haver a oferta desse tipo de serviço na região de
abrangência do DRS III.
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Por se tratar de atendimento de demanda espontânea, não foram contratualizadas
metas quantitativas de necropsias, todavia, o SVO realiza a recepção de corpos de
pacientes falecidos 24 horas por dia, 07 dias por semana e a triagem telefônica dos casos
das 6h às 22h, onde os patologistas ficam à disposição para atendimento dos médicos da
região para esclarecimentos e orientações sobre o encaminhamento dos corpos e
checagem da documentação necessária para a realização do exame.
Vale destacar que a quantidade de necropsias caiu substantivamente em 2020 e em
2021 em razão da proibição destes procedimentos em consequência da Pandemia de
Covid-19. As necropsias foram retomadas em novembro de 2021, após a revogação desta
proibição e a reforma do SVO Américo Brasiliense, realizada para aumentar a
biossegurança do setor, associada a treinamento individualizado dos colaboradores e
atualização dos protocolos de proteção individual em parceria com o SCIRAS.

POLÍTICA DE HUMANIZAÇÃO
Integrando o rol dos valores institucionais, a humanização no AME/HEAB é
compreendida como uma estratégia de fortalecimento do SUS que propõe mudanças
concretas na forma de prestar assistência e gerir um serviço de saúde, considerando as
dimensões biológicas, psicológicas e sociais dos usuários e tendo como base o método da
tríplice inclusão (gestores, trabalhadores e usuários). Para tanto, utiliza-se dos princípios,
diretrizes e dispositivos da Política Nacional de Humanização (PNH) e Política Estadual de
Humanização (PEH).
Destacam-se a seguir o mapeamento das ações consideradas como de
humanização em desenvolvimento na Instituição, demonstrando como as diretrizes da PNH
de acolhimento, ambiência, clínica ampliada, defesa dos direitos dos usuários, gestão
participativa e valorização do trabalhador encontram-se permeadas na prática de
trabalho cotidiana.
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DAS RELAÇÕES EM SAÚDE VIA AMBIÊNCIA
1) Adequações estruturais que contribuem para o conforto e acolhimento dos usuários e sua rede de apoio
social:
Recepções Abertas (sem vidros, com cadeiras para o usuário sentar e horizontalidade espacial entre este
e o atendente);
Salas de Acolhimento Familiar;
Espaço Ecumênico;
Disponibilização do Refeitório Institucional para acompanhantes;
Sistema de chamada em painel eletrônico no AME (visualização de foto, nome e sala de atendimento do
usuário na tela, além de chamada sonora de todos estes itens)
Uso do microfone para check in de usuários;
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Acesso à internet para todos os usuários e acompanhantes, via Wi Fi;
Acolhimento com Classificação de Risco.
2) Adequações estruturais que contribuem para o conforto dos colaboradores no ambiente de trabalho:
Salas de reuniões e atendimentos equipadas com ar condicionado e multimídia;
Espaço Conforto;
Biblioteca Digital;
Refeitório;
Área de Convivência Interna (com a disponibilização de redes para o intervalo de descanso);
Sala de Amamentação.
3) Disponibilização de espaço interno e externo para utilização tanto de profissionais da saúde como
usuários e sua rede de apoio social: Área de Convivência Externa e Interna.
APOIO INSTITUCIONAL E COGESTÃO
1) Times de CoGestão:
Time Clínica Médica: toda terceira 4ª feira do mês, às 08h.
Time Paciente Crítico: toda terceira 5ª feira do mês, às 14h.
Time Complexo AME: toda quarta 6ª feira do mês, às 10h.
Time Paciente Cirúrgico: toda última 3ª feira do mês, às 10h.
2) Canal Aberto ao Colaborador (CACO)
Com atendimento eletrônico e urnas localizadas em espaços estratégicos com formulários para registro
espontâneo.
A GESTÃO DO CUIDADO A PARTIR DA EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, PROTAGONISMO E
CORRESPONSABILIZAÇÃO
Grupo de Orientação Multiprofissional em Diabetes Mellitus;
Grupo de Sala de Espera Educação em Saúde no AME (EducaAME);
Grupo de Organização do Cotidiano do Acompanhante (GOCA);
Grupo Educativo Cardiorrespiratório (GEC).

A GESTÃO DO CUIDADO PARA A ALTA COMPARTILHADA
Grupo de Orientação de Terapia Nutricional Enteral (GOTNE);
Grupo de Orientação aos Cuidadores do Programa de Reabilitação Neurológica (GOC- NEURO);
Grupo de Orientação aos usuários traqueostomizados e seus acompanhantes: higiene e cuidados com a
traqueostomia;
Intervenções de Luto: Cartilha – Lidando com a Perda; Grupo de Acolhimento ao Luto;
Carta de Condolências e Contato Telefônico;
Kit Alta – Dieta Enteral (Cartilha de orientações e insumos básicos necessários para os cuidados em
domicílio nas primeiras horas, após a alta hospitalar);
Horário de visita estendido – das 13 às 21 h;
Direito a acompanhante independentemente da idade, inclusive na UTI, 24 horas.
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COGESTÃO DA CLÍNICA PARA O PLANEJAMENTO DE ALTA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Discussão de Casos/Reunião de Equipes de Referência;
Visitas Multiprofissionais nas Unidades Abertas e UTI;
Projeto Terapêutico Singular;
Time de Atenção ao Idoso;
Atendimento Ambulatorial Multiprofissional e Integrado em Cuidados Paliativos;
Projeto Integra Rede: Quebrando barreiras e aproximando serviços;
Matriciamento AME.

A descrição abaixo de algumas das ações de humanização ressalta o constante
compromisso em sua revisão, identificando oportunidades de melhorias, qualificação e
maior desempenho.

MATRICIAMENTO E PROJETO INTEGRA REDE: QUEBRANDO BARREIRAS E APROXIMANDO
SERVIÇOS

Criado com o objetivo geral de ofertar apoio matricial à rede de Atenção
Básica com foco na qualidade e efetivação do cuidado integral, possui caráter
permanente e contínuo, sendo incluído no Plano Institucional de Humanização do
HEAB e AME. Outros direcionadores do projeto são:
 Mapear os serviços existentes nos municípios em conjunto com estes e o DRS III;
 Contribuir com o processo de qualificação e integração do AME/HEAB com a
rede de atenção a saúde;


Promover reuniões sistemáticas para melhorar a capacidade de comunicação e
corresponsabilidade entre serviços;



Facilitar o planejamento da alta ambulatorial a partir dos serviços existentes no
município de origem do usuário, contribuindo para continuidade do cuidado.

Para seu desenvolvimento, consideraram-se as demandas e complexidades
vivenciadas no AME e HEAB no atendimento ambulatorial e internação.
No caso do atendimento ambulatorial, ao analisar o baixo índice de altas médicas,
justificado a princípio, pelo relato dos usuários quanto à dificuldade de continuidade do
cuidado em seu município de origem, observou-se a necessidade de uma aproximação
com a rede, de forma colaborativa, a fim de compreender seu funcionamento e suas
dificuldades.
Com relação ao serviço hospitalar, observou-se que a equipe da Atenção Primária,
quando contatada, relatava diversas dificuldades em realizar os cuidados com usuários
após a alta hospitalar, principalmente os com demandas específicas de saúde (usuários
traqueostomizados, gastrostomia, curativos específicos, entre outros). Tais situações
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culminavam continuamente com o aumento de permanência hospitalar e superlotação
de ambulatórios de retornos para seguimento multiprofissional e para continuidade de
cuidados. Destacam-se a seguir as principais ações desenvolvidas desde então.

ENCONTROS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
O programa de encontros mensais com especialistas do AME e HEAB com os com
profissionais atuantes na rede de saúde, em especial na Atenção Primária, foi suspenso em
razão da pandemia de COVID-19. Entretanto, foram realizados treinamentos on-line para
os profissionais da rede em Cuidados Paliativos e Organização da assistência
farmacêutica, atendendo a demandas relacionadas ao enfrentamento da pandemia na
região.

INTERVENÇÕES DE LUTO
São realizadas ações com familiares dos pacientes que faleceram no HEAB ou que
possuíam vínculo com a instituição, compostas por: (1) entrega de Cartilha (Lidando com
a Perda), que esclarece possíveis dúvidas dos procedimentos a serem realizados após a
morte do paciente; (2) Carta de Condolências e Contato Telefônico e (3) Grupo de
Acolhimento ao Luto, que oportuniza troca de experiências entre os participantes,
compreensão do processo de luto e auxílio no enfrentamento.

VISITAS MULTIPROFISSIONAIS NAS UNIDADES ABERTAS E UTI
Para alinhar o Plano Terapêutico entre as diferentes equipes que prestam o cuidado
ao paciente, otimizando o tempo de internação dos casos com grande demanda e
complexidade e incluindo o paciente no planejamento do cuidado, estas visitas ocorrem
periodicamente nas unidades de internação, com todas as áreas multiprofissionais junto
com o paciente ou responsável à beira do leito. As visitas foram de grande importância na
gestão do cuidado ao paciente crítico com COVID-19, contribuindo para a qualificação
do cuidado prestado por profissionais deslocados de outros setores, compartilhando
conhecimentos entre a equipe e sendo um instrumento de segurança do paciente.

GRUPO DE ORIENTAÇÃO DE TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL (GOTNE)
Para treinar cuidadores e rede de suporte social de usuários em uso de sonda
nasoenteral, este grupo é realizado desde 2011, pelas equipes de Enfermagem, Farmácia,
Fonoaudiologia e Nutrição, com orientações sobre disfagia e risco de broncoaspiração,
preparo e armazenamento de dietas artesanal e industrializada, preparo e administração
de medicamentos e cuidados com a sonda.
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O grupo foi adaptado durante a pandemia para orientações individuais aos usuários
e familiares/rede de apoio, a fim de evitar aglomerações.

GRUPO DE ORIENTAÇÃO AOS USUÁRIOS TRAQUEOSTOMIZADOS E SEUS ACOMPANHANTES:
HIGIENE E CUIDADOS COM A TRAQUEOSTOMIA (TQT)
Possui como objetivos orientar e treinar cuidadores e rede de suporte social sobre os
cuidados com a TQT e favorecer a alta segura, reduzindo as chances de re-internação,
devido ao cuidado inadequado com a traqueostomia em domicílio. Seu público alvo são
cuidadores e/ou usuários que receberão alta hospital com traqueostomia.

GRUPO DE ORIENTAÇÃO MULTIPROFISSIONAL EM DIABETES MELLITUS
Com foco em usuários com Diabetes Mellitus, possui objetivos de motivar os usuários
a promoverem o autocuidado e serem disparadores de novos hábitos de vida em toda a
família, que possam contribuir para uma melhor qualidade de vida frente à doença.
Iniciado em 2016, é operacionalizado pelas equipes de Psicologia, Farmácia, Nutrição e
Serviço Social, de forma interativa e com materiais lúdicos. O grupo foi retomado no
ambiente ambulatorial (ambulatório HEAB) no final de 2021.

GRUPO EDUCATIVO CARDIORRESPIRATÓRIO (GEC)
Voltado para usuários cardiopatas e/ou com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
para orientar e treinar usuários sobre o funcionamento do sistema cardiorrespiratório,
apresentar técnicas de conservação de energia para melhor desempenho das atividades
de vida e estratégias de enfrentamento das dificuldades no cotidiano.
TIMES DE COGESTÃO – ENGAJAMENTO DOS COLABORADORES
Considerados como uma das estratégias de gestão participativa, há em vigência
quatro times, divididos por setor assistencial, mensais. Os times vão ao encontro da diretriz
da PNH – Valorização do trabalhador, na medida em que estes, a partir da apropriação
dos resultados do trabalho, examinam suas dificuldades e elaboram de planos de melhoria
contínua.

SALA DE APOIO À AMAMENTAÇÃO PARA COLABORADORAS EM HORÁRIO DE TRABALHO
Disponibilizada a partir de 2018, possui objetivo de propiciar, através de espaço
institucional, a prática da amamentação exclusiva às colaboradoras, durante jornada de
trabalho, para que amamentem seus filhos com idade até seis meses e até dois anos
(como complemento), bem como fortalecer as ações de incentivo à amamentação
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definidas pelo Ministério da Saúde, garantindo a qualidade do leite ordenhado e
armazenado durante o horário de trabalho.

ENCONTRO COM GESTORES: HUMANIZAÇÃO: SE EU NÃO ENTENDO, COMO EU EXECUTO?
Como a terminologia humanização possibilita inúmeras interpretações e partindo do
pressuposto do papel do líder educador como figura estratégica para disseminação do
conceito de humanização adotado pelo HEAB/AME, organizou-se um projeto de
educação permanente envolvendo todos os gestores, a partir da exploração de suas
práticas no contexto da política nacional de humanização.

GESTÃO DA QUALIDADE
Alinhada à missão institucional de garantir atendimento de excelência, a equipe de
trabalho do HEAB iniciou em 2012 a implantação da Gestão da Qualidade, alcançando a
atual Acreditação Hospitalar pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) nível 3 –
Acreditado com Excelência. O desenvolvimento da gestão da qualidade garante aos
pacientes padrões de qualidade e segurança assistencial, promove gestão integrada e
desenvolve uma cultura organizacional que estimula a melhoria contínua.

Todos os

serviços do hospital são avaliados pelo menos uma vez no ano por auditoria externa para
manutenção da Certificação ONA pelo Instituto Qualisa de Gestão (IQG).
O Hospital participa do processo de Avaliação Nacional das Práticas de Segurança
do Paciente em Serviços de Saúde, desde 2017, quando a avaliação teve seu início e
sempre obteve como resultado da avaliação a alta conformidade do serviço de saúde.

GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS
O HEAB utiliza o sistema QUALIS para gestão de documentos, com a maioria dos
processos

clínicos

e

gerenciais

orientados

por

Protocolos

Técnico-Assistenciais,

Procedimentos Operacionais Técnicos (POTE) e Procedimentos Instruções de Trabalho
(POIT), buscando reduzir os riscos associados à etapa de decisão clínica, propiciando
cuidado oportuno e baseado em evidências.

PROTOCOLOS GERENCIADOS
São diretrizes assistenciais monitoradas continuamente por meio de indicadores de
qualidade da prática, visando garantir segurança e qualidade na assistência ao paciente.
Os protocolos atualmente gerenciados na instituição são:


Gravidade: Protocolo de Sepse e Choque Séptico e Protocolo
Pneumonia Adquirida na Comunidade- PAC.
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Prevenção: Protocolo de Tromboembolismo Venoso e Procotolo de
Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica – PAV.



Cirúrgicos: Protocolo de Colecistectomia e Protocolo de Facectomia.

Após um longo período de excelente controle da incidência de PAV no HEAB, houve
aumento destas infecções durante a pandemia de COVID-19. Visando o redesenho e a
melhoria deste cuidado, o HEAB se inscreveu e foi selecionado para a Colaborativa Saúde
em Nossas Mãos, uma parceria do IHI com o Ministério da Saúde para a redução das IRAS
em UTIs no Brasil de 2021 a 2023.

GESTÃO DE RISCO
A Gestão de Risco na instituição tem como objetivo garantir a efetividade, qualidade
e segurança dos processos, na busca para promoção de um ambiente seguro. O hospital
é colaborador da Rede Sentinela e participa das ações de vigilância da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA). As principais frentes de atuação da Gestão de Riscos no
HEAB/AME são: Eventos adversos e quase eventos, Hemovigilância, Tecnovigilância,
Farmacovigilância, Prevenção de Infecção Hospitalar, Saúde Ocupacional e Proteção e
Segurança do Ambiente.

CULTURA DE SEGURANÇA
No HEAB/AME, a segurança é uma premissa e objetivo estratégico, com a alocação
de recursos necessários e envolvimento das lideranças. Os colaboradores são estimulados
a notificar abertamente os desvios, sem medo de retaliação e são envolvidos na definição
de estratégias para melhoria dos processos e, consequentemente, da segurança. A cultura
de segurança impulsiona os profissionais a serem responsáveis pelos seus atos por meio de
uma liderança proativa, assegurando a imparcialidade no tratamento dos eventos
adversos, construindo uma cultura justa.
Destacam-se a seguir algumas ações desenvolvidas até 2020 para o fomento da
Cultura de Segurança institucional:


Metas de segurança do paciente: implantação das 06 metas estabelecidas pela
RDC/ANVISA nº 36/2013.



Times de acreditação: como estratégia de fortalecimento e transparência na
Gestão de forma democrática e interativa.



Núcleo de Segurança do Paciente: composto por colaboradores das áreas
assistenciais e gerenciais, com forte atuação nos projetos de melhoria assistenciais.
O HEAB anualmente participa da Autoavaliação das Práticas de Segurança do

Paciente da ANVISA, junto ao Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, obtendo em

ENCARTE IV

31

FAEPA - HEAB

RELATÓRIO

DE

ATIVIDADES

2021

2021 novamente o cumprimento de 100,0% dos requisitos, sendo classificado como
Instituição de Saúde de Alta Adesão às Práticas de Segurança do Paciente.

COMISSÕES HOSPITALARES
As Comissões Hospitalares funcionam em conformidade com as resoluções do
Conselho Federal de Medicina, ANVISA e Ministério da Saúde. O objetivo comum é a
melhoria dos processos de trabalho, seja elaborando planos ou implantando e fiscalizando
ações, priorizando sempre a aplicação de boas práticas. A seguir são destacadas algumas
comissões vigentes e atuantes no HEAB-AME:


Comissão de Análise de Projetos Científicos



Comissão de Farmácia e Terapêutica



Comissão



Comissão de Bioética

de

Revisão

de

Prontuário

Multiprofissional


Comissão de Revisão de Óbitos



Comitê Transfusional



Comissão de Controle de Infecções Relacionadas



Equipe Multiprofissional de Terapia
Nutricional – EMTN

à Assistência à Saúde


Comissão de Ética em Enfermagem



Comissão Gestora Multidisciplinar



Comissão de Ética Médica



Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes – CIPA

GESTÃO DE PESSOAS
O HEAB conta com um quadro de recursos humanos que tem sido decisivo para
o desempenho e as conquistas institucionais. Em dezembro de 2021, contava com 695
profissionais, distribuídos conforme apresentado do Gráfico abaixo, e 4 aprendizes. Essa
força de trabalho é complementada por terceirizados na área de anestesiologia e
vigilância patrimonial.
Gráfico: FAEPA -HEAB - Quadro de pessoal – Distribuição por Área em 31/12/2021.
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Os gestores do HEAB reconhecem que o maior bem da Instituição são os
colaboradores e que todos são responsáveis por cuidar e promover um ambiente propício
ao desenvolvimento das equipes e da organização como um todo. Descreve-se a seguir
as políticas internas e diretrizes da gestão de pessoas no HEAB juntamente com alguns
indicadores e resultados mensurados.

TIME DE GESTÃO ESTRATÉGICO DE PESSOAS
Formado por integrantes do Departamento de Pessoal, Gestão de Pessoas,
Educação Permanente e Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina
do Trabalho (SESMT) para realizar a análise de indicadores, a construção de políticas,
desenvolver e acompanhar planos de ações, a fim de promover a construção coletiva e
análise multiprofissional através do compartilhamento de conhecimento dos setores afins.

CLIMA ORGANIZACIONAL
É realizada periodicamente Pesquisa de Clima Organizacional para avaliar pontos
positivos e as oportunidades de melhoria na gestão. Além da pesquisa, a instituição
implantou conceitos e ações para a promoção de um clima organizacional saudável,
resumidos abaixo.
Gestão participativa: utilizando ferramentas como os grupos de cogestão e times de
acreditação, a participação dos colaboradores na análise dos eventos e indicadores,
comissões e canais de comunicação, a direção e a média gerência envolvem o
colaborador nas decisões e melhorias.
Comunicação: estruturados canais de ouvidoria interna que possibilitam a
comunicação direta entre todos os colaboradores e rondas mensais de discussão dos
indicadores diretamente entre a alta direção, média gerência e colaboradores em todos
os turnos de trabalho.
Espaços de convívio: organizados espaços de descanso, leitura e estudo,
computadores, ambiente de convívio externo e sala de amamentação.
Datas comemorativas: são promovidas ações comemorativas sazonais e de
homenagem aos profissionais da instituição.
Saúde do colaborador: há uma preocupação constante em manter a saúde dos
colaboradores, disponibilizando atendimento de intercorrências na instituição e parcerias
com convênios de saúde privados com valor dos planos mais acessíveis.
Parcerias: a instituição possui parcerias com empresas, instituições e profissionais de
diversos ramos para promover o acesso a serviços com um custo menor para os
colaboradores.
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Remuneração: a política salarial da instituição é definida de acordo com as práticas
de mercado, à legislação vigente e ao estabelecido em convenções coletivas das
diversas categorias atuantes no HEAB.
Segurança e Saúde do Colaborador: com enfoque principal na Promoção da
Saúde, o SESMT e CIPA realizam ações de educação coletiva e individual para diminuir os
riscos a que os colaboradores possam estar expostos e assim melhorar o ambiente de
trabalho, as condições de saúde e a qualidade de vida dos colaboradores.

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
A fim de proporcionar motivação e gerar desempenho, a gestão promove
treinamentos

comportamentais,

técnicos

e

normativos

e

eventos

educacionais

rotineiramente. Através do treinamento, é possível preparar as equipes para a execução
de suas atividades de forma eficiente, desenvolver e proporcionar oportunidades para o
crescimento e criar um clima satisfatório de mudança de atitude e motivação.

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
A contratação de pessoal é realizada por meio de processos seletivos internos ou
externos, com critérios transparentes e que buscam selecionar os profissionais melhor
qualificados para prestar os serviços em conformidade com o Regulamento de
Contratações da FAEPA.
Os empregados são contratados seguindo os princípios da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) e as contratações são precedidas de recrutamento e seleção de
candidatos, com ampla divulgação dos critérios que norteiam os procedimentos de
seleção.

CANAL DE ESCUTA (CACo)
Foi criado uma ouvidoria interna, chamada Canal Aberto ao Colaborador (CACo),
que tem como objetivo oferecer um canal de escuta democrático aos colaboradores,
visando melhorias nos processos de trabalho, através da gestão participativa.

RELACIONAMENTO TRANSPARENTE
A fim de oferecer um ambiente transparente e que estabeleça limites claros nos
relacionamentos e obrigações, foi construído em conjunto com os colaboradores o Código
de Conduta do HEAB, que tem como objetivo eliminar a subjetividade das interpretações
pessoais nas questões de convívio interno. Além disso, o HEAB conta com o Manual de
Orientação e Integração do Colaborador, que descreve normas, regulamentos, direitos,
deveres, princípios e diretrizes institucionais.
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MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Ciente da sua responsabilidade social, presente em seus valores, e da área verde
em que o HEAB se situa, o HEAB tem se destacado por ações de responsabilidade
ambiental com efeitos não só na instituição, mas na comunidade em que se insere.

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
A unidade de tratamento possibilita transformação de todo efluente gerado no
complexo hospitalar, com eficiência de aproximadamente 96% em redução de carga
orgânica, inserindo na rede municipal efluente com características límpidas e adequadas
conforme a legislação brasileira.

CULTIVO DE HORTA PELOS COLABORADORES
Ação de iniciativa dos colaboradores do setor de manutenção que resolveram
tirar do papel a ideia de cultivar uma horta orgânica em área ociosa de 108 m² do hospital.
Neste local, são cultivados alface, couve, pimentão, pepino, salsa, inhame, cará de
parreira, almeirão, entre outros. A lista de verduras e hortaliças é vasta e é visível a
satisfação dos colaboradores com o resultado do plantio.

RECICLAGEM DE ÓLEO DE COZINHA
Visa dar encaminhamento ambientalmente correto ao óleo vegetal utilizado nas
atividades internas de produção de alimentos do hospital, assim como do consumo
doméstico da comunidade que tenha interesse em destinar corretamente seus resíduos. O
óleo é encaminhado para reprocessamento e reaproveitado para produção de produtos
derivados.

USINA DE COMPOSTAGEM
Em 2021, demos continuidade às ações da usina de compostagem, que busca
transformar em adubo os resíduos orgânicos gerados pelo Serviço de Nutrição Dietética,
reduzindo o volume de resíduos enviado a aterros sanitários, utilizando o produto da
compostagem na nutrição de todo o conjunto da flora que compõe o paisagismo do HEAB
(gramados e árvores que compõem o projeto de reflorestamento).

ENCARTE IV

35

FAEPA - HEAB

RELATÓRIO

DE

ATIVIDADES

2021

INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS
Em 2021, no Contrato de Gestão celebrado entre a SES-SP e a FAEPA, o valor
destinado para despesas de custeio do HEAB HEAB foi estabelecido em R$65.890.000,00.
Destaca-se que, em decorrência do enfrentamento da pandemia da COVID-19, forma
assinados os TAs 02/2021, no valor de R$1.000.000,00, TA 03/2021, no valor de R$2.000.000,00,
TA 04/2021, no valor de R$1.000.000,00, TA 06/2021, no valor de R$3.000.000,00 bem como
o TA 05/2021 destinado ao Corujão da Saúde - Oncologia no valor de R$185.200,00 e o TA
07/2021, no valor de R$150.000,00, referente a Emeda Parlamentar do Deputado Douglas
Garcia, para compra de equipamentos.
As despesas operacionais do período em análise, registradas por regime de caixa,
totalizaram R$76.436.379,78.

Despesas - Fluxo de Caixa – agosto a dezembro de 2020

Total – R$

Pessoal

45.511.141,65

Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)

10.098.271,80

Materiais

17.697.349,31

Manutenção Predial

67.721,50

Investimentos

538.112,17

Utilidade Pública (água, energia, telefone, gás)

623.288,67

Financeiras

19.463,27

Ressarcimento por rateio

1.441.552,85

Outras despesas

439.478,56

Total

76.436.379,78

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ano de 2021 foi desafiador para as instituições de saúde brasileiras, que
vivenciaram uma segunda onda da pandemia de COVID-19 com número de casos e
agravos muito maior que no ano anterior. A situação ainda foi agravada pelo aumento
dos custos dos insumos hospitalares, escassez de medicamentos essenciais para o
tratamento de pacientes críticos e o atraso da imunização da população, com impacto
no prolongamento da gravidade da pandemia durante todo o ano.
Mediante a todos estes desafios, demonstramos neste relatório que o HEAB
manteve a sua constância de propósito, cumprindo a missão de prestar assistência de
excelência à população do SUS e fortalecer a rede de atenção à saúde, com grande
adaptação de seu perfil assistencial e seus projetos institucionais.
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Ao fim, é fundamental registrar os agradecimentos aos profissionais da saúde pela
inacreditável dedicação no enfrentamento direto a pandemia e o reconhecimento do
mérito das atividades desempenhadas por todos colaboradores da instituição.

Ribeirão Preto, 30 de março de 2022

Prof. Dr. RICARDO DE CARVALHO CAVALLI
Diretor Executivo
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HOSPITAL ESTADUAL SERRANA – HE SERRANA

HISTÓRICO E PERFIL INSTITUCIONAL

Na década de 80, habitantes de Serrana, incluindo muitos políticos e
empresários, idealizaram transformar a Cidade em um polo regional de saúde. Para isso,
iniciaram a ampliação da Santa Casa com a construção de um novo prédio. Para
finalização desse projeto, a estrutura erigida foi cedida ao Governo do Estado de São
Paulo que, após novos investimentos, implantou o agora denominado Hospital Estadual
Serrana (HE Serrana).
Para o gerenciamento do HE Serrana, a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa
e Assistência (FAEPA) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP), qualificada como Organização
Social, celebrou Contrato de Gestão com a Secretaria de Estado da Saúde de São
Paulo (SES-SP), em 07 de dezembro de 2018, após sagrar-se vencedora da Convocação
Pública de 20/09/2018 – Resolução SS 65.
A solenidade de inauguração do HE Serrana ocorreu no dia 16 de julho de 2019,
com a presença do Governador do Estado de São Paulo João Doria, do Secretário de
Estado da Saúde de São Paulo José Henrique Germann Ferreira, entre outras
autoridades. Todavia, a implantação de suas atividades deu-se de forma gradativa
durante o ano de 2019. Em 11 de abril, iniciaram-se as consultas ambulatoriais; em 03 de
junho, as internações em UTI e enfermarias; e, em 01 de julho, as cirurgias. No mês de
novembro de 2019, o Hospital atingiu sua plena capacidade, com 74 leitos de
enfermarias clínicas, cirúrgicas e psiquiátricas, 10 leitos de UTI e 2 salas cirúrgicas.
O modelo assistencial clínico prevê a ampliação da oferta de leitos para
assistência de média complexidade e a otimização dos leitos de referência terciária.
Nesse contexto, recebe pacientes com descompensação clínica ou psiquiátrica do
Sistema Único de Saúde (SUS) da região do Departamento Regional de Saúde de
Ribeirão Preto (DRS XIII) do Estado de São Paulo, encaminhados pelas Unidades de
Pronto

Atendimento

(UPAs)

e

por

hospitais

de

maior

complexidade

para

complementação terapêutica, especialmente da Rede Urgência e Emergência (RUE),
bem como do HCFMRP-USP, Santa Casa de Ribeirão Preto e de Sertãozinho e
Beneficência Portuguesa. Além disso, o HE Serrana conta com 6 leitos de isolamento
com pressão negativa, sendo dois de terapia intensiva, podendo, assim, prestar
assistência a pacientes com doenças de transmissão respiratória.
Em relação à assistência cirúrgica, o HE Serrana ampliou a oferta de cirurgias
eletivas de média complexidade com foco na realização de procedimentos em
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pacientes mais complexos (ASA II e ASA III) nas especialidades de Coloproctologia,
Gastrocirurgia, Ortopedia - Cirurgia do Joelho, Ortopedia - Cirurgia dos Membros
Superiores, Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Cirurgia Vascular. O atendimento cirúrgico
é eletivo e segue protocolos pré-estabelecidos, conforme a indicação médica e
condições clínicas de cada paciente.
O HE Serrana realiza ainda exames endoscópicos diagnósticos (endoscopia
digestiva alta e colonoscopia), ultrassonográficos e de tomografia computadorizada,
todos dedicados ao diagnóstico eletivo de doenças.
Atua de forma referenciada, ou seja, recebe pacientes encaminhados pela
Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde (CROSS) ou por transferências
inter-hospitalares.
Em março de 2020, o HE Serrana foi inserido no plano de assistência de combate
à pandemia COVID-19 pela SES-SP e DRS XIII, sendo, portanto, considerado como
referência da região para recebimento de pacientes suspeitos de coronavírus com
necessidade de internação.
Durante todo o ano de 2021, o HE Serrana realizou o atendimento de pacientes
com COVID-19 em leitos de enfermaria e de terapia intensiva, sempre adequando o
número de leitos ofertados à demanda assistencial. Cabe ressaltar que no momento de
maior necessidade, o HE Serrana converteu seu centro cirúrgico em leitos de terapia
intensiva, chegando a ofertar 16 leitos de UTI e 24 leitos de enfermaria exclusivos para o
atendimento de pacientes com COVID-19. Com isso, o HE Serrana foi um dos hospitais
que mais atendeu pacientes com COVID-19 na região do DRS XIII. Por outro lado, nos
momentos em que houve abrandamento da pandemia na região, o HE Serrana
rapidamente reverteu os leitos COVID-19 para atender as outras demandas assistenciais
e reiniciar as atividades cirúrgicas. Assim, desde o início da pandemia o HE Serrana
contribui significativamente para o atendimento de pacientes com COVID-19 e
também na estruturação regional. Cabe ressaltar que os pacientes com COVID-19 que
foram internados no HE Serrana apresentaram desfechos excelentes, equiparáveis a
hospitais internacionais.
Adicionalmente, entendendo a importância da ciência no combate a
pandemia e na geração de conhecimento, a equipe do HE Serrana desenvolveu
diversos projetos de pesquisa relevantes, muitos em parceria com o Instituto Butantan.
Devido à importância desses projetos de pesquisa e também da qualidade com que
eles foram desenvolvidos, foi feita uma parceria entre FAEPA, Instituto Butantan,
município de Serrana e HE Serrana para a implementação de um Centro de Pesquisa
Clínica em Serrana (CPC-S), que irá fomentar ainda mais o desenvolvimento da
pesquisa no HE Serrana e região.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

No final do ano de 2019, o HE Serrana realizou o seu primeiro Planejamento
Estratégico, para o biênio 2020-2021. Incialmente, com o objetivo de sensibilizar sobre o
tema e também de incluir os colaboradores em uma gestão participativa, realizou-se o
I Workshop de Gestão Hospitalar Estratégica. Esse evento, contou com a presença de
palestrantes externos e de grande parte dos funcionários e, de forma propositiva,
sensibilizou as equipes em temas de essencial importância, como a cultura de
qualidade na saúde. Nesse contexto, foram definidas a missão, visão e os valores
institucionais.

ESTRUTURA FÍSICA
O HE Serrana está localizado na Rua Nossa Senhora das Dores, 811, bairro Centro,
Serrana - SP, com área construída de 6.052,14 m², distribuída em seis pavimentos, em um
terreno de 4.371,80 m², com capacidade total de 84 leitos, sendo:


62 leitos de Enfermaria de Clínica Médica/Cirúrgica (4 desses leitos possuem
isolamento com pressão negativa);



12 leitos de Enfermaria de Psiquiatria;



10 Leitos de UTI (2 desses leitos possuem isolamento com pressão negativa).
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ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FORÇA DE TRABALHO

O HE Serrana tem a seguinte estrutura administrativa:
I. Conselho Consultivo – Composição:


Superintendente do HCFMRP-USP (Presidente);



Diretor Executivo da FAEPA;



Diretor da FMRP-USP;



Coordenador das Atividades Administrativas da Unidade de Emergência
do HCFMRP-USP;



Um membro da Sociedade Civil, indicados pela Direção da empresa
Pedra Agroindustrial SA (Usina da Pedra).

II. Diretoria Geral.
III. Diretoria de Atenção à Saúde.
IV. Diretoria de Apoio Técnico e Administrativo.
V. Coordenadoria Acadêmica e de Pesquisa.
Para o cumprimento de suas metas, o HE Serrana conta com profissionais
comprometidos com a visão, missão e valores institucionais, que têm contribuído para
o elevado índice de satisfação dos usuários, vez que 99% dos pacientes indicariam o
hospital para outras pessoas.
No final de 2021, HE Serrana contava com 437 funcionários, incluindo 2
funcionários temporários, distribuídos conforme apresentado no Gráfico 1, contando
ainda com 05 contratados no âmbito do Programa Aprendiz Legal. Para completar a
estrutura de recursos humanos necessária para o desenvolvimento de suas atividades,
contava também com equipe de 52 profissionais terceirizados na área de
anestesiologia e vigilância patrimonial.
Gráfico 1 - FAEPA – HE Serrana - Composição do Quadro de Pessoal – 31.12. 2021
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CARACTERÍSTICAS DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS

No HE Serrana são prestados serviços de assistência hospitalar e ambulatorial,
multiprofissional, integrada e, prioritariamente, de média complexidade para pacientes
adultos do DRS XIII, sendo exclusivos aos usuários do SUS.
Um dos principais objetivos das internações é a compensação clínica de
pacientes de média complexidade em diversas áreas, tais como Clínica Médica,
Psiquiatria, Neurologia e Terapia Intensiva. Esses pacientes são provenientes das
Unidades de Pronto Atendimento do DRS XIII e de hospitais de maior complexidade,
especialmente das portas de entrada da Rede Urgência e Emergência (RUE).
Adicionalmente, nas internações em enfermaria e UTI é também fornecido suporte pré
e/ou pós-operatório para pacientes que necessitam de cirurgias eletivas de média
complexidade.
O atendimento ambulatorial é destinado à avaliação pré e pós-operatória,
assim, o atendimento é eletivo e segue protocolos pré-estabelecidos, conforme
pactuado com o DRS XIII. Não está no escopo do projeto assistencial do HE Serrana a
investigação ou o seguimento crônico de pacientes e nem o atendimento de urgências
e emergências.
O HE Serrana realiza ainda exames externos e internos, entre eles endoscópicos
diagnósticos (endoscopia digestiva alta e colonoscopia), ultrassonográficos, tomografia
computadorizada, eletroneuromiografia e punção aspirativa por agulha fina (PAAF),
todos dedicados ao diagnóstico eletivo de doenças.
Assim, em resumo, os atendimentos ocorrem nas seguintes especialidades:




Internação:


Enfermaria de Clínica Médica



Enfermaria de Psiquiatria



Enfermaria de Clínica Cirúrgica



UTI

Ambulatório:


Coloproctologia



Gastrocirurgia



Ortopedia - Cirurgia do Joelho



Ortopedia - Cirurgia dos Membros Superiores



Cirurgia de Cabeça e Pescoço



Cirurgia Vascular



Anestesiologia



Enfermagem



Fisioterapia
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Exames e procedimentos externos:


Ultrassonografia



Tomografia computadorizada com e sem contraste



Endoscopia digestiva alta



Colonoscopia



Eletroneuromiografia



Punção aspirativa por agulha fina (PAAF)

Exames e procedimentos internos:


Exames laboratoriais de análises clínicas



Exames de Anatomopatológico



Exames pré-transfusionais



Radiografia simples



Eletrocardiograma



Ultrassonografia



Ultrassonografia “point of care”



Ultrassonografia com Doopler Venoso dos Membros Inferiores



Ecocardiografia



Broncoscopia



Tomografia computadorizada



Endoscopia digestiva alta



Colonoscopia



Hemodiálise

Especialidades médicas:


Clínica Médica



Neurologia



Nefrologia



Infectologia



Cardiologia



Hematologia



Psiquiatria



Terapia intensiva



Coloproctologia



Gastrocirurgia



Ortopedia - Cirurgia do Joelho



Ortopedia - Cirurgia dos Membros Superiores



Cirurgia de Cabeça e Pescoço



Cirurgia Vascular



Anestesiologia
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Equipe Multiprofissional:


Enfermagem



Fisioterapia



Fonoaudiologia



Nutrição



Psicologia



Serviço Social



Terapia ocupacional



Farmácia

ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INTEGRADO

O projeto assistencial do HE Serrana contempla o atendimento por equipe
multiprofissional composta por médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos,
nutricionistas,

fisioterapeutas,

fonoaudiólogos,

terapeutas

ocupacionais

e

farmacêuticos. A atuação ocorre na perspectiva de um olhar integrado e plural do
atendimento e atenção multiprofissional de acordo com a demanda e o perfil
assistencial dos pacientes.
Todos os locais assistenciais do HE Serrana, tais como, enfermarias, ambulatórios,
UTI, têm a atuação de uma equipe multiprofissional adequada ao perfil assistencial, que
colabora para a construção do plano terapêutico multiprofissional e integrado de cada
paciente. As ferramentas utilizadas nos atendimentos e na construção deste plano são
os atendimentos individuais, discussão de caso clínico, participação nas Reuniões
Rápidas de Segurança (Safety Huddle) e realização de visitas multiprofissionais, que
ocorre nas enfermarias clínica e cirúrgica, psiquiatria e UTI.
No ano de 2021, a atuação multiprofissional foi ainda mais exigida diante dos
desafios da pandemia da Covid-19, que impôs a adaptação das formas de
atendimento às novas demandas e situações.
Uma questão de fundamental importância para os atendimentos dos pacientes é
a participação da família nos tratamentos, o que foi prejudicado pela necessidade do
distanciamento social, sendo assim, o trabalho em equipe foi de fundamental
importância para a flexibilização e inclusão dos familiares nos momentos cruciais da
internação, em especial nos momentos de terminalidade.
Os processos de comunicação precisaram ser reinventados para garantir o
vínculo com os familiares, havendo adaptação para visitas virtuais, bem como informes
da equipe assistencial através de telefones e tablets, o que também exigiu desta equipe
uma interação maior para o atendimento integrado desta demanda.
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SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

O Serviço de Assistência Farmacêutica (SAF) está integrado à equipe
multiprofissional e fornece aos profissionais e pacientes informações necessárias sobre
utilização dos medicamentos, promovendo, assim, seu uso seguro e racional.
O SAF realiza a avaliação de prescrições e faz o acompanhamento
farmacoterapêutico durante a internação dos pacientes. Por meio da prescrição
eletrônica, dispensa medicamentos por dose individualizada, 24 horas por dia. Este
método facilita o preparo das medicações pela enfermagem, diminuindo perdas e
erros e aumentando a segurança do paciente.
Os medicamentos são fracionados e/ou individualizados sem serem retirados de
sua embalagem primária e são identificados com etiquetas de códigos de barras
contendo princípio ativo, lote e validade, garantindo assim, a rastreabilidade. Desta
forma, obtém-se maior controle do processo de dispensação e administração do
medicamento, promovendo a garantia do cumprimento da terapia medicamentosa
do paciente internado.
Após a alta do paciente, o SAF, quando necessário, com o apoio do serviço social
da instituição e com a rede de saúde dos municípios atendidos, viabiliza melhores meios
de acesso aos medicamentos, garantindo o tratamento em domicílio.
A Farmácia Clínica avalia os pacientes internados, priorizando os pacientes com
alto risco relacionado à farmacoterapia.
São atribuições do Farmacêutico Clínico a reconciliação medicamentosa, a
conferência das prescrições, garantindo medicamentos, dose e posologia adequadas
ao quadro clínico do paciente, a identificação de interações medicamentosas e de
efeitos adversos e o acompanhamento de exames clínicos e do uso de anti-infecciosos.
O Farmacêutico Clínico participa de visitas multidisciplinares e quando
necessário orienta pacientes e seus familiares para continuidade do cuidado após a
alta hospitalar.

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

O Laboratório de Análises Clinicas de Urgência do HE Serrana tem o objetivo de
suprir as necessidades assistenciais de urgência e emergência, conta com os
equipamentos BFT II Analyser, RAPIDPoint e ADVIA 360 que realiza os seguintes exames:
Gasometria arterial e venosa, Tempo de Protrombina (TP), Tempo de Tromboplastina
Parcialmente ativada (TTPa) e Hemograma (Contagens Globais), testes rápidos
diagnóstico para HIV, Dengue e SARS-CoV-2, além de β-HCG.
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Em 2021, realizou-se uma média mensal de 10.213 exames. O mês de março foi o
que apresentou maior número, com 14.596 exames realizados. Esse aumento se deve
ao atendimento de pacientes com COVID-19 na UTI.
Os demais exames laboratoriais para auxílio na prática clínica (bioquímicos,
hematológicos e coagulação, urinálise, hormônios, microbiológicos e toxicológicos) são
encaminhados para laboratório externo. Neste ponto, o Laboratório do HE Serrana atua
na triagem, garantia de qualidade, identificação e organização do fluxo e distribuição
das amostras. São encaminhados 5.412 exames ao mês, organizados em duas rotinas
de transporte diário.
Com objetivo de manter a qualidade e confiabilidade dos exames realizados
além de otimizar o processo de trabalho interno, a equipe do laboratório segue
cronograma de educação permanente com reuniões didáticas quinzenais, além de
realizar treinamentos com outras equipes do hospital (ex: equipe de enfermagem),
garantindo redução dos interferentes pré-analíticos.
São realizados periodicamente controles de qualidade interno, processos de
validação, inspeção e calibração dos equipamentos, registros de notificação de
eventos adversos junto ao Núcleo de Segurança do Paciente bem como o registro das
medidas corretivas e preventivas adotadas em casos de não conformidade.
O laboratório de urgência também é responsável por receber, armazenar e enviar
as amostras de anatomopatológico para o laboratório de patologia externo. Em média
são enviadas 118 amostras/mês provenientes dos serviços de Endoscopia, Colonoscopia
e Centro cirúrgico.

AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
A agência transfusional do HE Serrana, vinculada à Fundação Hemocentro de
Ribeirão Preto (FUNDHERP), realiza exames pré-transfusionais (tipagem ABO, triagem de
anticorpos irregulares e prova de compatibilidade), para identificação de anticorpos
realizados no Hemocentro de Ribeirão Preto. Nos meses de 2021, realizou 298 transfusões
de hemocomponentes.
Dispõe de estoque de hemocomponentes (concentrados de hemácias – 1 O
negativo / 2 O positivo / 1 A positivo – plasma fresco congelado – 4 O positivo / 6 A
positivo / 6 B positivo / 6 AB positivo e crioprecipitado – 6 A positivo / 6 AB positivo) com
o objetivo de garantir rapidez na disponibilidade de hemocomponentes para suporte
de pacientes graves clínicos-cirúrgicos. Esse estoque mínimo foi estabelecido após
análise retrospectiva do histórico transfusional anual, não havendo descarte de
concentrados de hemácias por vencimento no último semestre de 2021.
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Com objetivo de garantir a racionalidade do uso dos hemocomponentes, todas
as prescrições são discutidas com o médico responsável técnico e posteriormente com
a equipe solicitante.
É realizado diariamente pelos profissionais da agência transfusional um controle
dos valores de Hb/Ht dos pacientes internados com objetivo de informar de forma
rápida a equipe médica quando há a presença de achado de alerta (Hb < 7,0),
agilizando o processo transfusional e assim reduzindo o número de transfusões noturnas
(a partir das 19:00hs).
Além da realização dos testes pré-transfusionais, a equipe de biologistas da
agência

transfusional

participa

ativamente

do

processo

transfusional.

Há

o

preenchimento e seguimento de um check-list, com critérios para início da transfusão,
além do acompanhamento dos primeiros 10 minutos da infusão do hemocomponente
com objetivo de identificar precocemente reações transfusionais agudas graves.
Ocorre busca ativa de reações transfusionais através de revisão em prontuário médico
até 48 horas do término da transfusão, havendo interação direta com o sistema de
hemovigilância se houver detecção de evento adverso.
Como garantia da qualidade dos produtos fornecidos, a equipe da agência
transfusional é treinada por profissionais qualificados. São realizados controles de
qualidade interno e externo (através de um processo de certificação), processos de
validação, inspeção dos equipamentos e reagentes utilizados nas rotinas, registros de
não conformidades, registros das análises e das medidas corretivas e preventivas
tomadas sempre que forem observadas não conformidades em qualquer etapa da
realização dos testes.

INDICADORES ASSISTENCIAIS
Os indicadores de produção do período de janeiro a dezembro de 2021,
encontram-se registrados nas Tabelas 1 a 18. Na sequência, são apresentados os
indicadores de qualidade.
INDICADORES QUANTITATIVOS
Tabela 1 – HE Serrana – Ambulatório – Consultas Médicas – 1º Semestre de 2021
Tipo Atendimento
Primeira Consulta Rede
Interconsultas

Metas Pactuadas
SES

Realizado

Índice
Realizado

1.278

779

60,95%

672

381

56,70%

Consulta Subsequente

1.451
117,93%

1.416
Consulta Subsequente (Telemedicina)
Total
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Tabela 2 – HE Serrana – Ambulatório – Consultas – 2º Semestre 2021
Tipo Atendimento
Primeira Consulta
Interconsultas

Metas Pactuadas SES

Realizado

Índice Realizado

1.278

1.930

151,01%

672

1.247

185,56%

Consulta Subsequente

1.939
1.416

Consulta Subsequente (Telemedicina)
Total

3.366

473

170,33%

5.589

166,04%

Tabela 3 – HE Serrana – Ambulatório – Consultas Não Médicas - 1º Semestre 2021
Tipo Atendimento
Interconsulta
Total

Metas Pactuadas SES

Realizado

Índice
Realizado

720

347

48,19%

720

648

90%

Tabela 4 – HE Serrana – Ambulatório – Consultas Não Médicas - 2º Semestre 2021
Tipo Atendimento
Interconsulta
Total

Metas Pactuadas SES

Realizado

Índice
Realizado

720

1.130

156,94%

720

1.130

156,94%

Tabela 5 - HE Serrana – SADT EXTERNO (EXAMES E PROCEDIMENTOS) - 1º Semestre 2021
Metas Pactuadas SES

Realizado

Índice
Realizado

726

1.055

145,31%

Diagnóstico por Tomografia

1.200

1.723

143,58%

Diagnóstico por Endoscopia

900

209

23,22%

Métodos Diagnósticos em Especialidades

180

65

36,11%

3.006

3.052

101,53%

Tipo Atendimento
Diagnostico por Ultrassonografia

Total
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Tabela 6 - HE Serrana – SADT EXTERNO (EXAMES E PROCEDIMENTOS) - 2º Semestre 2021
Metas Pactuadas SES

Realizado

Índice
Realizado

726

1.289

177,54%

Diagnóstico por Tomografia

1.200

2.055

171,25%

Diagnóstico por Endoscopia

900

686

76,22%

Métodos Diagnósticos em Especialidades

180

233

129,44%

3.006

4.263

141,81%

Realizado

Índice
Realizado

Tipo Atendimento
Diagnostico por Ultrassonografia

Total

Tabela 7 – HE Serrana– INTERNAÇÕES – 1º Semestre 2021
Tipo Atendimento

Metas Pactuadas SES

Clínica Médica

600

671

111,83%

Psiquiatria

126

122

96,82%

Total

726

793

109,23%

Tabela 8 – HE Serrana – Internação – 2º Semestre 2021
Tipo Atendimento

Metas Pactuadas SES

Realizado

Índice
Realizado

Clínica Médica

600

528

88,00%

Psiquiatria

126

133

105,55%

Total

726

661

91,04%

Tabela 9 – HE Serrana – Saídas Hospitalares em Clinica Cirúrgica - 1º Semestre 2021
Tipo Atendimento
Eletivas
Total

Metas Pactuadas SES

Realizado

Índice
Realizado

372

139

37,36%

372

139

37,36%

Tabela 10 – HE Serrana – Saídas Hospitalares em Clinica Cirúrgica - 2º Semestre 2021
Tipo Atendimento
Eletivas
Total
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372

354

95,16%
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Tabela 11 – HE Serrana – Hospital – Dia Cirúrgico / Cirurgia Ambulatorial - 1º Semestre
2021
Tipo Atendimento

Metas Pactuadas SES

Cirurgia Hospital Dia

Realizado

432

Total

141

432

141

Índice Realizado
32,64%
32,64%

Tabela 12 – HE Serrana – Hospital – Dia Cirúrgico / Cirurgia Ambulatorial - 2º Semestre
2021
Tipo Atendimento

Metas Pactuadas SES

Cirurgia Hospital Dia

Realizado

432

Total

304

432

304

Índice Realizado
70,37%
70,37%

Tabela 13 – HE Serrana Paciente Dia - 1º Semestre 2021
Tipo Atendimento

Pacientes - Dia

Clínica Médica

4.597

Clínica Cirúrgica

302

Clínica Psiquiátrica

1.499

UTI Adulto

2.382
Total

8.780

Tabela 14 – HE Serrana - Paciente Dia - 2º Semestre 2021
Tipo Atendimento
Clínica Médica

Pacientes - Dia
3.586

Clínica Cirúrgica

1,34

Clínica Psiquiátrica

1.690

UTI Adulto

1.256
Total

7.566

Tabela 15- HE Serrana –Urgência / Emergência – 1º Semestre 2021
Tipo Atendimento
Consultas de Urgências
Total

Metas Pactuadas SES
120
120

Realizado
383
383

Índice Realizado
219,17%
219,17%

Tabela 16 - HE Serrana –Urgência / Emergência – 2º Semestre 2021
Tipo Atendimento
Consultas de Urgências
Total
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Tabela 17 – HE Serrana –SADT INTERNO(AMBULATÓRIO) - 1º Semestre 2021
Tipo de Atendimento
Diagnóstico em Laboratório Clínico
Diagnóstico por Anatomia Patológica e Citopatológica
Diagnóstico por Radiologia

Total
74.561
395
1.257

Diagnóstico por Ultra-sonografia

113

Diagnóstico por Tomografia

977

Diagnóstico por Endoscopia

11
Total

77.314

Tabela 18 – HE Serrana –SADT INTERNO(AMBULATÓRIO) - 2º Semestre 2021
Tipo de Atendimento
Diagnóstico em Laboratório Clínico

Total
48.000

Diagnóstico por Anatomia Patológica e Citopatológica

1.368

Diagnóstico por Radiologia

1.007

Diagnóstico por Ultra-sonografia

163

Diagnóstico por Tomografia

734

Diagnóstico por Endoscopia

59
Total

51.331

Durante a pandemia de COVID-19, cujos reflexos no país instalaram-se a partir
de março de 2020, os hospitais estaduais foram chamados a compor uma rede de
atendimento emergencial com papéis definidos regionalmente. Assim, a produção
assistencial e o orçamento contratualizados para o ano de 2021 foram fortemente
impactados pela necessidade de adoção de ações de atendimento à pandemia, em
especial a realização de cirurgias e exames endoscópicos
No entanto, pelo fato de o HE Serrana ter sido referência para o atendimento de
pacientes com COVID-19, o que impactou sobremaneira nos fluxos internos e
atendimentos, ter realizado uma produção maior do que a contratada em algumas
alíneas e ter cumprido fielmente o que lhe foi solicitado pela SES-SP, adequando a todo
momento seu atendimento às demandas assistenciais da região, o Hospital foi isentado
por não ter cumpridos parte das metas pactuadas no contrato.

INDICADORES DE QUALIDADE
Na avaliação dos serviços prestados mediante Contratos de Gestão, além das
metas quantitativas, são estabelecidos indicadores de qualidade que interferem no
financiamento da parte variável dos ajustes, que, a exemplo dos indicadores
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assistenciais, são reavaliados trimestralmente. Assim, adicionalmente ao SAU, que
integra a pesquisa de satisfação, são pactuados indicadores de acordo com o perfil da
unidade de saúde.
O Hospital cumpriu os pré-requisitos propostos pela CGCSS no período e cumpriu
parcialmente

os indicadores

de

qualidade

propostos. Em

relação ao

item

"Disponibilização de primeiras Consultas/Exames" no Módulo CROSS, nos momentos em
que a pandemia estava fora do controle, a oferta de endoscopias foi interrompida para
que fosse possível ampliar a disponibilização de leitos para o atendimento de pacientes
com COVID-19. No item "Monitoramento de Procedimentos Selecionados", houve uma
diminuição de procedimentos monitorados nos momentos em que a pandemia estava
fora do controle, o que prejudicou a valoração do indicador. As justificativas foram
apresentadas e aceitas pelo DRS XIII e CGCSS durante as reuniões de avaliação, não
tendo sido realizado desconto no orçamento.

PRÉ-REQUISITOS PARA AVALIAÇÃO DA PARTE VARIÁVEL

1. Apresentação de AIH.
a. Percentual de AIH referente à saída. Avalia a proporcionalidade de AIH em
relação à atividade hospitalar.
Meta: Apresentar a totalidade (100%) de AIH referente às saídas em cada
mês de competência.
Resultado: meta cumprida

b. Percentual de registro de CEP correspondentes ao endereço. O objetivo é
conhecer a localidade de residência do paciente para avaliar a adequada
inserção regional do hospital por meio da caracterização da origem da
demanda.
Meta: Apresentar, no mínimo, 98% de CEPs corretos (correspondentes aos
endereços registrados) para os registros no Sistema de Informações
Hospitalares (SIH).
Resultado: Meta cumprida
c. Porcentagem de registro de, pelo menos, um diagnóstico secundário por
especialidade.
Meta: Parâmetro de, no mínimo, 30% em clínica médica, 28% em clínica
cirúrgica, e 20% em clínica psiquiátrica.
Resultado: Meta cumprida
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2. Programas de Controle de Infecção Hospitalar
Este indicador tem como objetivo acompanhar os índices de infecção hospitalar
a partir dos dados informados nas planilhas de notificação de infecções hospitalares do
Sistema de Vigilância Epidemiológica das Infecções Hospitalares do Estado de São
Paulo, conforme perfil do hospital.
Meta: Enviar, por via eletrônica, cópia das planilhas de notificações do
Sistema de Vigilância Epidemiológica das Infecções Hospitalares do Estado
de São Paulo para a Diretoria Técnica da Divisão de Infecção Hospitalar do
Centro de Vigilância Epidemiológica – CVE, com cópia para a CGCSS, até
o dia 20 do mês subsequente.
Resultado: Meta cumprida

METAS E INDICADORES DE QUALIDADE PARA 2021

1. Qualidade de informação:
1.1 Inserção de dados no Sistema Gestão em Saúde.
Meta: A inserção de dados no sistema deverá cumprir as datas
estabelecidas.
Informação

Data limite

Dados de Produção

Dia 11

Dados dos indicadores de qualidade

Dia 15

Dados econômico-financeiros

Dia 20

Custos

Último dia do mês

Resultado: Meta cumprida

1.2 Solicitação de alteração de dados inseridos no Sistema Gestão em Saúde.
Meta: É aceita, por mês, apenas 01(uma) solicitação de alteração de dado
contábil, financeiro ou custos inseridos no sistema de gestão.
Resultado: Meta cumprida

1.3 Manutenção do Módulo de Leitos no Sistema Central de Regulação de
Ofertas de Serviços de Saúde–CROSS.
Meta: Informar o mapa de leitos do hospital no Modulo de Leitos ou Módulo
de Leitos com AIH do Portal CROSS com atualização contínua da ocupação
dos leitos para internação e, caso ocorra, dos leitos extras.
Resultado: Meta cumprida
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1.4 Entrega de documentos ao Centro de Atendimento à Fiscalização (CAF) da
CGCSS:
Meta: Entregar 100% dos documentos no prazo solicitado. A aferição ocorre
por meio de relatório elaborado pelo CAF com as datas de solicitação e de
entrega.
Resultado: Meta cumprida

2 Programa de Humanização
2.1 Serviço de Atenção ao Usuário – SAU
Este serviço destina-se a resolução de queixas apresentadas pelos usuários.
Entende-se por queixa, o conjunto de reclamações recebidas por qualquer meio,
necessariamente com identificação do autor, e que devem ser registradas
adequadamente. Entende-se por resolução o conjunto de ações geradas por uma
queixa no sentido de solucioná-la e encaminhá-la a seu autor como resposta ou
esclarecimento ao problema apresentado.
Meta: Resolução de, no mínimo, 80% das queixas recebidas.
Resultado: Queixas recebidas/Resolvidas
1º trimestre

100%

2º trimestre

100%

3º trimestre

100%

4º trimestre

100%

3 Atividade Cirúrgica
Este indicador tem como objetivo acompanhar a atividade cirúrgica dos hospitais,
de forma a monitorar ações para o aumento da resolubilidade e da eficiência, o
aprimoramento dos processos assistenciais e a melhoria na qualidade e segurança do
atendimento aos pacientes. No exercício de 2021, foram monitoradas as iniciativas
conforme explicitado no Relatório Padrão da SES-SP, que dispõe sobre os parâmetros
adotados e respectiva pontuação. O Relatório Padrão foi preenchido segundo a
orientação indicada, tanto para as iniciativas pontuadas, quanto para as iniciativas
acompanhadas (informação) e Relatórios Complementares – Óbitos peri-operatórios e
Cirurgias Oncológicas.
Meta: Enviar o relatório trimestral, até o dia 15 do mês subsequente ao
trimestre, sendo considerado cumprido se a Unidade atingir ao menos 80
pontos (a cada iniciativa elencada corresponde uma pontuação). Caso a
Unidade atinja menos de 80 e mais de 60 pontos, o indicador será
considerado como cumprido parcialmente, ou seja, 50% da valoração do
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percentual do indicador. Caso a Unidade atinja menos de 60 pontos, o
indicador será considerando como não cumprido.
Resultado: Meta cumprida

4 Monitoramento de Atividades Selecionadas
Este indicador tem como objetivo monitorar a execução do volume realizado das
atividades selecionadas, para avaliar a qualidade na gestão dos processos de trabalho
da unidade hospitalar por meio da realização regular de procedimentos eletivos
pactuados.
Meta: Enviar o relatório trimestral, até o dia 15 do mês subsequente ao
trimestre. A meta é considerada cumprida com a realização de, no mínimo,
90% do volume pactuado por procedimento pré-determinado pelo DRS XIII.
Resultado: A diminuição de procedimentos realizados devido o plano de
contingenciamento da COVID-19 prejudicou a valoração do indicador. As justificativas
foram aceitas pelo DRS XVIII e CGCSS (participantes de reunião de avaliação) e o
desconto foi suprimido.

PROJETOS DIRECIONADOS À QUALIDADE HOSPITALAR

Com o intuito de aprimorar a qualidade e a segurança do paciente, a Direção
do HE Serrana optou por buscar uma acreditação hospitalar. Após visitas a outros
hospitais estaduais, gerenciados pela FAEPA ou por outras Organizações Sociais do
Estado de São Paulo, foi definido que a metodologia utilizada pela Organização
Nacional de Acreditação (ONA) seria a mais adequada para o perfil do Hospital.
Inicialmente, foram implantadas as comissões/serviços estruturantes, tais como,
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), Núcleo de Vigilância Epidemiológica,
Núcleo de Segurança do Paciente, Gerenciamento de Risco, Comissão de Revisão de
Óbitos, Comissão de Prontuários, Comissão de Farmácia e Terapêutica e Centro
Integrado de Humanização.
A partir da estruturação dessas e de outras subcomissões ou grupos, diversos
processos de trabalho começaram a ser implantados e/ou aperfeiçoados, como
exemplo, Identificação Correta do Paciente, Protocolo de Cirurgia Segura, Higienização
das Mãos para Prevenção de Infecções, Prevenção de Quedas, Segurança na Cadeia
Medicamentosa, Prevenção de Úlcera por Pressão com formação do Time da pele,
Prevenção

de

Flebite,

Reuniões

Rápidas

de

Segurança

(Safety

Huddle),

Farmacovigilância, Gerenciamento de Resíduos, Manutenção e Calibração de
Bioequipamentos, Elaboração de Planos de Contingência, Plano Terapêutico
Multidisciplinar e Integrado, Comunicação Efetiva, Projeto de Gestão à Vista e
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Tecnovigilância. Adicionalmente, foi contratada uma consultoria (Q-Health) para
auxiliar na revisão e estruturação dos processos de trabalho.
No dia 22 de setembro, teve início a abertura da Semana da Qualidade com
Workshop realizado na Fundação Cultural de Serrana. O evento contou com a
presença dos funcionários do HE Serrana e participação da convidada Ana Carolina
Malta (Consultora Q-health), que abordou temas voltados para Qualidade em saúde e
acreditação. Durante o evento, foi distribuído filipetas para interação dos convidados
com o tema “Qualidade é...”. Um Boletim da Qualidade foi desenvolvido em parceria
com a CCIH e Educação Permanente, com o tema voltado para Comunicação Efetiva
e disponibilizado nos veículos de comunicação interna do hospital. Para finalizar a
semana, foi disponibilizado o mural com todas as frases do “Qualidade é” preenchidas
durante o Workshop e com fotos dos funcionários.

PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
No ano de 2021, com a redução no nível dos atendimentos ambulatoriais, em
decorrência da COVID-19, a Pesquisa de Satisfação dos Usuários do SUS foi unificada,
tendo sido utilizado os dados gerais do Hospital Estadual Serrana. A pesquisa foi
oferecida a todos os pacientes em atendimento no ambulatório e nas enfermarias, para
preenchimento, de forma voluntária, no momento da alta hospitalar. Este instrumento
tem a finalidade de auxiliar os dirigentes do Hospital no aprimoramento do atendimento
prestado. No total foram preenchidas 595 formulários. Adicionalmente, os resultados da
pesquisa foram discutidos em grupos de trabalho a fim de rever os processos de trabalho
e implementar melhorias.
Tabela 17 - Taxa de Satisfação Geral do Usuário 2021
Indicador

Percentual
(Bom/Excelente)

Atendimento na Recepção

98%

Atendimento Equipe Médica

100%

Atendimento Equipe de Enfermagem

100%

Atendimento de Fonoaudiologia

100%

Atendimento de Psicologia

100%

Atendimento de Fisioterapia

100%

Atendimento de Farmacêutico

100%

Atendimento de Terapia Ocupacional

100%
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Atendimento de Serviço Social

99%

Atendimento de Nutrição

100%

Alimentação Fornecida

100%

Limpeza do Quarto

100%

Roupas de Cama

99%

Indicaria o Hospital

100%

CENTRO INTEGRADO DE HUMANIZAÇÃO

O Centro Integrado de Humanização (CIH) tem por objetivo disseminar o
conceito e fortalecer as práticas de humanização considerando as diretrizes e os
dispositivos da Política Estadual de Humanização, de acordo com a Resolução SS - 116,
de 27-11-2012, da SES/SP, utilizando suas linhas de ação e indicadores.
O Plano Institucional de Humanização (PIH) 2021 foi elaborado a partir de
discussões e necessidades levantadas em reuniões do CIH, sendo assim decidiu-se pelo
desenvolvimento de 3 projetos sociais do HE Serrana, os quais possibilitaram a criação
de outras ações secundárias, envolvendo os processos de humanização e seus
princípios.
Todos

eles

seguiram

os

princípios

da

transversalidade,

protagonismo,

corresponsabilidade, gestão compartilhada, grupalidade e autonomia dos sujeitos e
dos coletivos. Esses projetos requerem o envolvimento da comunidade local e a
participação de membros do Hospital Estadual Serrana no Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho de Direitos da População Idosa. Além
disso, seguem o princípio da Clínica ampliada, ao envolver a equipe de atendimento e
os familiares no treinamento de cuidados para a transição dos mesmos e a qualificação
da alta hospitalar. Segue uma descrição destes 3 projetos:

COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS ORGÂNICOS
A Comissão de Gerenciamento Ambiental e Responsabilidade Social do HE
Serrana iniciou um projeto com um sistema de compostagem acelerada a fim de dar
destinação adequada aos resíduos orgânicos não contaminados gerados diariamente
no Hospital (aproximadamente 50kg por dia). Esse processo diminui significativamente o
volume de resíduos orgânicos, contribuindo para não poluição do meio ambiente,
aumento da vida útil do aterro sanitário e redução da quantidade de chorume e gases
gerados na decomposição dos resíduos no aterro. Além disso, com parceria da ETEC de
Serrana, um aprendiz do curso de química foi contratado, pela FAEPA, para atuar no HE
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Serrana para auxiliar no projeto. Em 2022, será construída uma horta comunitária, onde
o adubo gerado pela compostagem será utilizado na própria horta e todos os
mantimentos cultivados serão revertidos para a alimentação dos funcionários e alunos
da ETEC, para a comunidade pertencente ao entorno da ETEC e para os usuários do HE
Serrana. Para esse projeto, houve um investimento de R$ 58.448,75 (cinquenta e oito mil
quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos) obtido através da
aprovação do projeto pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Serrana – CMDCA. Até o momento, 2,5 toneladas de adubo já foram
produzidas e distribuídas aos funcionários do HE Serrana.

PROJETO ALTA RESPONSÁVEL – KIT ALTA IDOSO
Considerando que 26% do atendimento do HE Serrana é de pacientes idosos,
com as vulnerabilidades próprias desta fase de vida, o HE Serrana atua para reduzir o
tempo de internação e no envelhecimento ativo, em consonância com a Política
Nacional do Idoso (Lei nº 8.842/1994). Este projeto visa garantir a manutenção dos
materiais necessários à alta do paciente idoso através da entrega de um kit para
atender os primeiros dias de cuidados pós alta.. Para este projeto, houve um
investimento de R$ 41.467,50 (quarenta e um mil quatrocentos e sessenta e sete reais e
cinquenta centavos), obtido através da aprovação do projeto pelo Conselho Municipal
dos Direitos das Pessoas Idoso de Serrana - CMI. Em 2021, 58 pacientes receberam o Kit
alta o que garantiu a continuidade do tratamento e contribuiu com uma alta
responsável.

PROJETO Treinamento para Cuidadores e Profissionais de Idoso
O HE Serrana instalou uma sala para prover a capacitação de familiares e
eventuais funcionários nos cuidados ao paciente idoso. Nesse espaço, oferecemos
oficinas de cuidados durante o período de hospitalização, fazendo uso tanto de aulas
expositivas quanto treinamentos práticos ministrados pela equipe multidisciplinar. Para
este projeto, houve um investimento de R$ 32.965,00 (trinta e dois mil novecentos e
sessenta e cinco reais), obtido através da aprovação do projeto pelo Conselho
Municipal dos Direitos das Pessoas Idoso de Serrana - CMI. Diversos familiares já
receberam treinamentos específicos, contribuindo com uma alta responsável.

AÇÕES REALIZADAS EM 2021
Projeto Você é Essencial
No 2º trimestre de 2021, em razão da pandemia da COVID-19 e do desgaste
emocional e físico dos funcionários, foi lançado o Projeto Você é Essencial.
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O Projeto é baseado na motivação e agradecimento aos funcionários pelos
cuidados prestados ao paciente e toda a estrutura hospitalar das equipes de apoio do
hospital. Foram elencadas fotos dos atendimentos e do trabalho no dia a dia tanto das
áreas assistenciais como das administrativas, e em conjunto com o Setor da Qualidade
–

Pesquisa

de

Satisfação

e

Ouvidoria

foram

selecionadas

mensagens

de

agradecimento veiculadas no WhatsApp institucional para todos os funcionários.
O projeto foi exitoso e trouxe um bom resultado, tanto que a partir de então o
Projeto será perene, com divulgação mensal, não somente no WhatsApp como
também na página oficial do Hospital na internet.

Dia Mundial do Idoso
Em decorrência dos Projetos apresentados no Conselho Municipal do Idoso
(CMI) de Serrana, o HE Serrana foi convidado a indicar um representante para a
participação do referido colegiado como entidade que atende idosos. Foi indicada a
Coordenadora da Equipe Multiprofissional, que ficou como atual vice-presidente deste,
após eleição.
Sendo assim, em comemoração ao Dia Mundial do Idoso que é celebrado em
primeiro de outubro, o CMI promoveu um dia de comemoração, no dia 08/10/2021, em
que foram apresentadas palestras e realizadas atividades que tiveram a participação
de profissionais do HE Serrana, como um dos frutos desta parceria e articulação.

Visitas Virtuais
Em decorrência das medidas de segurança referentes a pandemia houve a
necessidade de restrição de visitas presenciais dos familiares dos pacientes internados,
sendo assim, a equipe multiprofissional adaptou a utilização de tablets para a realização
de vídeo chamadas.

Dia Mundial do Cuidado Paliativo
Em comemoração ao Dia Mundial do Cuidado Paliativo, o Grupo de Cuidados
Paliativos do HE Serrana em parceria com a Educação Permanente realizou uma
atividade com os funcionários dos diferentes setores do Hospital com o objetivo de
difusão de conceitos e esclarecimento de mitos relacionados. Os profissionais
abordaram os funcionários e realizaram nos próprios locais de trabalho, através de um
tablet, a abordagem com uma ferramenta de perguntas e respostas contendo certo e
errado, em que explicavam os conceitos relacionados às questões. Além disso, através
de suas redes sociais, veiculou a imagem e um texto sobre a campanha anual adotado
mundialmente.
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“Os cuidados paliativos são essenciais para aliviar a dor e o sofrimento, físicos,
psicológicos, sociais e espirituais. O Hospital Estadual Serrana aborda a importância da
assistência multiprofissional com o objetivo de melhorar a vida dos pacientes e dos
familiares promovendo conforto garantindo que todos tenham acesso.”

Dia Mundial de Prevenção do Suicídio
No dia 10 de setembro, dia mundial de prevenção ao suicídio, com o objetivo
de conscientizar sobre a prevenção e discutir pontos relevantes, a equipe da Psiquiatria,
em parceria com a Educação Permanente, realizou atividade interativa com os
funcionários do Hospital, através de tablete e utilizando um jogo de questionário (Quiz)
promovendo discussão sobre frases alusivos ao tema.

Projeto de Climatização das Enfermarias
Uma das queixas recorrentes recebidas através da Ouvidoria/SAU e Pesquisa de
Satisfação do Usuário, desde a implantação do HESerrana, era o calor elevado nas
enfermarias, devido ao clima da região. Com isso e devido ao risco que o calor
apresentava aos pacientes, foi executado um projeto de climatização, com o
conhecimento da SES-SP, que resultou com na instalação de aparelhos de ar
condicionado em todas as Enfermarias.

Semana da Humanização
O Centro Integrado de Humanização realizou a 2ª Semana da Humanização do
He Serrana com o tema “Cuidando de Quem Cuida”, entre os dias 29/11 à 03/12/2021.
Sendo assim algumas atividades foram pensadas com o intuito de proporcionar um
momento de cuidado para os funcionários com algumas atividades como aferição de
pressão, circunferência abdominal e peso, com o objetivo de oferecer orientações em
relação a uma vida saudável. Além disso foi disponibilizado um formulário no Google
Forms para uma pesquisa com os funcionários com informações relacionadas a hábitos
de vida e informações de saúde para, em conjunto com o RH e os SESMT, elencar o
perfil dos funcionários e trabalhar questões relativas à qualidade de vida e saúde.
A pesquisa sobre a Qualidade de Vida do Trabalhador, foi disponibilizada aos
colaboradores no dia 23 de novembro, via e-mail, intranet e WhatsApp. No total 101
funcionários responderam o questionário, as informações da pesquisa subsidiaram
propostas de ações do Grupo Integrado de Humanização e direção do Hospital para
melhoria da qualidade de vida do Trabalhador do SUS
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Aferição de Pressão, Circunferência Abdominal e Orientações
Nutricionais
Essa ação ocorreu nos dias 29 e 30 de novembro de 2021, nos turnos vespertino e
noturno, com objetivo de contemplar maior número de participações. No total 24%
dos funcionários participaram da ação.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO (SAU) / OUVIDORIA
O SAU/Ouvidoria é um serviço de atenção e atendimento ao usuário, que
recebe queixas, reclamações, sugestões e elogios. Atua na defesa dos direitos e
interesses dos usuários, contra atos e omissões cometidas pela instituição, com a
finalidade de zelar para que a mesma atue com eficiência e mantenha crescente o
seu compromisso com a assistência prestada.

Tabela 19 - Manifestações no SAU/OUVIDORIA em 2021

Classificação

Total Manifestações

Elogio

20

Informação

1

Reclamação

25

Solicitação

14

Sugestão

1
Total Geral

61

PROJETOS SOCIAIS E OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTRA
ORÇAMENTÁRIOS

Conforme já abordado acima, o HESerrana realiza busca ativa de recursos extra
orçamentários para aplicação em projetos que possam agregar valor à assistência
prestada ao paciente, à qualidade do ambiente de trabalho e à cultura de
preservação ambiental. Nesse sentido, já foi comtemplado com recursos para
implantação da compostagem de resíduos orgânicos, Projeto Alta Responsável – Kit
Alta Idoso e Projeto Treinamento para Cuidadores e Profissionais de Idoso.
Ainda nesse contexto, em 2021, o HESerrana foi contemplado com emenda
parlamentar no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), destinada pelo
Deputado Federal Baleia Rossi, que será aplicada na aquisição de camas com balança
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para a UTI, o que facilitará o manejo de pacientes críticos, propiciando assistência com
mais qualidade e segurança.

ATIVIDADES DE TREINAMENTO E DE ATENÇÃO E PROMOÇÃO À
SAÚDE
Tabela 20 – HE Serrana - Capacitações e eventos realizados pela educação
permanente em 2021
CAPACITAÇÃO/EVENTO
Treinamento Carrinho Beira Leito

CATEGORIA
Enfermagem

Nº DE
PARTICIPANTES
40

Aula sobre Higiene e Manipulação correta de alimentos;
Higiene Pessoal e do ambiente de trabalho e saúde do
manipulador
Nutrição

22

Treinamento Sistema de Abertura de OS

Laboratório

7

Treinamento Comunicação Terapêutica (Psiquiatria)

Enfermagem

10

NR 35 - Trabalhos em Altura

Manutenção

3

NR 18 - Montagem e Desmontagem de Andaimes

Manutenção

3

Orientação Prevenção de Quedas (1º andar)

Enfermagem

6

Administração Segura de Medicamentos (CC)

Enfermagem

14

Treinamento Reformas e Obras (Griffo)
Aula sobre o papel da enfermagem em cuidados
paliativos

Terceirizado

8

Administração Segura de Medicamentos (Psiquiatria)
Uso da seringa de insulina Sol-care

Enfermagem
Enfermagem

44

Coleta de exames no carrinho beira leito

Enfermagem

22

Orientações quanto à rotina de trabalho para a equipe
de enfermagem das enfermarias do 1° e 3° andar

Enfermagem

Perigo e Risco; Percepção de Risco; Comunicação de
quase acidentes

Enfermagem

Treinamento Abertura de Notificações

Nutrição

19

Treinamento Abertura de Notificações

Manutenção

7

Treinamento Abertura de Notificações

ASG

28

Treinamento RCP
Recebimento de itens no sistema de gestão de
materiais

Enfermagem

40

Fluxo de dispensação direta

Laboratório

8

Importação de laudos de biópsia

Laboratório

7

Treinamento RCP

Enfermagem

8

Semana de prevenção de quedas

Enfermagem

38

Técnicas de Análise de risco

Manutenção

7

NR10
Orientações e apresentação de vídeo sobre coleta de
amostra de alimentos

Manutenção

7
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Treinamento M.T.E e responsabilidades

Manutenção

6

Planilha de refeição do refeitório

Nutrição

26

Limpeza e desinfecção de ambientes e superfícies

ASG

33

Manejo na agitação psicomotora
Aula Teórica Higiene Bucal UTI

Enfermagem
Enfermagem

34

Aula Prática Higiene Bucal UTI

Enfermagem

1

Mitos sobre suicídio

Enfermagem

27

Treinamento Clínica Cirúrgica (protocolos)

Enfermagem

4

Treinamento clínica cirúrgica colonoscopia

Enfermagem

8

Orientações CAT e fluxo acidente de trabalho

Enfermagem

55

Rotinas da enfermaria COVID e não COVID (protocolos)
Aula Prática Higiene Bucal UTI

Enfermagem
Enfermagem

40

Aula Teórica Higiene Bucal UTI

Enfermagem

7

Orientações CAT e fluxo acidente de trabalho
Prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico - CC e CME

Enfermagem
Enfermagem

17

Higiene das mãos CC/CME

Enfermagem

22

Treinamento Bomba Infusão Santronic

Enfermagem

44

Orientações sobre normas e rotinas aos técnicos de
enfermagem

Enfermagem

8

Prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico - Enfermaria
Cirúrgica

Enfermagem

40

Anestesia geral

Enfermagem

10

Indução anestésica

Enfermagem

8

Auxílio a anestesia

Enfermagem

16

Feedback e orientações in loco 1º andar

Enfermagem

8

Prevenção de Lesões de pele (orientações/
apresentação protocolo)

Enfermagem

35

Enfermagem

25

Enfermagem

5

Tipos de anestesia (bloqueios) + cuidados na SRPA

Enfermagem

10

Aula Prática Higiene Bucal UTI

Enfermagem

11

Treinamento Manuseio, limpeza e desinfecção

Enfermagem

20

Aula Teórica Higiene Bucal UTI

Enfermagem

19

Prevenção e tratamento de Lesões de pele (UTI)

Enfermagem

14

Cuidados e conservação de pisos

ASG

27

Treinamento Identificação segura do paciente

Multi

6

Treinamento Identificação segura do paciente

Enfermagem

Treinamento Identificação segura do paciente

Radiologia

4

Treinamento Identificação segura do paciente

Laboratório

4

Manejo na agitação psicomotora

Enfermagem

68

Prevenção de quedas / manejo (divulgação do
protocolo)
Montagem de sala operatória (Equipe CC)

Ação - Dia mundial de prevenção ao suicídio
Percepção de Perigos e riscos na Psiquiatria
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Segurança no manuseio e transporte de cilindros de
oxigênio e dióxido

Enfermagem

89

Aula Teórica Higiene Bucal UTI

Enfermagem

2

Aula Prática Higiene Bucal UTI

Enfermagem

11

Prevenção e tratamento de Lesões de pele (UTI)

Enfermagem

14

Beira leito (Consulta de prescrição médica, checagem
de medicação no web beira- leito e gerenciamento do
web beira leito) equipe ambulatório e CC

Enfermagem

25

Aula Teórica Higiene Bucal UTI

Enfermagem

2

Aula Prática Higiene Bucal UTI

Enfermagem

5

NR 06/ C.A.M.T.E

ASG

28

Prevenção e tratamento de Lesões de pele (UTI)

Enfermagem

6

Oficina (Prevenção e tratamento de lesões de pele)
divulgação do time

Enfermagem

26

Manejo com dispositivos em UTI

Enfermagem

8

Oficina (Prevenção e tratamento de lesões de pele)
divulgação do time

Enfermagem

22

Oficina Quedas (Simulação, divulgação do protocolo e
pratica da escala de Jhons Hopkins)

Enfermagem

60

Treinamento Compoteira

ASG

13

Treinamento valores críticos

Laboratório

6

Processo transfusional

Laboratório

6

Horas de treinamento
236:00:00
240:00:00
216:00:00
192:00:00
168:00:00
144:00:00
120:00:00
96:00:00
72:00:00
48:00:00
24:00:00
00:00:00

Enfermagem
41:00:00
04:15

Manutenção
04:33

02:30

Laboratório
ASG
Nutrição
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ATIVIDADES DE ENSINO

Por meio de instrumentos estabelecidos entre a FAEPA, o HCFMRP-USP e
Unidades do Campus da USP-Ribeirão, o HE Serrana apresenta-se como um importante
campo de ensino-aprendizagem para formação e desenvolvimento de profissionais da
saúde, podendo contemplar: estágio prático para alunos dos cursos de graduação da
FMRP-USP (Medicina, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia ocupacional), da
Escola de Enfermagem, da Faculdade de Farmácia e da área de Psicologia; estágio
para residência médica do HCFMRP-USP(Clínica Médica, Neurologia, Medicina de
Família, Medicina de Emergência, Psiquiatria, Terapia intensiva, Cirurgia geral,
Coloproctologia, Gastrocirurgia, Ortopedia - Cirurgia do Joelho e dos Membros
Superiores, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia Vascular e Anestesiologia) e
multiprofissional (Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Terapia ocupacional, Farmácia,
Psicologia e Serviço Social) do HCFMRP-USP.
Em 2021, o HE Serrana ampliou o número de alunos em suas instalações, tendo
recebido alunos dos Cursos de Medicina e Terapia Ocupacional da FMRP-USP. Em
relação à residência médica, diversos residentes fizeram estágios em suas instalações,
tanto de áreas cirúrgicas (Gastrocirurgia, Proctologia, Cirurgia Vascular, Ortopedia –
mão e Endoscopia) como de Clínica Médica (em estágio na enfermaria e na unidade
de terapia intensiva).

ATIVIDADES DE PESQUISA CIENTÍFICA
O HE Serrana é também cenário com diversas possiblidades para a realização
de projetos de pesquisa vinculados aos programas de Pós-Graduação das diferentes
Unidades e Departamentos da USP.
Cabe destacar que com a pandemia, o HE Serrana foi umas das unidades
destinadas ao atendimento de pacientes com COVID-19. Apesar de ser uma Unidade
nova, entendendo a importância da Ciência no combate a pandemia, a equipe do HE
Serrana desenvolveu diversos projetos de pesquisa relevantes, em parceria com o
Instituto Butantan.
Dentre eles cabe destacar o Projeto S (“Ensaio clínico de implementação
escalonada (stepped-wedge) por conglomerados para a avaliação de efetividade do
uso da vacina adsorvida COVID-19 (inativada) produzida por Sinovac”). Neste projeto,
27.160 adultos na cidade de Serrana foram vacinados com a CoronaVac, o que
representa uma cobertura vacinal de 95,7%. Foi demonstrado que a CoronaVac
apresentou

uma

efetividade

de

80,5%

para

casos

sintomáticos,

95%

para

hospitalizações, e 94,5% para óbitos, e que quando 52% da população-alvo foi
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vacinada, os efeitos indiretos da vacinação (“imunidade de rebanho”) foram
detectados.
O Projeto S é um projeto inédito com uma metodologia complexa (stepped
wedge cluster randomised trial), de extrema importância para o Estado de São Paulo,
para o Brasil e para o mundo. Além dele, outros projetos estão em desenvolvimento em
Serrana: “Avaliação de incidência de infecção por SARS-CoV-2 e de COVID-19 no Brasil
– AVISA”, “Avaliação da soroconversão de adultos e idosos vacinados com CoronaVac
no município de serrana- São Paulo”, “Ensaio clínico duplo-cego randomizado com
controles ativos para avaliação de segurança, imunogenicidade e consistência de
resposta imune por lotes da vacina influenza tetravalente (inativada e fragmentada) do
Instituto Butantan” e “Avaliação da efetividade e da imunogenicidade de vacinas
contra COVID-19 no município de Serrana-São Paulo”, entre outros.
Devido à importância desses projetos de pesquisa e também da qualidade com
que eles foram desenvolvidos, foi feita uma parceria entre FAEPA, Instituto Butantan,
município de Serrana e HE Serrana para a implementação de um Centro de Pesquisa
Clínica em Serrana (CPC-S), que irá fomentar ainda mais o desenvolvimento da
pesquisa no HE Serrana e região.

INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS
Pelo Termo de Aditamento nº 01/2021 do Contrato de Gestão celebrado entre
a SES-SP e a FAEPA, em 2021, foi destinado ao HE Serrana o valor de R$41.433.405,00
para custeio. Para o enfrentamento da COVID-19, foi assinado o Termo de Aditamento
02/2021, no valo de R$1.500.000,00. Foi celebrado também o TA 03/2021, para a
realização do Projeto Especial “Corujão da Saúde – Oncologia”, no valor de
R$41.000,00. Destaca-se que, apesar de obstáculos circunstanciais do período de
pandemia Covid-19, já justificados neste Relatório, o HE Serrana atingiu o desempenho
necessário para que não ocorresse penalizações financeiras.
As despesas operacionais do exercício 2021, por regime de caixa, totalizaram
R$52.130.574,81
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Tabela 21: FAEPA – HE Serrana - Despesas - Fluxo de Caixa – 2021

DESPESAS - FLUXO DE CAIXA 2021
Pessoal (CLT)

R$ 30.369.785,79

Serviços Terceirizados

R$ 7.367.317,50

Materiais

R$ 11.979.341,38

Utilidade Pública

R$

Financeiras

R$

13.148,22

Manutenção Predial

R$

16.499,60

Investimentos

R$

388.677,50

Ressarcimento por Rateio

R$

1.110.624,98

Total de Despesas

R$ 52.130.574,81

885.179,84

Ribeirão Preto, 30 de março de 2022.

Prof. Dr. RICARDO DE CARVALHO CAVALLI
Diretor Executivo
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CONVÊNIOS COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Programa: Farmácia do Programa de Medicamentos Especializados do Departamento
Regional de Saúde de Ribeirão Preto (DRSXIII)
Por meio desse Programa são fornecidos medicamentos que fazem parte do
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, o qual está ligado à
Coordenadoria de Ciência e Tecnologia de Insumos Estratégicos em Saúde do Estado
de São Paulo. Na Farmácia de Medicamentos Especializados de Ribeirão Preto, a qual
alcança a população dos 26 municípios pertencentes ao Departamento Regional de
Saúde de Ribeirão Preto – DRS XIII, são atendidos, mensalmente, aproximadamente,
15.000 pacientes de Ribeirão Preto, que recebem os medicamentes diretamente nas
instalações da Rua Marechal Deodoro e, cerca de, 17.000 processos dos demais
municípios, os quais retiram os medicamentos nas instalações do DRS XIII e cuidam da
entrega para os seus pacientes.
Pode-se observar no Gráfico 1 que entre 2013 e 2021 houve um número
crescente de atendimentos devido à incorporação de novos medicamentos. Em 2021,
houve um crescimento em relação a 2020, provocado pelo encerramento da
estratégia emergencial que foi adotada como medida de minimizar os riscos para os
usuários durante à pandemia da COVID-19, que realizava a entrega de medicamentos
para o período de três meses.
Gráfico 1 – Evolução do total de atendimento da FME Ribeirão Preto (Ribeirão Preto e demais
Municípios - DRSXIII).

345.397
320.905 326.308
286.717

271.455 274.163 270.648

298.225

240.502

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

O montante de recursos aplicados na manutenção da infraestrutura e
recursos humanos da FME de Ribeirão Preto foi de R$ 1.646.160,78, em 2021.
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Programa: Farmácia de Medicamentos Especializados do Departamento Regional de
Saúde de Franca (DRSVIII)
A Farmácia de Medicamentos Especializados de Franca foi implantada
em 2009, sendo referência para 21 municípios do DRS VIII e atingindo uma população
estimada em 650.000 habitantes. Em 2021, foram atendidos em média 25.985
pacientes/mês, com aproximadamente 675 casos novos/mês. Neste ano, o desembolso
para manutenção de suas atividades alcançou R$ 1.430.336,30.
Adicionalmente às atividades de rotina, incluindo implantação de novas
ferramentas gerenciais, ações para controle da qualidade e das boas práticas,
treinamento contínuo e a realização de pesquisa de satisfação do usuário,
representantes dessa Farmácia têm participação ativa em reuniões de grupos técnicos
da SES-SP e em eventos relacionados à área, conforme especificado a seguir.


Participação no Comitê Técnico de Elaboração e Atualização do Guia de
Orientações sobre Medicamentos da Comissão de Farmacologia da SES/SP,
que visa à qualificação da Assistência Farmacêutica, buscando aperfeiçoar
o acesso e a segurança no uso dos medicamentos ofertados à população,
mediante revisão e padronização de condutas ancoradas em atributos
estabelecidos nos PCDT. Além disso, este Guia configura-se como importante
ferramenta de apoio a ser utilizada nas sucessivas etapas do Componente
Especializado;



Participação no Grupo de Trabalho da “Comissão Permanente para elaborar
propostas para o aperfeiçoamento da execução do CEAF no Estado de São
Paulo”;



Estudo e pesquisa contínuos dos PCDT conforme publicações do Ministério da
Saúde

e

questionamentos

de

profissionais

da

saúde

e

pacientes,

promovendo acesso a informações atualizadas, de maneira simplificada,
contribuindo para estabelecer sistemas seguros de prescrição e dispensação
de medicamentos, para seguimento das linhas de cuidado estabelecidas nos
PCDT e para garantia da segurança, eficácia, adesão e monitoramento do
tratamento, evitando a automedicação e uso indiscriminado;


Educação

continuada

e

capacitação

dos

farmacêuticos

para

aprimoramento da gestão em saúde através da participação em:
• IX Forum Brasileiro sobre Asistencia Farmacêutica e Farmacoeconomia;
• Webconferência

realizada

pela

CAF–SES/SP:

“Capacitação

dos

profissionais para manejo da ferramenta Siclom Hepatites virais”;
• Webconferência realizada pela CAF–SES/SP: Capacitação quanto aos
critérios estabelecidos pelas diretrizes nacionais para o tratamento
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profilático do Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e como realizar a avaliação
dos documentos”;
• Webconferência realizada pela CAF –SES/SP: Reunião extraordinária com
Núcleos

de

Assistência

Farmacêutica

e

com

as

Farmácias

de

“Dispensação

de

Medicamentos Especializados sobre Insulina Glulisina;
• Webconferência

realizada

pela

–SES/SP:

CAF

biossimilares no Estado de São Paulo;
• Webconferências realizadas pela CAF –SES/SP: Reuniões técnicas com as
Farmácias de Medicamentos Especializados;
• Webconferência realizada pela CAF –SES/SP: Reunião de Alinhamento
com o Grupo do Guia de Medicamentos CEAF.


Capacitação

dos

farmacêuticos

para

coordenação

da

equipe

e

adaptação do serviço para enfrentamento da pandemia do Coronavírus
(COVID-19), através de participação em:
• Implantação de medidas preventivas conforme Nota Técnica CAF nº
01/2020 e Nota informativa SCTIE/MS nº 01/2020 e suas atualizações que
dispõem sobre as estratégias nas farmácias estaduais para contenção de
casos da doença pelo Coronavírus (COVID-19);
• Avaliação

contínua

dos

estoques,

consumo

e

reposição

dos

medicamentos para elaboração e atualização de listas de medicamentos
que podem ser dispensados para dois ou três meses diminuindo o fluxo de
pacientes na Farmácia;
• Divulgação de Notas Técnicas e elaboração de comunicados para
orientação

aos

municípios

quanto

às

alterações

e

atualizações

decorrentes da pandemia, referentes à validade de receitas, renovações
e fluxo de dispensação dos medicamentos;


Realização de webconferência: Reunião com colegiado da Assistência
Farmacêutica dos municípios pertencentes ao DRS VIII atendidos pela
Farmácia via malotes para informações gerais sobre o Componente
Especializado, em que foram discutidas questões referentes à atualizações de
PCDT,

procedimentos

pertinentes

à

solicitação

e

dispensação

dos

medicamentos, bem como o novo modelo adotado para separação e envio
dos medicamentos (modelo consolidado);


Elaboração de pareceres técnico-científicos referentes às solicitações de
medicamentos enviadas pela Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Franca à Comissão para avaliação de demandas judiciais, subsidiando a
tomada de decisão quanto à propositura de ações judiciais;

ENCARTE V

5

FAEPA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2021

Na FME de Franca a avaliação da satisfação dos usuários é realizada por meio
de aplicação de questionário anual, sendo que a última realizada em 2021, 82,8% dos
entrevistados classificou o atendimento da farmácia como ótimo e 17,2% classificaram
como bom, bem como por caixa de sugestões disponibilizada aos usuários na Seção
de atendimento, possibilitando avaliação de críticas e sugestões e implantação de
melhorias.
Programa: Atenção à Violência Doméstica e Sexual do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP
As ações de atenção à violência doméstica e agressão sexual no âmbito do
HCFMRP-USP, foram iniciadas em 1999, com a atuação do denominado GEAVIDAS –
Grupo de Estudos e Atenção a Violência Doméstica e Agressão Sexual, por meio de
parcerias com os Departamentos Clínicos da Faculdade de Medicina de Ribeirão PretoUSP (Cirurgia, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Psiquiatria) e outros
órgãos do município (Núcleo de Saúde da Família, Secretaria Municipal da Assistência
Social, Coordenadoria da Mulher, Secretaria da Educação), Defensoria Pública,
Delegacia de Defesa da Mulher e Organizações Não Governamentais (ONG).
Em 2008, foi oficialmente criado o Serviço de Atenção à Violência Doméstica e
Agressão Sexual do HCFMRP-USP. O Serviço tornou-se referência para os municípios que
integram o DRS XIII, atuando em consonância com as diretrizes do Ministério da Saúde
para a assistência humanizada às pessoas em situação de violência doméstica ou
sexual, por meio de atendimento multidisciplinar de alta complexidade e de apoio à
rede de assistência à saúde e da intersetorial. Adicionalmente, realiza atividades de
ensino (capacitação de profissionais) e pesquisa, contribuindo para a melhoria da
qualidade da atenção à saúde da população que sofre esse tipo de agravo.
O Serviço oferece acompanhamento multidisciplinar (social, psicológico e
médico), visando o tratamento das consequências e agravos físicos (lesões, Infecções
Sexualmente Transmissíveis - ISTs, gravidez não desejada em decorrência de estupro) e
psicológicos

(transtornos

no

desenvolvimento,

prejuízo

interpessoal,

prejuízo

ocupacional, estigma, impactos da violência nas relações familiares, transtornos
psiquiátricos) decorrentes de violência.
No início 2016, deu-se início a um processo de reestruturação Serviço, a partir da
adequação do fluxo de encaminhamentos com o objetivo de melhorar o acesso dos
pacientes e a integralidade do cuidado oferecido pelos diversos níveis da atenção em
saúde. Os pacientes passaram a ser encaminhados ao serviço somente por unidades
de saúde. Em 2017, o agendamento de consultas passou a ser disponibilizado através
dos sistemas on-line de regulação municipal, via CROSS (Central de Regulação de
Ofertas de Serviços de Saúde), que se articulam com as especialidades ambulatoriais
do HCFMRP-USP. Foram elaborados critérios de inclusão que norteiam o processo de
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triagem dos pacientes regulados ao serviço, os quais foram apresentados ao
Departamento de Atenção à Saúde do HCFMRP-USP e ao DRS-XIII e aprovados nos
colegiados formados pelos gestores municipais. Esses critérios estão disponíveis nos
sistemas de regulação on-line e foram enviados para as unidades de saúde.
Desde o ano de 2017, para os casos que não se enquadram nos critérios de
atendimento do SEAVIDAS, são oferecidas outras modalidades de suporte técnico,
como matriciamento, discussões em rede intersetorial envolvendo os serviços de
referência dos municípios DRS XIII. A partir 2019, evidenciou-se um expressivo aumento
de solicitações destas modalidades, pelos municípios, tendo sido observado a efetiva
atuação de equipes multidisciplinares e a ampliação da participação da rede
intersetorial, implementando atenção integral à violência; nessas reuniões os
profissionais do SEAVIDAS buscam fortalecer as parcerias e sensibilizar as equipes sobre
a importância do acolhimento humanizado às vítimas de violência no seu núcleo de
convivência, em 2021 tivemos ampliação

desta modalidade e evidenciamos

participações mais expressivas da rede intersetorial, mostrando maior sensibilidade da
rede pela alta complexidade dos casos discutidos e agravados pela vulnerabilidades
impostas pela pandemia da COVID-19.
Em 2021, devido às restrições visando reduzir a transmissão do coronavírus, houve
comprometimento das capacitações para públicos diversificados com equipes
multidisciplinares de saúde mental, assistência social, atenção básica, estratégias de
saúde da família, serviços especializados e graduandos de cursos da psicologia,
medicina, farmácia, direito entre outros.
Desde a implementação da reorganização do fluxo e ampliação das parcerias
através dos encontros e capacitações, observou-se maior visibilidade e consequente
vinculação dos demais ambulatórios do HCFMRP-USP, assim como da rede municipal
de saúde que compõe o DRS XIII e intensificou-se as articulações com outros setores dos
municípios, manteve-se o fortalecimento da a parceria com a Unidade de Emergência
do Hospital das Clínicas, que é porta de entrada deste serviço e o principal articulador
para a manutenção da linha de cuidados no atendimento de pessoas em situação de
violência, garantindo o fluxo de atendimento humanizado e integral da violência, e
detectou-se que houve um expressivo aumento de demanda na Unidade de
Emergência de casos crônicos que pelo fluxo estabelecido seriam encaminhados ao
SEAVIDAS via CROSS. A equipe manteve ampla discussões com outros setores e
intensificou junto ao DRS XIII as orientações aos Municípios.
O SEAVIDAS também tem mantido a parceria com as áreas de Clínica Médica,
Pediatria, Psiquiatria e Ginecologia e Obstetrícia do HCFMRP-USP, sendo algumas
atividades realizadas in loco pelos profissionais em ambulatórios para garantir a
qualidade do atendimento integral preconizado pelo Ministério da Saúde às pessoas
em situação de violência.
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O atendimento familiar em 2021, manteve seus indicadores abaixo da meta em
comparação à 2020, podendo ser justificada por diversos fatores como baixa adesão
dos familiares, principalmente dos adolescentes ao serviço, dificuldade de articulação
com outros equipamentos para implementar esta assistência e ainda baixa
documentação deste procedimento no sistema, além da problemática da Pandemia
de COVID-19.
A Pandemia trouxe para o mundo a materialização de vários problemas de
saúde pública que já vinham dando sinais da sua alta fragilidade como a realidade da
violência doméstica e todas as outras formas de violência que se intercalam e se
somam, o isolamento social intensificou os conflitos e sofrimentos das famílias, mostrando
a todos os setores a importância de uma rede fortalecida que esteja sensibilizada para
enxergar os indivíduos como um todo, reconhecendo suas vulnerabilidades frente seu
meio social , avaliando que muitas vezes as escolhas dos relacionamentos de vida são
a única forma de sobrevivência.
Na Tabela 1 são apresentados os números dos atendimentos realizados pelo
SEAVIDAS, durante o ano de 2021.

Tabela 1. SEAVIDAS - Atendimentos Ambulatorial por especialidade.
Especialidade/ Local de atendimento

Número de
atendimento 2020

Número de
atendimento 2021

Triagem
Cross
Unidade de Emergência (U.E.)
Hospital das Clínicas (H.C.)
Interrupção
TOTAL

62
298
212
13
585

73
419
391
17
900

Serviço Social
SEAVIDAS
SEAVIDAS HC Campus(AMIG/AMII)
TOTAL

536
45
581

693
73
766

Clínica Médica/ Infectologia adulto
SEAVIDAS
SEAVIDAS HC Campus – SEAVGO, MII, MIG, MIGO
TOTAL

219
320
539

219
170
389

Pediatria
SEAVIDAS
SEAVIDAS HC Campus (MII)
TOTAL

483
483

304
162
466

Psiquiatria
SEAVIDAS adulto (a partir de 02/10/2019)
SEAVIDAS infantil
TOTAL

262
130
392

0
124
124

-

33
33

Sexologia
SEAVIDAS adulto/adolescente
TOTAL
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Psicologia
SEAVIDAS (individual/acompanhante/residente)
Campus (AMIG/AMII)
Total
Atendimento Familiar Multiprofissional

Total atendimentos realizados no SEAVIDAS

2021

2.699
64
2.763

2.727
87
2.814

387

528

5.730

6.020

Tabela 2. SEAVIDAS -Discussões de casos e outras atividades realizadas pela equipe em 2021.
Ação
Discussões de casos da rede de Atenção à violência no SEAVIDAS
Matriciamento dos casos DRS XIII
Discussão de casos SEAVIDAS Equipe
Discussões de casos com a rede intersetorial de Atenção à violência
Reuniões com a rede de proteção à criança e adolescente no Ministério
Público
Parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de
Ribeirão Preto (C.M.D.C.A) – Reuniões Mensais
Teleorientações a profissionais da Rede de Apoio
Aulas / Entrevistas
Participação em Fóruns / Debates
Conselho da Mulher
Total

Número
337
09
85
23
22
3
0
9
11
2
501

O desembolso para manutenção das atividades do SEAVIDAS alcançou R$
449.290,35 em 2021.
Centro Multidisciplinar de Dispensação de Medicação de Alto Custo – CEDMAC –
Parcerias SES-SP e Universidades
O CEDMAC, instalado no Centro de Procedimento Ambulatorial do HCFMRPUSP, desde fevereiro de 2010, realiza o atendimento diário para avalição e
administração de medicamentos de alto custo de pacientes com as seguintes doenças:
artrite reumatoide, artrite idiopática juvenil, espondilite anquilosante, psoríase, artrite
psoriásica e doença de Crohn.
O Centro foi criado objetivando racionalizar o uso das medicações de alto custo,
proporcionar estudos de farmacoeconomia, estabelecer um acompanhamento
médico próximo a este tipo de terapia, otimizar o tratamento e permitir avaliar a
eficácia da terapia, beneficiando os pacientes e reduzindo custos. Destaca-se, ainda,
a atuação dos médicos do Centro na avaliação dos pedidos de medicamento de alto
custo via ação judicial ou via administrativa. Os protocolos referentes a essas avaliações
foram implantados e somente os processos que respeitem os critérios de inclusão e
exclusão têm parecer favorável.
Atualmente o CEDMAC-Ribeirão tem realizado atendimento regular de
pacientes reumáticos com a administração de medicações dispensadas através de
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processos para obtenção de medicamentos de alto custo do Ministério da Saúde:
infliximabe, adalimumabe, etanercepte, abatacepte, omalizumabe, rituximabe,
tocilizumabe e imunoglobulina humana.
Em 2021, o valor aplicado no programa atingiu R$ 544.650,08.
Programa: Cirurgias Cardíacas, com foco em Cardiopatias Congênitas.
O Convênio de que trata esse programa, implantado desde 2017, destina-se à
realização de cirurgias cardiovasculares pediátrica, com principal foco nas cardiopatias
congênitas, reduzindo a grande demanda reprimida de pacientes pediátricos com
doenças congênitas cardiovasculares no Estado de São Paulo, especialmente na
região do DRS XIII.
Em 2021, o valor aplicado no programa foi de R$ 207.038,76 para a contratação
de serviços médicos e realização de 85 cirurgias.
Programa: custeio para transporte de equipes responsáveis para retirada de órgãos
para transplante
Considerando a necessidade de agilizar os procedimentos que propiciem o
incremento da utilização dos órgãos disponibilizados para transplante, a especificidade
de cada órgão quanto ao tempo de isquemia fria recomentado para transplante e
considerando que o HCFMRP-USP está incluído dentre as entidades que realizam
transplante, conforme Resolução SS nº 98 de 04/10/2011, foi mantido convênio entre o
HCFMRP-USP, FAEPA e a SES-SP, para custeio de transporte aéreo de equipes
responsáveis pela retirada de coração, pulmão, fígado e pâncreas. As despesas
realizadas com recursos do convênio, em 2021, somaram R$ 267.500,00.

Termo de Cooperação com o DRS XIV
O Termo de Cooperação firmado entre a FAEPA, o HCFMRP-USP e o DRS XIV,
com a interveniência do Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São
João da Boa Vista – CONDERG, tem por objetivo o atendimento médico em níveis
primário e secundário, pelos profissionais da área de Ortopedia e Traumatologia do
HCFMRP-USP, no Hospital Regional de Divinolândia, aos beneficiários do SUS advindos
de 16 Municípios, contemplando cerca de 450.000 habitantes. Em 2021, o aporte de
recursos financeiros vinculado ao projeto, foi de R$ 81.090,00, tendo sido aplicado na
concessão de bolsas para médicos residentes ou estagiários de complementação
especializada de programas instituídos pelo HCFMRP-USP.
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Programa: custeio de 48 leitos de Centro de Terapia Intensiva Adulto, para
enfrentamento COVID-19
Os recursos do Convênio nº 17/2021 que, somados aos rendimentos financeiros
atingiram o montante de R$ 15.095.014,65, vieram suprir a necessidade de recursos para
o custeio de 48 leitos adicionais de Terapia Intensiva Adulto, abertos emergencialmente
no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo para o enfrentamento da COVID-19 mediante atendimento dos usuários
do Sistema Única de Saúde na região do DRS XIII - Ribeirão Preto na fase mais aguda da
pandemia.

Metas Quantitativas:
META 1

DESCRIÇÃO

Assistência
em
adulto
até
pacientes/ dia.

CTI
48

INDICADOR

Prestar assistência com qualidade
e segurança para até 48 pacientes
/dia.

Número de pacientes/dia.

2021 – paciente/dia no período (mês)
Jan
792

Fev
2053

Mar
1928

Abr
2342

Mai
2420

META 2

Jun
2286

Jul
1800

Ago
1256

Set
248

DESCRIÇÃO

Assistência
nas
unidades
de
internação
adulta
até 26 pacientes/dia.

Out
125

Nov
115

Dez
21

INDICADOR

Prestar assistência com qualidade e
segurança para até 26 pacientes
/dia.

Número de pacientes/dia.

2021 – paciente/dia no período (mês)
Jan
390

Fev
862

Mar
734

Abr
1109

Mai
1184

Jun
1242

Jul
1107

Ago
886

Set
536

Out
184

Nov
93

Dez
136

Metas Qualitativas:
META 3

DESCRIÇÃO

Manter a liberação dos resultados
dos exames laboratoriais para
COVID em até 24 horas mesmo com
o aumento da demanda.

INDICADOR

Atualmente os exames são
liberados em até 24 horas com
a
realização
de
100
exames/dia.

Tempo em horas
para
liberação
dos
resultados
desde a entrada
nos laboratórios.

2021
Jan
15

Fev
17

Mar
13

Abr
16

Mai
17

Jun
18

Jul
15

Ago
11

Set
11

Out
13

Nov
13

Dez
11

A equipe de trabalho multidisciplinar qualificada foi envolvida nas etapas préanalítica, analítica e pós-analítica do exame RT-PCR para o SARS-CoV-2. Com isso, foi
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possível realizar exames de qualidade em tempo oportuno para tomada de decisão
clínica.

META 4 *

DESCRIÇÃO

INDICADOR

Garantir acesso à rede SUS
aos leitos de CTI COVID via
Regulação Mínimo de 85%.

Há pacientes encaminhados ao
HCFMRP via sistema CROSS por outras
razões e diagnosticados com COVID no
HCFMRP-USP
e
pacientes
em
acompanhamento
no
HC
por
patologias
prévias
que
foram
diagnosticados
com
COVID
e
precisaram de cuidados específicos.

Casos aceitos via
regulação / total
de casos.

2021 ( em %)
Jan
92,0

Fev
89,8

Mar
92,3

Abr
88,5

Mai
88,3

Jun
89,8

Jul
91,2

Ago
90,6

Set
93,6

Out
89,9

Nov
90,2

Dez
84,3

* No mês de dezembro, devido à redução de casos de Covid na região, houve diminuição da demanda
regulada, o que gerou uma pequena queda na taxa.

A grande maioria dos casos teve acesso pela regulação médica. Entretanto,
ressalta-se que alguns pacientes foram provenientes do ambulatório e enfermarias não
COVID, pacientes estes em seguimento no Hospital nas diversas especialidades e que
apresentaram sintomas durante o atendimento hospitalar.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO
Atuação em Núcleos de Saúde da Família no Distrito Oeste de Ribeirão Preto

Em 2021, teve continuidade o Convênio com a Prefeitura Municipal de Ribeirão
Preto, com a interveniência da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Universidade de
São Paulo, com a interveniência da FMRP, EERP, FORP, EEFERP, FFCLRP, o HCFMRP-USP e
a FAEPA, o qual define a atuação das referidas Instituições no funcionamento de onze
núcleos de saúde da família, com o total de 21 equipes, na área de abrangência do
Distrito de Saúde Oeste de Ribeirão Preto, observando-se a Estratégia Saúde da Família
preconizada pelo Ministério da Saúde e diretrizes municipais. Destaca-se que a FMRPUSP e a FAEPA mantêm os docentes especialistas que coordenam as equipes e são
responsáveis pela supervisão e formação de médicos residentes em medicina da família
e comunidade. As demais Unidades da USP também mantêm docentes para
coordenação acadêmica e, ainda, a FFCLRP concede bolsas de monitoria para alunos
de graduação atuarem no Projeto Música-Criança. Adicionalmente, o HCFMRP-USP, no
âmbito do Programa de Residência, forma todo ano ao redor de 15 novos médicos na
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referida especialidade, mediante bolsas concedidas pela SES-SP ou Ministério da Saúde,
contribuindo assim, para multiplicação de profissionais treinados para atender a
expansão das equipes no Município e Região.
Dessa forma, o Plano de Trabalho do Convênio prevê cooperação entre
instituições interessadas na execução de serviços de atenção básica à saúde, com
vistas a sedimentar e aprimorar o papel desta como porta de entrada preferencial do
cidadão ao Sistema Único de Saúde (SUS), e, concomitantemente, desenvolver
atividades de ensino e pesquisa. Para isso, elegem como objetivos gerais:


Implementar medidas que configurem o conjunto de prestação de serviços de
assistência e de ensino como uma rede assistencial e formadora, em que essas duas
dimensões estejam estreita e harmonicamente agregadas e qualificadas para
oferecer assistência integral e produção de conhecimento e pesquisa aplicados ao
processo de transformação e consolidação do SUS.



Formar profissionais de saúde qualificados para atuar na produção de serviços nas
redes de atenção à saúde, com prioridade para o fortalecimento da Atenção
Básica.



Estabelecer espaços pactuados e compartilhados de ensino aos estudantes,
professores, trabalhadores objetivando a produção de conhecimento e pesquisa
aplicados ao SUS.
No exercício de 2021, o gasto para manutenção das atividades foi de

R$10.924.250,03. A produção assistencial total está demonstrada na Tabela 7 e a
despesa encontra-se demonstrada, por alínea, no Gráfico 2.
Tabela 7 – Núcleos de Saúde da Família - Atividades de assistência em 2021

ATIVIDADES
Famílias Cadastradas

TOTAL
125.566

Médico

81.234

Enfermeiro

22.854

Técnico/ Auxiliar de Enfermagem
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Gráfico 2 – Despesas com a atenção básica ano de 2020

Obs.: Demais despesas: serviços de terceiros, utilidade pública, consumo, financeira e gerais

Assistência Integral aos Usuários do SUS no Centro de Saúde Escola da FMRP-USP
Por meio do Convênio celebrado em 2019, entre a FAEPA, Prefeitura Municipal de
Ribeirão Preto, com interveniência da Secretaria Municipal da Saúde, a Universidade
de São Paulo, com interveniência da FMRPUSP, EERP, FORP, FCFRP e o HCFMRP-USP, deuse continuidade às ações conjuntas direcionadas ao desenvolvimento da assistência à
saúde, ensino, pesquisa e projetos de extensão no Centro de Saúde Escola Dr. Joel
Domingos Machado (CSE Sumarezinho), contemplando
-

Assistência Primária para a população residente nas áreas básicas de abrangência
das unidades do CSE Sumarezinho, para outras demandas existentes e emergentes
em comum acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, excetuando-se o
Programa de Saúde da Família que é objeto de outro convênio.

-

Assistência Ambulatorial de Média Complexidade para a população residente na
área do Distrito de Saúde Oeste de Ribeirão Preto.

-

Vigilância Epidemiológica para a área Distrital.

-

A produção e divulgação de novos conhecimentos e tecnologias na área de
Atenção Primária e Saúde da Família.

-

O treinamento de Recursos Humanos da rede municipal de saúde.
Assim, o CSE Sumarezinho participa de forma sistematizada no desenvolvimento

da assistência à saúde do município de Ribeirão Preto, oferecendo atendimento aos
pacientes encaminhados por outras unidades de saúde para diagnóstico e tratamento
especializado, assistência farmacêutica, vacinação, saúde bucal, planejamento
familiar, pequenos procedimentos cirúrgicos, atenção e cuidados de enfermagem.
Destaca-se, ainda, o engajamento de seus profissionais nos diversos programas de
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saúde desenvolvidos na unidade, como exemplo, o da Saúde da Mulher, do Idoso e
Antitabagismo.
Pelo ajuste, a Fundação foi a responsável pela contratação de parte da equipe
de profissionais que atuam no local, com recursos repassados pela Prefeitura, no
montante de R$573.872,78. Adicionalmente, a FAEPA e o HCFMRP-USP, com recursos
próprios, arcam com os custos dos seguintes itens: - lavagem de roupas utilizadas no
CSE; - alguns funcionários de apoio técnico e operacional; - médicos para a área de
ortopedia.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRANA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

Em 2021, foi finalizado, no mês de janeiro, o Convênio celebrado entre a
Prefeitura Municipal de Serrana (SMS), a USP, com interveniência da FMRP-USP, o
HCFMRP-USP e a FAEPA, com o objeto de prestação de assistência à saúde de urgência
e emergência aos usuários do SUS e o desenvolvimento de atividades de ensino,
pesquisa e projetos de extensão no âmbito da Unidade de Pronto Atendimento do
Munícipio de Serrana (UPA-Serrana), de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde,
do Ministério da Educação, da PMS e do Plano de Trabalho aprovado entre as partes.
No âmbito desse Convênio, coube à FAEPA, com recursos financeiros
repassados pela PMS, no montante de R$ 30.506,67, para contratar médicos para as
atividades de assistência e colaborar com a supervisão de alunos de graduação e de
pós-graduação da FMRPUSP e médicos residentes do HCFMRP-USP, que cumpriram
estágio da UPA-Serrana, bem como manter docentes e médicos vinculados à FAEPA,
credenciados para supervisão acadêmica e atividades relacionadas ao ensino e
capacitação de pessoal.
PROJETO COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS ORGÂNICOS
Em 2021, foi celebrado entre a FAEPA e a Prefeitura Municipal de Serrana – PMS,
termo

de

colaboração

com

o

objetivo

de

dar

destinação

adequada

a

aproximadamente 50 kg/dia de resíduos orgânicos gerados diariamente no Hospital
Estadual Serrana.
Por ter uma comissão de gerenciamento ambiental e responsabilidade social, o
Hospital elaborou um projeto para manuseio dos resíduos orgânicos através de um
sistema de compostagem acelerada. Além disso, em parceria da Escola Técnica
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Ângelo Cavalheiro - ETEC de Serrana, foi criada uma horta comunitária no terreno
cedido pela ETEC, onde o adubo gerado pela compostagem é utilizado e os
mantimentos cultivados são revertidos para a alimentação dos funcionários e alunos da
ETC e dos usuários do HESerrana.
No âmbito desse Termo de Colaboração, foram adquiridos os itens necessários para
a montagem da sala de compostagem, com recursos financeiros repassados pela PMS,
no montante de R$ 41.525,00.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE SERRANA
Em 2021, foi celebrado entre a FAEPA e a Prefeitura Municipal de Serrana – PMS,
Termo de Colaboração com o objetivo de desenvolvimento da “Estrutura para
Treinamento Cuidados com Idoso”, que consiste na montagem de uma sala no Hospital
Estadual Serrana – HESerrana, para promover a capacitação de familiares e eventuais
funcionários nos cuidados ao paciente idoso, com o foferecimento de oficinas de
cuidados durante o período de hospitalização, fazendo uso de aulas expositivas e
treinamentos práticos ministrados pela equipe multidisciplinar.
No âmbito desse Termo de Colaboração, foram adquiridos os itens necessários para
a montagem da sala de treinamento, com recursos financeiros repassados pela PMS,
no montante de R$ 32.965,00.

KIT ALTA IDOSO
Em 2021 foi celebrado entre a FAEPA e a Prefeitura Municipal de Serrana – PMS,
termo de colaboração com o objetivo de prestar a assistência qualificada aos
pacientes e, como corresponsável no processo de saúde-doença da população na
abrangência da DRS XIII, atuar em consonância com as Diretrizes das Políticas Nacional
e Estadual de Humanização e garantir a continuidade do tratamento e cuidados do
idoso após sua alta médica, entregando a ele um Kit Alta, contendo materiais de
higiene pessoal, colchão casca de ovo dentre outros materiais de consumo, até que
consiga no seu município de origem a continuidade do cuidado estabelecido pela
equipe médica.
No âmbito desse Termo de Colaboração, foram adquiridos os itens necessários para
a montagem de 300 kits, com recursos financeiros repassados pela PMS, no montante
de R$ 43.650,00.
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ATIVIDADES ESTRATÉGICAS VIABILIZADAS MEDIANTE CONVÊNIOS COM O
MINISTÉRIO DA SAÚDE, DIRETAMENTE OU EM PARCERIA COM OUTRAS
INSTITUIÇÕES DA ÁREA DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE.

Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e Programa Nacional
de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD)

O Ministério da Saúde, nos termos da Portaria nº 875/2013, estabeleceu as regras
e os critérios para credenciamento de entidades, apresentação e aprovação de
projetos no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON)
e do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência
(PRONAS/PCD) e fixou o valor das deduções do imposto sobre a renda correspondente
às doações e aos patrocínios diretamente efetuados em prol dessas ações por parte da
iniciativa privada.
A FAEPA obteve o seu credenciamento em 2013. No período de 2014 a 2021, foi
contemplada com 12 projetos, os quais contam com a coordenação de profissionais
vinculados ao HCFMRP-USP e FMRPUSP. Em 2021 foram aprovados e captados 3 Projetos,
sendo, sendo um pelo PRONAS/PCD de título “Função autonômica como indicador de
disfunção miocárdica e risco de morte súbita cardíaca na Distrofia Muscular de
Duchenne” e dois pelo PRONON de títulos ”Implantação do Centro Especializado de
Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Cabeça e Pescoço” e “Identificação de
fatores etiológicos do câncer através de assinatura genômica”. Os 3 projetos estão
aguardando assinatura dos termos de compromisso junto a Coordenação de Projetos
de Cooperação Nacional – CPCN/MS para quer possam ser iniciados.

Tabela 8: FAEPA – HCFMRP-USP - Projetos aprovados no PRONON E PRONAS
Ano

Título

2014

A Doença de Charcot-Marie-Tooth na Criança: Aspectos
Genotípicos e Fenotípicos

2015
2015

2015

Genética das displasias corticais e da epilepsia tratadas
cirurgicamente
Diagnóstico Clínico-Genético e Molecular da Deficiência
Mental Idiopática em alunos de quatro APAEs (Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais) da região de Ribeirão
Preto – São Paulo
Triagem Neonatal Ampliada para Acidemias Orgânicas,
Aminoacidopatias e Defeitos de β-Oxidação de Ácidos
Graxos na Região de Ribeirão Preto, São Paulo: Incidência,
Biologia Molecular e Análise Custo-Efetividade
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Desenvolvimento de Nanopartículas para Terapia Gênica
direcionada à microRNAs da via do Fator Induzido por
Hipóxia (HIF) em gliomas de alto grau
Implantação do Centro de Oncologia Ocular do HCFMRPUSP
Eficácia da terapia por pressão negativa no tratamento de
feridas crônicas por neuropatia em pessoas com deficiência
Modernização do Parque de Equipamentos do HCFMRP-USP
para Assistência á Pessoa com Deficiência.
Coorte Dinâmica Oncológica: Identificação de Escores
Poligênicos de Câncer para a População Brasileira.
Função autonômica como indicador de disfunção
miocárdica e risco de morte súbita cardíaca na Distrofia
Muscular de Duchenne.
Implantação do Centro Especializado de Diagnóstico e
Tratamento do Câncer de Cabeça e Pescoço.
Identificação de fatores etiológicos do câncer através de
assinatura genômica.
Total

2021

4.702.251,74
3.165.462,72
888.625,33
685.967,65
10.306.795,02
1.534.764,05
10.560.692,12
7.942.961,66
46.474.391,90

Programa Rede Cegonha junto ao Ministério da Saúde

Foi celebrado, em parceria com o Ministério da Saúde, o Convênio 95504/2020
intitulado “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE”, pelo programa “Rede Cegonha – Implementação de
Políticas Públicas par Rede Cegonha”, com a previsão de repasse de recursos, no valor
de R$ 100.125,00, para aquisição de equipamentos para o Banco de Leite Humano do
HCFMRP-USP. Em 2021, foram adquiridos equipamentos no montante de R$ 66.575,78, o
restante será adquirido ao longo do ano de 2022.

Convênio com o Ministério da Saúde mediante a destinação de recursos de emenda
parlamentar
Em 2021 foi assinado o convênio 915950/2021 de Título “AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE” no
valor de R$ 296.856,00, por meio de Emenda parlamentar do Deputado Federal Alexis
Fonteyne (Novo-SP), para aquisição de Monitores Multiparâmetro para o Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
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COOPERAÇÃO COM ORGANISMOS
INTERNACIONAIS E ENTIDADES PRIVADAS
WESTAT, AN EMPLOYEE-OWNED RESEARCH CORPORATION, cujo contrato primário
vincula-se aos seguintes órgãos: National Institute of Health, Eunice Kennedy Shriver
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, com patrocínio do
National Institute of Child Health and Human Development. Os projetos desenvolvidos
no âmbito desse acordo são voltados à prevenção da transmissão do HIV no parto. Este
contrato foi celebrado pela primeira vez em 2005, e vem sendo renovado mediante
minuciosos processos de avaliação pelo órgão internacional.
UNIVERSITY COLLEGE LONDON e “GUARANTORS OF BRAIN”, para realização de estudo
observacional envolvendo pacientes com doenças neuromusculares, seus familiares e
participantes controle (sem doença), com o objetivo central de construir uma coorte
etnicamente diversa de pacientes com doenças neuromusculares e realizar a análise
do material genético para descobrir e identificar novas variantes e genes relacionados.
MONASH UNIVERSITY – AUSTRALIA, para estudo relativo ao Tratamento de adultos
ventilados invasivametne com atividade e mobilização precoce, com o objetivo de
avaliar o efeito da mobilização e atividade precoce durante VMI prolongada para o
desfecho “número de dias que o paciente permaneceu vivo e fora do hospital nos
primeiros 180 dias”.

AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC, objetivando a realização de Curso Avançado de
Suporte Cardíaco à Vida.
UNIVERSITY COLLEGE LONDON – UCL - O Projeto colaborativo “Guarantors of Brain” e
“Medical Research Council – MRC” junto a Universidade Colégio Londres (University
College London) – UCL, visa formar uma coorte etnicamente diversa de pacientes com
doenças neuromusculares e realizar a análise do material genético para descobrir e
identificar novas variantes e genes relacionados, além de formar um Biobanco do
material coletado. Teve seu início em setembro de 2020 e sua vigência se estender até
maio de 2024. Para tanto foi aprovado o valor de £$48.000,00 (Guarantors of Brain) e £$
88.167,00 (MRC). Em 2021 foram gastos R$ 227.655,81.
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CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP, POR INTERMÉDIO
DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, A FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO
PESQUISA E ASSISTÊNCIA DO HCRMRPUSP-FAEPA, O HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRPUSP
E A EMPRESA PRATI DONADUZZI.

O objetivo geral das atividades executadas no âmbito desse Convênio,
celebrado em 2016, é associar a capacidade de produção e de financiamento de
pesquisa da empresa Prati Donaduzzi, com a experiência de docentes da USP, no
planejamento e desenvolvimento de estudos que avaliem a segurança e eficácia
terapêutica dos produtos contendo canabidiol na epilepsia, doença de Parkinson e
transtornos da ansiedade.
Por meio do primeiro Convênio, a empresa Prati Donaduzzi repassou à USP o valor
de R$3.000.000,00, para ampliação e modernização da infraestrutura de prédio que
abrigará um laboratório de pesquisa vinculado ao Departamento de Neurociências e
Ciências do Comportamento da FMRP-USP.
Com relação às participações da FAEPA e do HCFMRP-USP, foi celebrado
contrato para realização da fase clínica da pesquisa científica do produto Canabidiol
solução oral intitulada “Estudo randomizado, duplo cego, controlado com placebo
para avaliar a eficácia e segurança do Canabidiol como terapia adjuvante em
pacientes com crises epilépticas refratárias”. Concomitantemente, foram realizados
testes pré-clínicos do CBD para tratamento da doença de Parkinson. O montante de
recursos financeiros a serem aplicados, pela Prati Donaduzzi, atingirá cerca de
R$2.000.000,00. Em 2021, foram gastos R$ 117.397,94, com o projeto já em sua fase
clínica.
No contexto, do segundo Convênio, as instituições submeteram solicitação de
apoio financeiro, não reembolsável, no âmbito do Fundo Tecnológico do BNDES,
objetivando o desenvolvimento de ensaios pré-clínicos e clínicos fase I de
medicamentos contendo Canabidiol sintético com indicação para doença de
Parkinson, com o custo estimado de R$4.033.327,26 (quatro milhões, trinta e três mil,
trezentos e vinte e sete e vinte e seis centavos), que foi aprovado e assinado em 22 de
dezembro de 2017, com previsão de execução em 38 meses. Todavia, a pandemia de
Covid-19 atingiu fortemente o desenvolvimento dos estudos, em decorrência deste fato,
algumas etapas do projeto foram paralisadas ou tiveram uma execução mais longa
que o previsto, desta forma, o projeto teve sua vigência prorrogada até 31/12/2022. Em
2021, foram gastos R$ 1.122.005,65, sendo R$ 591.624,76 em sua fase pré-clínica e R$
530.380,89 em sua fase clínica.
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ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, ESCRITÓRIO REGIONAL DA ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DA SAÚDE (“OPAS/OMS”).

Em 2021 foram assinadas duas Cartas Acordo para implementação das seguintes
iniciativas:

IMPACTOS DA COVID-19 NOS TRABALHADORES DE SAÚDE NOBRASIL: CONDIÇÕES DE
TRABALHO E ADOECIMENTO FISICO E MENTAL, com recurso aprovado no valor de R$
68.900,00, assinado em 31/05/2021, tendo objetivo de auxiliar no planejamento e a
formulação de políticas em recursos humanos de saúde no país durante a pandemia
da COVID-19. Entre bolsas e serviços, as despesas totais foram de R$ 65.339,71,
executado integralmente em 2021.

DESAFIOS E OPÇÕES DE ENFRENTAMENTO PARA MELHORAR A DISPONIBILIDADE E
ACESSIBILIDADE AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO BRASIL: EVIDÊNCIAS PARA
INFORMAR AS POLÍTICAS EM TEMPO HÁBIL, com recurso aprovado no valor de R$
440.800,00, tem como objetivo estabelecer um ambiente propício de diálogo e de
intercâmbio entre os principais atores no planejamento e regulação da força de
trabalho em enfermagem no Brasil. Em 2021, as despesas do projeto somaram R$
158.000,00 para o pagamento de bolsas aos pesquisadores envolvidos e deverá ser
finalizado ao longo do ano de 2022.

AVALIAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE
SAÚDE NO CONTEXTO DA COVID-19 EM UNIDADES DE SAÚDE BRASILEIRAS E SEUS
POSSÍVEIS DESFECHOS- AGIR-COV-2020, com recurso aprovado no valor de R$
545.581,00, o projeto foi integralmente executado em 2021.

REALIZAR PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PCDT) E ELABORAR ESTUDOS
E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR A INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS AO SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE, com recurso aprovado no valor de R$ 500.000,00, no ano de 2021, foram
gastos R$ 398.105,01em bolsas para os pesquisadores deste projeto.

PROJETOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA CLÍNICA

A FAEPA é responsável pelo gerenciamento administrativo e financeiro de
Estudos Clínicos, financiados principalmente pelas indústrias farmacêuticas. Nos últimos
três anos, tem sido mantida a entrada, em média, de 120 estudos em fase de viabilidade
a condução de 100 estudos destinados a avaliar a eficácia, tolerabilidade e segurança
de medicamentos.
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A maior parte dos recursos recebidos é aplicada no desenvolvimento dos
próprios estudos clínicos, cobrindo os custos hospitalares e da equipe de pesquisadores.
No entanto, com o percentual destinado ao gerenciamento, tem sido possível investir
na contratação de profissionais de apoio para a Unidade de Pesquisa Clínica do
HCFMRP-USP, os quais são treinados em boas práticas clínicas, facilitando a atuação
dos pesquisadores.

Unidade EMBRAPII Integrada de Descoberta e Desenvolvimento de Fármacos
A Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPII, em parceria
com o Ministério da Saúde, tornou público o processo de seleção para credenciamento
de Unidades EMBRAPII, na área de Fármacos e Biofármacos. A chamada pública teve
o objetivo de selecionar até 04 propostas de pesquisa tecnológica aplicada de
Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), públicas ou privadas sem fins
lucrativos.
As Unidades EMBRAPII selecionadas estão aptas a receber recursos financeiros
para prospectar e executar projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I),
em parceria com empresas industriais e o valor máximo dos recursos a serem repassados
nesta chamada é de R$ 5 milhões por Unidade credenciada para cobertura do Plano
de Ação, durante os 6 (seis) anos de credenciamento.
Em agosto de 2021, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto FMRP-USP enviou
sua proposta para credenciamento na Chamada Pública EMBRAPII 04/2021 e, após ser
qualificada na ETAPA I, indicou a FAEPA como instituição gestora para gerenciar e
operacionalizar os recursos financeiros de três fontes distintas: (a) dos recursos
EMPBRAPII, (b) da captação pela Unidade de recursos de empresas industriais e (c) dos
recursos da própria Unidade.
Em dezembro de 2021 a proposta foi aprovada pelo Conselho de Administração
da EMBRAPII, com duração de 6 (seis) anos e um período probatório de 12 (doze) meses
para reavaliação e verificação do cumprimento do plano de ação no período.
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Centro de Pesquisa Clínica S (CPC-S)

Considerando a experiência vivenciada no desenvolvimento e realização do
“Projeto S” no Município de Serrana/SP, nos anos de 2020/2021 no combate à epidemia
do Coronavirus com a utilização da Vacina Coronavac e seus estudos epidemiológicos,
bem como os testes com a Vacina da Gripe Tetravalente, foi celebrado o Convênio
entre a Fundação Butantan, com interveniência do Instituto Butantan, a FAEPA e a
Prefeitura Municipal de Serrana, com o objetivo de fazer funcionar a unidade física do
Centro

de

Pesquisa

Clínica

S

(CPC-S), destinado

a

realizar

investigações

epidemiológicas, diagnóstico e tratamento de doenças em seres humanos.
A vigência do Convênio é de 60 (sessenta meses) podendo ser renovado ou
prorrogado mediante formalização através de Termo Aditivo, sendo que serão
repassados mensalmente pela Fundação Butantan os recursos para custeio das
despesas no valor de R$ 90.000,00, ocorridas com os serviços de adequação na estrutura
física, a aquisição de equipamentos e a contratação de equipe profissional.

Ribeirão Preto, 30 de março de 2022.

Prof. Dr. RICARDO DE CARVALHO CAVALLI
Diretor Executivo
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FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊNCIA DO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO
PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FAEPA
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019.

1

CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FAEPA, (“Fundação”) foi criada
em 31 de Agosto de 1988, por iniciativa de um grupo de pessoas físicas e jurídicas de direito
privado atuantes na área da saúde,com a finalidade precípua de atuar no desenvolvimento
da assistência integral à saúde em benefício da sociedade em geral, e de colaborar com
outras entidades da área da saúde, especialmente com o Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRPUSP).
De acordo com as disposições expressas, a FAEPA é pessoa jurídica de direito privado, de fins
não lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, com prazo de duração
indeterminado, regida pelo seu Estatuto, o seu Regimento Interno e pelas Normas do Código
Civil e, no caso de sua extinção, em qualquer dos casos previstos em Lei, o seu patrimônio
destinar-se-á ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP, tal
como estabelecido no ato de sua instituição, exceto os excedentes financeiros decorrentes
de suas atividades, os legados, as doações e os bens e recursos que à ela tenham sido
alocados em razão de sua qualificação como Organização Social, os quais deverão ser
destinados ao Patrimônio de outra Organização Social qualificada no âmbito do Estado,
valendo esta regra, também na hipótese de sua desqualificação, sendo vetada à alteração
de sua natureza, assim como a supressão dos seus objetivos primordiais. A FAEPA tem por
finalidade: a) Colaborar, pelos meios adequados, com as pessoas e entidades interessadas
no desenvolvimento das ciências da saúde, em programas compatíveis com seus objetivos,
podendo, para tanto, firmar convênios ou contratos com instituições públicas e privadas,
nacionais e estrangeiras. A colaboração dar-se-á especialmente com o Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; b) Estimular
trabalhos nas áreas didática, assistencial e de pesquisa, por meio de apoio material e de
remuneração a pesquisadores, a docentes e ao pessoal de apoio, servidores ou não, que
participem do planejamento e execução das atividades fins da Fundação; c) Patrocinar o
desenvolvimento de novos produtos e equipamentos, sistemas e processos; d) Promover
cursos, simpósios e estudos; e) Promover a divulgação de conhecimentos tecnológicos e a
edição de publicações técnicas e científicas; f) Instituir bolsa de estudo, estágios e auxílios de
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assistência a professores, pesquisadores e pessoal de apoio que possam contribuir para a
consecução dos objetivos da Fundação, desde que assim o permitam seus recursos,
cumpridos os requisitos regimentais; g) Colaborar na preservação do patrimônio do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; h)
Administrar, promover ou coordenar, diretamente ou mediante terceirização, eventos de
natureza social, cultural ou artística, bem como atividades de cunho científico ou
educacional. Conforme o Estatuto Social, a FAEPA é gerida pela seguinte estrutura: I.
Conselho de Curadores; II. Diretoria; III. Conselho Consultivo
1.1
a.
b.
c.

Reconhecimento de utilidade pública
Esfera Municipal: Lei nº 6.166 de 23/12/1991;
Esfera Estadual: Lei nº 10.036 de 10/7/1998;
Esfera Federal: Processo MJ nº 4.860/98-10, Decreto nº 2994 de 19/3/1999

1.2

Da certificação no CEBAS

O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS está regulamentado pela
Lei nº 12.101 de 27/11/2009, Decreto nº 8.242 de23/5/2014 e Portaria do Ministério da Saúde nº
1.970 de 16/8/2011. A FAEPA possui certificação de entidade filantrópica desde 12/06/1998 e
vem mantendo seu credenciamento conforme abaixo: Período de Vigência - Resolução do
CNAS:
• 12/6/1998 a 11/6/2001
• 12/6/2001 a 11/6/2004
• 12/6/2004 a 11/6/2007
• 12/6/2007 a 11/6/2010
• 12/6/2010 a 11/6/2015
• 12/6/2015 a 11/6/2018
• 12/6/2018 a 11/6/2021
• 12/6/2021 a 11/6/2024

1.3
a.
b.
c.

1.4

- Resolução nº 160 de 25/6/1999;
- Resolução nº 026 de 21/2/2008;
- Resolução nº 003 de 23/1/2009;
- Resolução nº 007 de 3/2/2009;
- Portaria nº 104 de 11/2/2020;
- Portaria nº 175 de 26/2/2020;
- Portaria nº 256 de 26/3/2020.
- Portaria nº 640 de 7/6/2021.

Dos demais registros nos conselhos
Conselho Nacional de Assistência Social, Resolução nº 082 de 9/6/1998;
Certificado de Cadastro na Seção de Atendimento e Assessoria às Entidades Sociais sob
nº 119;
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 057.

Manutenção financeira

Os recursos financeiros necessários à realização dos objetivos sociais são provenientes de:
a.
b.
c.
d.

Títulos, ações ou papéis financeiros de sua propriedade;
Rendas próprias dos imóveis que possua;
Receitas decorrentes de atividades próprias ou daquelas em convênio ou em
associação com terceiros;
Juros bancários e outras receitas eventuais;
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Rendas a seu favor constituídas por terceiros;
Usufrutos instituídos a seu favor;
Remuneração que receber por serviços prestados;
Receita de vendas de produtos de sua manufatura e de “royalties” e ou assistência
técnica decorrente de negociação com terceiros de direitos relativos a propriedade
industrial;
Rendimentos resultantes de atividades relacionadas direta ou indiretamente com as

i.

finalidades estabelecidas no seu objeto estatutário.

1.5

Convênios

Convênio com o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto: Desde 1993, a Fundação de Apoio
ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da USP - FAEPA mantém Convênio de Cooperação com o Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - HCFMRP-USP.
Com suporte neste Instrumento, no mesmo ano, a FAEPA passou a integrar o Convênio com o
SUS. Ambos vêm sendo regularmente renovados a cada 5 anos. Dessa forma, dentre outras
atividades, a Fundação processa e realiza o gerenciamento do faturamento dos serviços
médicos prestados ao SUS e à Saúde Suplementar no âmbito do Hospital.

Contrato de Gestão do Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP: Em 1/1/2018, foi celebrado
Contrato de Gestão entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria
Estadual de Saúde e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das
Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - FAEPA, Processo nº
001.0500.000.053/2017, tendo por objeto a operacionalização da gestão e execução das
atividades e serviços de saúde Hospital Estadual de Ribeirão Preto - HERP. Pela execução do
Contrato, a Secretaria Estadual da Saúde repassará a FAEPA/HE Ribeirão, nos prazos e
condições acordados, a importância global estimada de R$ 149.865.000,00, referente a
recursos de custeio e investimentos. O prazo de vigência do Contrato é de 5 anos, de 1/1/2018
a 31/12/2022, podendo ser denunciado ou renovado, após a consecução dos objetivos
estratégicos e das metas estabelecidas e havendo concordância de ambas as partes.

Contrato de Gestão do Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto - MATER:
Em 28/2/2019, foi celebrado Contrato de Gestão entre o Governo do Estado de São Paulo, por
intermédio da Secretaria Estadual de Saúde e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Assistência do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP FAEPA, Processo nº 1891539/2018, tendo por objeto a operacionalização da gestão e
execução das atividades e serviços de saúde no Centro de Referência da Saúde da Mulher de
Ribeirão Preto - MATER. Pela execução do Contrato, a Secretaria Estadual da Saúde repassará
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a FAEPA/MATER, nos prazos e condições acordados, a importância global estimada de R$
154.980.000,00, referente a recursos de custeio. O prazo de vigência do Contrato é de 5 anos,
de 1/3/2019 a 28/2/2024, podendo ser denunciado ou renovado, após a consecução dos
objetivos estratégicos e das metas estabelecidas.

Contrato de Gestão Hospital Estadual Américo Brasiliense - HEAB. Em 20/7/2020, foi celebrado
Contrato de Gestão entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria
Estadual de Saúde e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - FAEPA, qualificada como
Organização Social, tendo por objeto a operacionalização da gestão e execução das
atividades e serviços de saúde no Hospital Estadual Américo Brasiliense - HEAB. Pela execução
Contrato de Gestão, a Secretaria Estadual da Saúde repassará a FAEPA/HEAB, nos prazos e
condições acordados, a importância global estimada de R$ 336.871.800,00, referente a
recursos de custeio. O prazo de vigência do Contrato é de 5 anos, de 1/8/2020 a 31/7/2025,
podendo ser denunciado ou renovado, após a consecução dos objetivos estratégicos e das
metas estabelecidas e havendo concordância de ambas as partes.

Contrato de Gestão Hospital Estadual Serrana - HES: Em 7/12/2018, foi celebrado Contrato de
Gestão entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual de
Saúde e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - FAEPA, Processo nº 001.0500.000.045/2018,
tendo por objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de
saúde Hospital Estadual Serrana - HES. Pela execução do Contrato, a Secretaria Estadual da
Saúde repassará a FAEPA/HES, nos prazos e condições acordados, a importância global
estimada de R$ 241.089.232,92, referente a recursos de custeio e investimentos. O prazo de
vigência do Contrato é de 5 anos, de 7/12/2018 a 6/12/2023, podendo ser denunciado ou
renovado, após a consecução dos objetivos estratégicos e das metas estabelecidas e
havendo concordância de ambas as partes.

1.6

Impactos da pandemia COVID-19 nas demonstrações financeiras

Desde março de 2020, com a chegada da pandemia de COVID-19 no país, houve a
necessidade de adoções de medidas preventivas e imediatas que modificaram algumas
operações da Entidade, impactando inclusive na realização de atendimentos eletivos.

Além do aumento do consumo de EPIs, medicamentos específicos como sedativos e
relaxantes musculares, da contratação emergencial de profissionais da linha de frente como
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médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, o impacto inflacionário refletiu no aumento
das despesas operacionais da FAEPA.

Apesar de todo esse cenário, não houve, em nenhum momento, o desabastecimento de
medicamentos, tampouco falta de equipamentos hospitalares, haja vista o recebimento de
recursos governamentais e de doações que permitiu custear parte dos gastos ocorridos nessas
ações.

2

BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a

Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras da Fundação foram preparadas e estão sendo apresentadas
de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil e com observância às disposições
contidas na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, orientações e
interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC),
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC nº
1409/2012 - ITG 2002 – Entidade sem finalidade de lucros.

A Administração avaliou a capacidade da Fundação em continuar operando normalmente e
está convencida de que ela possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro.
Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que
possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas
demonstrações financeiras foram preparadas com base no pressuposto de continuidade.

As demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, são de responsabilidade da
Administração da Fundação, cuja autorização para a sua conclusão foi dada por esta em 25
de fevereiro de 2022.

b

Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto se
indicado de outra forma na respectiva nota explicativa.

c

Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da
Fundação.
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Uso de estimativas e julgamentos

d

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC exige que a
Administração da Fundação faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a
aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

As demonstrações financeiras da Fundação incluem, portanto, estimativas referentes às
perdas de contas a receber, à vida útil dos bens do imobilizado, provisão para contingências,
entre outras similares.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a
estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e
em quaisquer exercícios futuros afetados.

3

PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira
consistente nos exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras:

Instrumentos financeiros

a

A Fundação reconhece seus ativos e passivos financeiros pelo valor justo no reconhecimento
inicial, com exceção do contas a receber que mensura ao preço de transação, e
subsequentemente mensura ao custo amortizado ou ao valor justo por meio do resultado com
base no modelo de negócio para gestão de seus ativos e nas características de fluxo de caixa
contratual do ativo financeiro.

Classificação

b

A Fundação classifica seus ativos financeiros de acordo com modelo de negócio adotado
para gestão dos seus ativos financeiros, conforme CPC 48/ IFRS 9, mensurados ao valor justo
por meio do resultado e ao custo amortizado da seguinte forma:

(i)

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado

Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem ativos financeiros mantidos para
negociação e ativos financeiros designados a valor justo por meio do resultado. Nesta
categoria a Fundação classifica as "Aplicações financeiras”.
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Custo amortizado

Representam ativos e passivos financeiros cujo modelo de negócio da Fundação é manter os
ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais e que, constituam
exclusivamente, recebimentos e pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal
em aberto. Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados
usando o método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos
e perdas são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta
redução ao valor recuperável. Nesta categoria a Fundação classifica, principalmente,
"Equivalentes de caixa (exceto as aplicações)”, "Contas a receber", “Contratos e Convênios
públicos a receber”, “Outros ativos”, “Fornecedores”, “Contratos e Convênios públicos a
realizar”, “Adiantamento de clientes/projetos” e “Outras obrigações”.

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço
patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a
intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo
simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser
aplicável no curso normal dos negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou falência
da empresa ou da contraparte.

c

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem dinheiro em caixa, depósitos bancários e
investimentos financeiros de alta liquidez com vencimento original de três meses ou menos a
partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no
valor, e são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo da fundação.

d

Contas a receber

As contas a receber são inicialmente reconhecidas pelo valor da transação e,
subsequentemente, mensuradas pelo custo menos as perdas com créditos esperadas – PCE.
Uma estimativa de perdas com créditos esperadas é constituída quando existe uma
evidência objetiva de que a Fundação não receberá todos os valores devidos de acordo
com as condições originais das contas a receber. Se o prazo de recebimento é equivalente
há um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário,
estão apresentadas no ativo não circulante.

e

Convênios e contratos públicos a receber

Os convênios/contratos públicos a receber são registrados e mantidos pelo valor nominal dos
convênios representativos desses créditos, referentes principalmente por direitos a receber de
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convênios/contratos públicos realizados com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e
termos aditivos ao convênio SUS.

Estoques

f

O estoque de material é avaliado pelo custo médio de aquisição, inferior ao valor de mercado.
As aquisições de medicamentos e materiais repassadas para o Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP são contabilizadas diretamente em despesas
de consumo.

g

Imobilizado

g.1

Reconhecimento e mensuração

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção,
deduzido de depreciação acumulada e, quando aplicável, perdas de redução ao valor
recuperável (impairment) acumuladas. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis
à aquisição de um ativo.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado, apurados pela diferença entre os
recursos advindos da alienação e o valor líquido contábil do imobilizado são reconhecidos
em outras receitas/ despesas operacionais no resultado.

g.2

Custos subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios futuros
associados com os gastos serão auferidos pela Fundação. Gastos de manutenção e reparos
recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.

g.3

Depreciação

Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear com base na vida útil
econômica estimada de cada item. Terrenos e construções em andamento não são
depreciados. Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são
instalados e estão disponíveis para uso. A depreciação é reconhecida no resultado.

h

Intangível

Consiste em softwares de computador em desenvolvimento, os quais não possuem qualquer
laudo de avaliação para mensuração de seu custo, adicionalmente, por ainda não estarem
em uso não são amortizados.
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Provisão para redução ao valor recuperável de ativos (Impairment)

O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido
como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.

A Administração da Fundação revisa no mínimo anualmente o valor contábil líquido dos ativos
não financeiros (ou grupo de ativos relacionados), com o objetivo de avaliar eventos ou
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar
deterioração ou perda de seu valor recuperável efetivo. Quando tais evidências são
identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para
recuperação, ajustando o valor contábil líquido dos ativos ao valor recuperável (impairment),
em contrapartida do resultado.

Se uma perda por redução ao valor recuperável for subsequentemente revertida, o valor
contábil do ativo (ou grupo de ativos relacionados) é aumentado para a estimativa revista de
seu valor recuperável, mas sem exceder o valor que teria sido determinado caso nenhuma
perda por redução ao valor recuperável tivesse sido reconhecida em exercícios anteriores.

j

Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e,
subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de
juros efetiva, conforme aplicável.

k

Convênios e contratos públicos a realizar

Os convênios são reconhecidos pelo valor nominal e enquanto não atendidos os requisitos
para o reconhecimento no resultado, são registrados no ativo em contrapartida do passivo
em conta específica de convênios/contratos públicos a realizar e são realizados em confronto
com as despesas correspondentes.

l

Bens de terceiros

Os bens do ativo imobilizado adquiridos com recursos do contrato de gestão, são
reconhecidos como obrigação à longo prazo para com o Estado e registrados no passivo não
circulante.

O valor do saldo da rubrica equivale ao montante líquido do ativo imobilizado e registrado no
ativo não circulante, relativos ao contrato de gestão. O saldo da rubrica é aumentado
quando lançado a crédito em contrapartida a débito da rubrica contrato público a realizar,
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sempre que há nova aquisição, e reduzido quando lançado a débito em contrapartida a
crédito de receita no resultado, na realização desses ativos, quando da baixa e depreciação.

m

Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Fundação tem uma
obrigação legal ou constituída que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável
que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas
através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que
reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos
específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado.

As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

n

Ativos e passivos contingentes

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas são
efetuados da seguinte forma:

Ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração
da Fundação possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões
judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos.

Passivos contingentes são reconhecidos contabilmente levando-se em conta a opinião da
assessoria jurídica, a natureza das demandas, a similaridade com outros processos, a
complexidade no posicionamento de tribunais, entre outras análises da Administração da
Fundação, sempre que as perdas forem avaliadas como prováveis, o que ocasionaria uma
saída futura de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos
forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como
perdas possíveis são divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes classificados
como perdas remotas não requerem provisão e nem divulgação nas demonstrações
financeiras. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em
valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras,
quando for o caso, devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

o

Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos
futuros serão gerados em favor da Fundação e seu custo ou valor puder ser mensurado com
segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Fundação possui uma
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obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que
um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo no futuro.

Estão demonstrados por seus valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes rendimentos, encargos e atualizações monetárias incorridas
até a data do balanço e, no caso dos ativos, retificados por provisão para perdas quando
necessário (valor justo).
O Segregação entre circulante e não circulante

p

As operações ativas e passivas com prazos inferiores ao encerramento do próximo exercício
social estão classificadas no circulante, e os com prazos superiores, no não circulante.

Receitas e despesas

q

O resultado das operações (superávit ou déficit) é apurado em conformidade com o regime
contábil de competência dos exercícios, independentemente, portanto, do seu efetivo
recebimento ou pagamento.

Todas as receitas são destinadas aos fins institucionais da Fundação e, portanto, são
consideradas operacionais.

Demonstrações dos fluxos de caixa

r

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto.

4

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa
Bancos
Aplicações
financeiras
Poupança

2021
2020
5.660
5.660
1.829.865 12.617.565
232.565.032 185.601.281
229.036
225.084
234.629.593 198.449.590

As aplicações financeiras com recursos oriundos dos convênios/contratos/ projetos públicos
que visam à operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no
Hospital Estadual de Ribeirão Preto- HERP, Centro de Referência da Saúde da Mulher de
Ribeirão Preto – MATER, Hospital Estadual Américo Brasiliense – HEAB e Hospital Estadual
Serrana - HES e os oriundos dos termos aditivos do Sistema Único de Saúde - SUS, bem como
dos projetos oriundos de incentivos fiscais, são resgatadas exclusivamente para atender
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o objeto de cada contrato/convênio/projeto firmado.

As demais aplicações financeiras são de conversibilidade imediata em um montante
conhecido de caixa e estando sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor, sendo
representadas substancialmente por aplicações em Recibo de Depósito Cooperativo – RDC,
Certificado de Depósitos Bancários – CDB e fundos de aplicação referenciados pelo DI. As
taxas de juros são as normais do mercado para a modalidade, considerando o valor e a
época da aplicação e podem ser resgatadas de acordo com a necessidade de recursos da
Fundação.

5
a

CONTAS A RECEBER
Composição do saldo

SUS
Convênios médicos
Glosas a receber
Atendimento médico particular
Locações a receber
Outras contas a receber
(-) PECLD (i)

2021
Circulante
33.361.824
6.681.754
1.505.496
616.550
596.001
100.762
42.862.387
(947.221)
(947.221)
41.915.166

Não circulante
644.000
644.000
-

Total
33.361.824
6.681.754
1.505.496
616.550
1.240.001
100.762
43.506.387
(947.221)
(947.221)

Circulante
13.671.041
6.436.512
311.135
514.291
1.104.138
22.037.117
(1.084.350)
(1.084.350)

Não circulante
-

644.000 42.559.166

20.952.767

-

2020
Total
13.671.041
6.436.512
311.135
514.291
1.104.138
22.037.117
(1.084.350)
(1.084.350)
20.952.767

(i) A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída de acordo com as particularidades
operacionais da Fundação, após criteriosa análise das contas a receber vencidas. A administração
da Fundação entende ser suficiente para cobrir eventuais perdas na realização dos valores a
receber.

6

CONTRATOS E CONVÊNIOS PÚBLICOS A RECEBER

EB
Circulante Não circulante
Hospital Estadual de Ribeirão Preto
40.296.000
Hospital Estadual Serrana
50.568.000
46.354.000
Hospital Estadual Américo Brasiliense
74.199.360
191.681.680
Mater
31.926.000
37.247.000
Contratos Públicos a receber
196.989.360
275.282.680
BLICO
ECEBE
Farmácia de Ribeirão Preto
1.344.000
1.456.000
Farmácia de Franca
1.291.404
1.399.021
CEDMAC
480.000
520.000
SEAVIDAS
511.704
554.346
Cardiologia
411.600
445.900
Canabidiol / Parkinson
396.898
SES
Pronas Modernização
OMS Dr. Domingos
123.019
Convênios Públicos a receber
4.435.606
4.498.286
Total
201.424.966
279.780.966

2021
Total Circulante Não circulante
40.296.000 35.592.000
35.592.000
96.922.000 41.433.405
120.847.431
265.881.040 67.015.000
236.060.000
69.173.000 30.740.456
97.128.000
472.272.040 174.780.861
489.627.431

2020
Total
71.184.000
162.280.836
303.075.000
127.868.456
664.408.292

2.800.000
1.344.000
2.690.425
1.291.404
1.000.000
480.000
1.066.050
511.704
857.500
411.600
396.898
1.451.792
123.019
8.933.892
5.490.500
481.205.932 180.271.361

4.144.000
3.981.829
1.480.000
1.577.754
1.269.100
1.221.517
1.451.792
123.019
15.249.011
679.657.303

2.800.000
2.690.425
1.000.000
1.066.050
857.500
1.221.517
123.019
9.758.511
499.385.942

Os convênios/contratos públicos são registrados no ativo em contrapartida do passivo e
são realizados, quando do seu recebimento.
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ESTOQUES
2021
5.277.193
1.978.277
1.852.133
595.260
9.702.863

Hospital Estadual Américo Brasiliense
Hospital Estadual Serrana
Hospital Estadual de Ribeirão Preto
Mater

8

2020
4.306.870
1.711.794
1.671.705
760.344
8.450.713

IMPOSTOS A COMPENSAR
2021
Impostos a compensar

2020

1.584.844

2.762.386

1.584.844

2.762.386

Encargos a Compensar referente a PIS sobre folha de pagamento nos anos de 2015 a 2020,
devido a Fundação gozar da imunidade tributária prevista no artigo 150 da constituição de
1988, atendendo aos requisitos legais previstos nos artigos 9º e 14º do Código Tributário
Nacional e nos artigos 55 da Lei 8.212/91, e suas alterações (Lei 9.732/98 e 12.101/2009, julgada
pelo Supremo Tribunal Federal através do recurso extraordinário 636.941/RP.

9

ADIANTAMENTOS

Adiantamento para despesas
Adiantamento para fornecedores nacionais

2021

2020

55.200

40.800

10.219

-

Adiantamento de férias

1.570.399

1.461.247

Adiantamento Pensão judicial sobre Férias

18
1.635.836

565
1.502.612

10

Outros ativos
s

2021

2020

Cheques

115.887

56.263

Adiantamento CEDMAC (i)

177.144

115.890

Adiantamento Farmácia RP (i)

658.582

356.115

Adiantamento Farmácia Franca (i)

117.655

-

Outras contas a receber

(i)

(1.513)

-

1.067.755

528.268

Adiantamentos efetuados pela FAEPA registrados em contrapartida do passivo na
conta Outras Obrigações (Nota 18).
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Imobilizado próprio

Descrição
Benfeitorias
Biblioteca
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Veículos
Prédios
Importações em andamento
Construções em andamento

Taxa
média
anual de
depreciação
2%
10%
20%
10%
10%
20%
-

2021

Custo
29.913.445
494.515
16.456.710
47.851.769
14.177.233
1.879.577
9.668.780
648.233
121.090.262

Depreciação
acumulada
(4.272.930)
(488.428)
(10.126.413)
(20.536.451)
(6.325.676)
(1.366.774)
(43.116.672)

Líquido
25.640.515
6.087
6.330.297
27.315.318
7.851.557
512.803
9.668.780
648.233
77.973.590

2020

Líquido
26.238.784
11.135
5.890.739
28.182.728
7.280.955
631.588
9.668.780
575.128
78.479.837

Bens de terceiros

Descrição
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Obras em bens de terceiros
Importações em andamento

ENCARTE VI

Taxa
média
anual de
depreciação
20%
10%
10%
-

2021

Custo
1.981.216
13.436.384
2.275.229
205.846
1
17.898.676
138.988.938

Depreciação
acumulada
(677.388)
(2.197.561)
(364.676)
(3.239.625)
(46.356.297)

Líquido
1.303.828
11.238.823
1.910.553
205.846
1
14.659.051
92.632.641

2020

Líquido
1.202.933
10.998.182
1.579.833
205.846
649.367
14.636.161
93.115.998
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Movimentação do custo corrigido

b

Custo - Imobilizado próprio
01/01/2021
29.913.445
494.515
14.293.722
45.018.488
12.608.265
1.879.577
9.668.780
575.128
114.451.920

Benfeitorias
Biblioteca
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Veículos
Prédios
Importações em andamento
Construções em andamento

Adições
1.961.802
1.906.608
1.266.008
4.913.452
10.047.870

Baixas
(41.622)
(148)
(3.417)
(3.364.341)
(3.409.528)

Transferências
242.808
926.821
306.377
(1.476.006)
-

31/12/2021
29.913.445
494.515
16.456.710
47.851.769
14.177.233
1.879.577
9.668.780
648.233
121.090.262

Custo - Bens de terceiros
01/01/2021
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos

Adições

Baixas Transferências

1.592.526

388.690

-

12.075.942

1.275.418

(632)

1.758.122

519.327

(2.220)

Móveis e utensílios
Obras em bens de terceiros

205.846

-

-

Importações em andamento

649.367

388.552

(952.262)

16.281.803

2.571.987

(955.114)

31/12/2021
-

85.656

1.981.216
13.436.384

-

2.275.229

-

205.846

-

17.898.676

(85.656)

1

Movimentação da depreciação acumulada

c

Depreciação - Imobilizado próprio
01/01/2021
Benfeitorias
Biblioteca
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos

Adições

Baixas

31/12/2021

(3.674.661)

(598.269)

-

(4.272.930)

(483.380)

(5.048)

-

(488.428)

(8.402.983)

(1.761.781)

38.351

(10.126.413)

(16.835.760)

(3.700.839)

148

(20.536.451)

Móveis e utensílios

(5.327.310)

(1.000.409)

2.043

(6.325.676)

Veículos

(1.247.989)

(118.785)

-

(1.366.774)

(35.972.083)

(7.185.131)

40.542

(43.116.672)

Depreciação Bens de terceiros
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios

12

01/01/2021

Adições

Baixas

(389.593)

(287.795)

-

31/12/2021
(677.388)

(1.077.760)

(1.119.804)

3

(2.197.561)

(178.289)

(186.393)

6

(364.676)

(1.645.642)

(1.593.992)

9

(3.239.625)

INTANGÍVEL
Descrição
Software em desenvolvimento

Taxa média
anual de
amortização

2021

2020

Custo
- 10.778.342

Custo
10.778.342

10.778.342

10.778.342

O saldo dos softwares é composto pelas notas fiscais de prestação de serviço da empresa de
desenvolvimento, não havendo qualquer laudo de avaliação para mensuração de seu custo,
adicionalmente, por ainda não estarem em uso não são amortizados.
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2021
17.415.648

2020
14.577.006

17.415.648

14.577.006

2021

2021
2020
10.874.848 10.480.815
1.196.010 1.047.057
1.858.329 1.803.848
195.837
174.859
99.024
55.730
30.378
31.162
11.979
11.665
2.500
1.820
391
434
14.269.296 13.607.390

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

IRRF
ISS
PIS/COFINS/CSLL

16

ATIVIDADES

SALÁRIOS, FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS

Salários a pagar
INSS
FGTS
INSS sobre serviços
Rescisões
Mensalidade ASTSRP
Pensão judicial
Contribuição sindical
Mensalidade ASHC

15

DE

FORNECEDORES

Fornecedores nacionais

14

RELATÓRIO

2021
2020
2.980.484 2.929.499
34.649
39.278
243.224 281.155
3.258.357 3.249.932

CONTRATOS PÚBLICOS A REALIZAR

Termos aditivos a realizar
Hospital Estadual de Ribeirão Preto
Hospital Estadual Américo Brasiliense
Hospital Estadual Serrana
Mater
Contratos Públicos a realizar
A REA
Farmácia de Ribeirão Preto
Farmácia de Franca
CEDMAC
SVO
SEAVIDAS
NVHE
SINCOV
PRONON - Dr. Luciano Neder
PRONAS - Dr. Pina
PRONAS - Dr. Hélio
PRONAS - Dr. Simon
PRONAS - Dr. Wilson
PRONON - Dr. Lauro Wichert
PRONAS - Modernização
PRONON - Dr. Leandro Colli
PRONON - Reforma
OPME
OMS - Dr. Domingos
Centro de Onco Ocular
Terapia por pressão negativa
Transporte de órgãos
Cardiologia
Canabidiol / Parkinson
Aquisição de cadeira de rodas
Visão do Futuro
Odebrecht
Leitos COVID
Convênios Públicos a realizar
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2021
2020
Circulante Não circulante
Total Circulante Não circulante
Total
145.839
145.839
145.839
145.839
37.867.721
- 37.867.721 34.558.157
35.592.000
70.150.157
72.494.480
191.681.680 264.176.160 66.790.929
236.060.000 302.850.929
51.505.313
46.354.000
97.859.313 50.965.781
120.847.431 171.813.212
34.253.189
37.247.000
71.500.189 31.421.133
97.128.000 128.549.133
196.266.542
275.282.680 471.549.222 183.881.839
489.627.431 673.509.270
490.950
942.896
223.041
35.057
616.576
63.210
43.697
(64.214)
165.453
397.261
883
585.180
5.430.721
3.334
11.118
615.370
891.234
(168.620)
965.307
1.227.424
114.741
73.241
665.034
4.367.151
17.696.045
213.962.587

1.456.000
1.946.950
849.544
1.399.021
2.341.917
1.057.075
520.000
743.041
317.074
35.057
34.805
554.346
1.170.922
621.523
63.210
60.683
43.697
43.697
(64.214)
188.460
165.453
709.168
397.261
770.842
883
585.180
5.430.721
3.334
384.367
123.019
134.137
11.118
615.370
611.018
891.234
1.008.393
(168.620)
2.813
445.900
1.411.207
941.814
1.227.424
956.809
114.741
172.310
73.241
70.313
665.034
664.279
4.367.151
4.498.286
22.194.331
9.476.105
279.780.966 493.743.553 193.357.944

2.800.000
3.649.544
2.690.425
3.747.500
1.000.000
1.317.074
34.805
1.066.050
1.687.573
60.683
43.697
188.460
709.168
770.842
384.367
123.019
134.137
611.018
1.008.393
2.813
857.500
1.799.314
1.221.518
2.178.327
172.310
70.313
664.279
9.758.512
19.234.617
499.385.943 692.743.887
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Os contratos e convênios públicos são registrados no ativo (nota 8) em contrapartida do
passivo e os contratos públicos a realizar têm sua realização no resultado, quando do
reconhecimento das despesas correspondentes.
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ADIANTAMENTO DE CLIENTES/ PROJETOS

Adiantamento Pesquisa Clínica
Adiantamento Clínica Civil
Adiantamento de Convênios (i)

2021
3.379.781
16.075
20.056.691
23.452.547

2020
3.295.163
5.860
10.992.763
14.293.786

(i) Refere-se a captação de verbas para os projetos Pronon/Pronas. Após a aprovação
completa do projeto peloMinistério da Saúde a verba captada é repassada para a FAEPA
no valor do contrato aprovado, sendo o excedente retido pelo Ministério da Saúde.
18

OUTRAS OBRIGAÇÕES
2021

2020

CEDMAC (i)

177.144

115.890

Farmácia de Ribeirão Preto (i)

658.581

356.115

Farmácia de Franca (i)

117.655

-

Empréstimos consignados de empregados

480.917

447.347

Caução a devolver
Convênio médico funcionários
Desconto de estacionamento

738.699

510.012

(169.431)

(72.039)

(1.423)

1.750

2.002.142

(i)

1.359.075

Adiantamentos efetuados pela FAEPA registrados em contrapartida do ativo na conta

outros ativos (Nota 10).
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PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS

A Fundação é parte em diversos processos trabalhistas e cíveis, e está discutindo essas
questões tanto na esfera administrativa como na judicial. As provisões para as eventuais
perdas decorrentes desses processos estão quantificadas em montante considerado
suficiente, com base na opinião de seus assessores jurídicos, para atender às expectativas de
perdas prováveis na solução desses processos, sendo parcialmente cobertas por depósitos
judiciais classificados no realizável a longo prazo.
As perdas prováveis provisionadas e os depósitos judiciais, nas demonstrações contábeis estão
assim compostos:

Processos cíveis
Processos trabalhistas

ENCARTE VI

2021
Contingências Depósito judicial
500.000
85.562
799.256
1.000.398
1.299.256
1.085.960

Contingências
1.668.800
1.333.596
3.002.396

2020
Depósito judicial
85.562
784.832
870.394
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2021

IMOBILIZADO DE TERCEIRO VINCULADO

Bens de terceiros

2021
14.659.050
14.659.050

2020
14.636.160
14.636.160

Representado pelo montante líquido do ativo imobilizado bens de terceiros, registrados no
ativo não circulante. (Nota 11).
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a

Patrimônio social

Constituído pela dotação inicial de seus outorgantes e por doações recebidas de
terceiros, acrescido ou diminuído dos superávits ou déficits acumulados de exercícios
anteriores. O valor do patrimônio social em 31 de dezembro de 2021 é de R$
237.806.872.

(Déficits) superávits acumulados

b

O superávit acumulado do exercício de 2021 no valor de R$ 47.587.039, deve ser
incorporado no patrimônio social após a aprovação das demonstrações financeiras
em Assembleia Geral Ordinária – AGO da Fundação.
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OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
Receita com cursos e simpósios
Receita com doações
Receita com locações
Receita com patrocínios
Ressarcimento de custeios administrativos
Receita Recuperada
Receita Recuperada Perdcomp - Pis
Receita com valor justo
Reversão de Contingências de Processos Trabalhistas
Outras receitas

ENCARTE VI

2021
17.663.474
3.632.301
2.034.801
1.349.614
652.743
1.257
1.888.717
2.695.797
29.918.704

2020
7.439.476
11.074.876
1.050.691
46.000
1.859.254
7.212.028
754.080
464.477
2.815.476
32.716.358
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2021

DESPESAS COM PESSOAL

13º Salário
Férias
FGTS
PIS sobre Folha
Salários
Vale transporte
Prêmio de incentivo - PIN
Bolsa estagiário
Horas extras
Gratificações
Auxílio Natalidade
Cestas básicas de Natal
Berçários, escolas e creches
Cursos
Vale cesta básica
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2021
(15.339.999)
(21.035.697)
(16.642.605)
(119.940.670)
(913.638)
(16.255.648)
(18.023)
(1.355.131)
(29.315.221)
(45.475)
(235.242)
(403.301)
(26.099)
(4.625.827)
(226.152.576)

2020
(14.426.179)
(19.826.693)
(16.103.043)
(548.677)
(142.323.450)
(883.551)
(15.365.167)
(24.006)
(27.877)
(897.153)
(41.730)
(893.978)
(369.039)
(26.931)
(4.566.765)
(216.324.239)

MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO

2021
Bolsas CAPD

2020

(29.577)

(298.867)

ROPME - Órteses e Próteses

(202.491)

(227.302)

Combustíveis e lubrificantes

(460.333)

(308.166)

(7.914.673)

(5.039.721)

(9.300.699)

(9.491.153)

Gêneros alimentícios
Materiais Auxiliares e de Consumo
Materiais de Higiene e Limpeza

(13.231.345) (12.540.882)

Material Médico, Odontolog. Lab. e Veterinário

(54.369.613) (52.639.746)

Materiais de Informática e Escritório
Medicamentos
Medicamentos Alto Custo
Uniformes
Materiais de Engenharia Clínica

(2.006.788)

(1.224.949)

(34.760.422) (16.563.896)
(35.146)
-

(3.426)
(135.392)
(29.163)

Livros, Jornais, Publicações em Geral

(90.955)

(35.067)

Materiais de Construção

(36.748)

(18.527)

Materiais Educativo, Esporte e Cultural
Gás Medicinal
Material de Manutenção

(513)

-

(10.664)

(1.172)

(668.745)

(915.453)

(123.118.712) (99.472.882)

ENCARTE VI
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2021

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Anuidades, Contribuições e Mensalidades
Assinaturas, Jornais, Revistas e TV a Cabo
Bolsas
Cursos e Congressos
Despesas com Importações
Fretes e Carretos
Impostos, Taxas E Multas
Impressos, Cartazes e Informativos
Outras despesas gerais
Publicações de Trabalhos
Seguros Diversos
Locomoção, Transportes e Estadias
Diárias (Ajuda de Custo)
Locação de Equipamentos
Condomínios
Locação predial
Hospedagem E Alimentação
Custas Judiciais
Despesa com Repasse ao Hemocentro
Outras Despesas
Outras locações
Passagens aéreas
Devoluções de convênios e contratos
Custeio administrativo
Água, Luz e Telefone
Coleta de lixo
Correios
Internet e TV a Cabo

ENCARTE VI

2021
(128.425)
(3.864)
(3.417.997)
(288.606)
(798.532)
(101.421)
120.259
(3.105)
47.217
(833.494)
(5.465)
(1.336.872)
(61.467)
(1.831.984)
(212.568)
(441.535)
(68.034)
(813.705)
(506.475)
(530.302)
(1.003.697)
(82.319)
(252.553)
(4.302.486)
(4.285.615)
(378.880)
(68.804)
(316.602)
(21.907.331)

2020
(99.897)
(1.424)
(2.761.590)
(227.220)
(220.888)
(211.549)
(243.441)
(10.851)
61.296
(452.953)
(1.573)
(317.576)
(87.020)
(775.158)
(214.531)
(471.564)
(188.299)
(357.940)
(468.531)
(28.565)
(1.672.231)
(145.011)
(4.386.525)
(4.036.809)
(258.130)
(69.021)
(248.445)
(17.895.446)

29

FAEPA
26

RELATÓRIO

DE

2021

SERVIÇOS DE TERCEIROS
2021

Man. em Copiadoras
Man. em Elevadores
Man em Equipamentos Hospitalares
Man. em Imóveis
Man. em Informática
Man. em Veículos
Outras Manutenções
Serv. com Cursos e Congressos - PJ
Serv. com Berçários, escolas e creches - PJ
Serv. com Diversos - PJ
Serv. com Informática - PJ
Serv. com Laborat., Exames e Esterilização - PJ
Serv. com Limpeza E Higiene - PJ
Serv. com Médicos - PJ
Serv. com Gráficos - PJ
Serv. com Consultoria - PJ
Serv. com Estagiários - PJ
Serv. com Assessoria Aduaneira - PJ
Serv. com Segurança e Vigilância - PJ
Serv. com Ambulâncias - PJ
Serv. com Lavanderia - PJ
Serv. com Seguros Diversos - PJ
Serv. com Obras E Instalações - PJ
Serv. com Repasse FMRP - Clínica Civil - PJ
Serv. com Projetos Executivos - PJ
Serv. com Correios, Fretes E Carretos - PJ
Serv. com Hospedagem - PJ
Serv. com Cooperativas Médicas - PJ
(Serviços De Terceiros)
Serv. com Cursos e Congressos - PF
Serv. com Médicos - PF
Serv. com Consultoria - PF
Serv. com Informática - PF
Serv. com Limpeza - PF
Serv. com Estagiários - PF
Serv. com Diversos - PF
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(132.009)
(3.188.927)
(232.909)
(996.741)
(432.240)
(2.668.419)
(3.459.656)
(601.480)
(10.171.392)
(3.435.350)
(2.164.680)
(1.456.348)
(23.521.814)
(214.876)
(2.298.424)
(99.847)
(4.441.336)
(595.891)
(1.680.484)
(108.977)
(4.338.406)
(1.589.222)
(50.380)
(604.165)
(31.854)
(12.440.644)
279.071
(1.212.870)
(3.782.711)
(2.640)
(2.581)
(163.483)
(1.774.608)
(87.616.293)

2020
(136.690)
(93.565)
(3.336.359)
(181.376)
(852.201)
(320.605)
(2.712.592)
(1.591.591)
(620.897)
(7.803.221)
(3.400.681)
(1.745.781)
(1.790.317)
(16.890.903)
(105.874)
(2.116.512)
(7.002)
(51.655)
(4.415.992)
(419.183)
(1.551.540)
(85.077)
(8.125.058)
(1.627.205)
(491.705)
(421.559)
(156.423)
(11.818.052)
210.358
(706.436)
(3.113.116)
(22.400)
(3.931)
(700)
(297.000)
(1.788.168)
(78.591.009)

DESPESAS COM REPASSES

Repasse HCRP
Repasse Associação de Apoio Psicótico
Repasse LAP
Repasse a ADEVIRP

ENCARTE VI

2021
(52.086.084)
(98.719)
(24.000)
(52.208.803)

2020
(52.655.667)
(2.420)
(75.975)
(24.000)
(52.758.062)
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2021
2020
(396.969)
(360.423)
(2.545)
(199.953)
(627.125)
(39.180) (1.994.768)
(53.354)
(298.956)
(1.850)
(1.766)
(221.278)
(100)
(4.324.570) (2.576.067)
(85.582)
(108.841)
(201.835)
(11.726)
(5.303.209) (6.203.679)

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

Receitas Financeiras
Descontos Obtidos
Juros Ativos
Rendimentos sobre Aplicações Fundos
Rendimentos sobre Aplicações Poupança
Rendimentos sobre Depósitos em Juízo
Variação Cambial ativa
Multa Contratual
Despesas Financeiras
Descontos Concedidos
Despesas Bancárias
Juros Aplicação em Fundos
Juros Pagos
Variação Cambial passiva
Juros de Caução

30

ATIVIDADES

DESPESAS COM CONTINGÊNCIAS E PERDAS

Contingências Processos Trabalhistas / Cíveis
INSS sobre Processos Judiciais
Provisão Créditos de Liquidação Duvidosa
Despesas com Glosas – Custos
Despesas com Glosas – Honorários
Perda Pesquisa Clínica - Atendimento Médico
Perda Atendimento Médico Convênio
Perda De Atendimento Médico Particular - Clínica Civil
Perda Repasse SUS
Outras Perdas
Perda Termo Aditivo/ Convênios Públicos a Receber
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2021

2020

133.666
130.613
7.707.237
100.075
1.375
81.624
8.154.590

44.737
960.409
3.204.642
5.566
31.916
702
4.247.972

(9.794)
(534.838)
(82.754)
(25.789)
(23.128)
(676.303)
7.478.287

(60.880)
(486.350)
(22.480)
(42.417)
(8.442)
(620.569)
3.627.403

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Conforme determinação do Artigo 227º, Inciso VI da Instrução Normativa nº 1.071, de
15/09/2010, os recursos da Fundação foram aplicados em suas finalidades institucionais, em
conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos
patrimoniais.
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS

Foram ofertados serviços ao SUS com observância ao limite mínimo de 60% (sessenta por
cento) fixado pelo Artigo 4º, Inciso II da Lei nº 12.101 de 27/11/2009, regulamentada pelos
Artigos 19º e 20º do Decreto nº 8.242 de 23/05/2014, conforme demonstrativo a seguir:

ENCARTE VI
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NÚMEROS DE ATENDIMENTOS
Atendimentos realizados para o SUS
Atendimentos totais
% do SUS nos Atendimentos

2021
669.256
724.740
92,34%

NÚMEROS DE INTERNAÇÕES
Atendimentos realizados para o SUS
Atendimentos totais
% do SUS nas Internações

2021
34.723
35.399
98,09%

DE

ATIVIDADES

2021

2020
587.195
626.539
93,72%
2020
34.568
35.194
98,22%

Em razão dos convênios e contratos firmados entre a Secretaria Estadual da Saúde e o
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo com interveniência da FAEPA que têm por objetivos a gestão e execução das
atividades e serviços de saúde, o desempenho assistencial em 2021 está demonstrado a
seguir, conforme seus principais indicadores:

a

Indicadores assistenciais gerais

Descrição

SUS

Atendimentos / Consultas
Internações
Cirurgias
Exames Laboratoriais / Especializados e
Procedimentos

b

Número
669.256
34.723
31.272
3.724.228

Total
% Número
7,66%
724.740
1,91%
35.399
4,33%
32.687
2,05% 3.802.014

%
100,0
100,0
100,0
100,0

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto

Descrição

SUS

Atendimentos / Consultas
Internações
Cirurgias
Partos
Exames Laboratoriais / Especializados e
Procedimentos

c

Particulares e
Conveniados
% Número
92,34%
55.484
98,09%
676
95,67%
1.415
97,95%
77.786

Número
498.127
25.562
17.545
1.377
3.530.587

Particulares e
Total
Conveniados
% Número
%
Número
%
89,98%
55.484
10,02%
553.611 100,0
97,42%
676
2,58%
26.238 100,0
93,20%
1.281
6,80%
18.826 100,0
91,13%
134
8,87%
1.511 100,0
97,84%
77.786
2,16% 3.608.373 100,0

Hospital Estadual de Ribeirão Preto

Descrição
Atendimentos / Consultas
Internações
Cirurgias
Consultas não médicas
SADT (Externo)
SADT (Interno)
Paciente Dia

ENCARTE VI

Pactuado
37.980
1.824
8.880
32.220
14.640
-

Realizado
34.020
2.102
7.274
25.867
13.879
3.355
11.140

%
89,57%
115,24%
81,91%
80,28%
94,80%
-
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Pactuado
17.304
3.456
1.608
7.200
7.680
5.112
-

Realizado
14.532
3.504
1.270
9.273
8.415
5.076
20.664
12.164
458
2.288

%
83,98%
101,39%
78,98%
128,79%
109,57%
99,30%
-

Pactuado
4.560
4.200
3.912
600
3.480
-

Realizado
3.480
2.101
1.579
1.485
2.457
-

%
76,32%
50,02%
40,36%
247,50%
70,60%
-

Realizado
45.980
1.289
12.298
14.707
-

%
63,40%
82,63%
51,24%
73,65%
-

Realizado
8.419
1.454
938
680
1.477
7.315
128.645
-

%
125,06%
100,14%
58,33%
283,33%
102,57%
121,67%
-

AME Américo Brasiliense

Descrição
Atendimentos / Consultas
Cirurgias
Consultas não médicas
SADT (Externo)
SADT (Interno)
Paciente Dia

g

2021

Hospital Estadual Américo Brasiliense

Descrição
Atendimentos / Consultas
Internações
Cirurgias
Consulta de urgência
Consultas não médicas
Paciente Dia

f

ATIVIDADES

Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto – MATER

Descrição
Atendimentos / Consultas
Internações
Cirurgias
Consulta de urgência
Consultas não médicas
SADT (Externo)
SADT (Interno)
Paciente Dia
Consultas Médicas por Telemedicina
Consultas Não Médicas por Telemedicina

e

DE

Pactuado
72.528
1.560
24.000
19.968
-

Hospital Estadual Serrana

Descrição
Atendimentos / Consultas
Internações
Cirurgias
Consulta de urgência
Consultas não médicas
SADT (Externo)
SADT (Interno)
Paciente Dia
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Pactuado
6.732
1.452
1.608
240
1.440
6.012
-
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ISENÇÕES USUFRUÍDAS

Em atendimento ao Artigo 30º, Inciso III, item (c) da Portaria nº 1.970, de 16/08/2011 do
Ministério da Saúde, são demonstradas a seguir, os valores relativos aos benefícios fiscais
usufruídos durante os exercícios de 2021 e de 2020:

INSS sobre Folha de Pagamento
PIS sobre Folha de Pagamento
SEFIP / GFIP sobre Folha de Pagamento
INSS sobre Serviços de Autônomos
CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

33

2021
2020
55.323.515
51.625.987
2.040.808
1.419.019
39.980.538
24.410.317
6.709.843
980.257
4.281.189
2.078.762
80.514.342
108.335.893

COBERTURA DE SEGUROS

A Administração da Fundação adota a política de contratar seguros de diversas
modalidades, cujas coberturas são consideradas suficientes pela Administração e
agentes seguradores para fazer face à ocorrência de sinistros. As premissas de riscos
adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das
demonstrações financeiras, consequentemente não foram auditadas pelos nossos
auditores independentes.

ENCARTE VI
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PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DA FAEPA PARA O
EXERCÍCIO DE 2021
PLANEJADO

REALIZADO

EXECUTADO

R$

R$

%

ORIGEM
SUS : Serviços Hospitares e Atend. Ambulatorial
SUS: Incentivo Programas Específicos HCRP
SUS: Gratuidade (Atendimento acima do teto)
SUS CREDENCIAMENTO DE UTI COVID
Clínica Civil – Atend. Particular
Saúde Suplementar (Convênios)
Projetos (Pesquisa Clínica)
Centro de Convenções
Estacionamentos
Convênios Públicos Municipal
Contrato de Gestão/ Convênios Públicos Estadual
Convênios Públicos Federal

Concursos
Doações e Patrocínios
Outras Receitas
Taxa de Administração
Cursos e Simposios
Locações

HCRP
-

172.000.000,00

175.262.936,97

101,90%

21.000.000,00
13.600.000,00
8.600.000,00
45.000.000,00
4.300.000,00
400.000,00
3.600.000,00
11.709.284,76
184.073.035,57
5.463.537,86

21.000.000,00
32.933.606,20
10.096.500,99
36.743.631,23
18.515.042,58
9.900,00
2.202.623,41
12.766.204,90
212.489.214,92
13.246.866,46
2.474.797,00

100,00%
0,00%
0,00%
117,40%
81,65%
430,58%
2,48%
61,18%
109,03%
115,44%
242,46%
98,99%

4.981.914,73

996,38%

4.132.298,15

71,57%

1.106.216,81

50,28%

2.500.000,00
500.000,00
5.773.902,36
2.200.000,00
22.000.000,00
1.000.000,00

15.188.675,96

69,04%

2.034.800,33

203,48%

Receitas e Despesas Financeiras
TOTAL DA RECEITA

2.342.842,00
478.862.602,55

7.478.286,60
572.663.517,24

319,20%
119,59%

APLICAÇÃO
Pessoal:Salários, Encargos, Beneficios,Cauções
Retenção SES: PIN HCRP
Custeio (Material de Consumo e Medicamento)
Despesas Gerais
Depreciação/ Amortização
Serviços de Terceiros
Apoio a programas de assistência social
Despesas com Bens de Terceiros
Despesas com contigências e Perdas
Investimento (Equip./Mat. Permanente/Obras)
Outras despesas Operacionais
TOTAL DA DESPESA

201.533.891,75
56.200.000,00
93.961.543,48
16.533.105,22
4.700.265,92
80.216.539,85
130.000,00
797.489,50
9.015.000,00
12.507.092,75
475.594.928,47

226.152.577,54
52.086.084,71
123.107.909,33
21.907.330,27
8.779.121,27
87.616.291,66
122.718,60
5.303.208,32
14.188.622,85
1.236,91
539.265.101,46

112,22%
92,68%
131,02%
132,51%
186,78%
109,22%
94,40%
0,00%
58,83%
113,44%
0,00%
113,39%

ENCARTE VI
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2021

CONVÊNIO FAEPA-HCFMRPUSP
CLÍNICA CIVIL – Particular / Saúde Suplementar /
UPC

SUS

CENTRO DE CONVEÇÕES

PREVISTO

REALIZADO

EXECUTADO

PREVISTO

REALIZADO

EXECUTADO

PREVISTO

REALIZADO

EXECUTADO

R$

R$

%

R$

R$

%

R$

R$

%

ORIGEM
SUS : Serviços Hospitares e Atend.
Ambulatorial
HCRP
SUS: Incentivo Programas Específicos
HCRP
SUS CREDENCIAMENTO DE UTI COVID
Clínica Civil – Atend. Particular
Saúde Suplementar (Convênios)
Projetos (Pesquisa Clínica)
Centro de Convenções
Eemenda Parlamentar (SUS)

Concursos
Doações e Patrocínios
Outras Receitas
Receitas e Despesas Financeiras
TOTAL DA RECEITA
APLICAÇÃO
Pessoal:Salários, Encargos,
Beneficios,Cauções
Retenção SES: PIN HCRP
Custeio (Material de Consumo e
Medicamento)
Despesas Gerais
Depreciação/ Amortização
Serviços de Terceiros
Apoio a programas de assistência social
Despesas com contigências e Perdas
Investimento (Equip./Mat. Permanente/Obras)
Outras despesas Operacionais
TOTAL DA DESPESA

ENCARTE VI

172.000.000,00

175.262.936,97

101,90%

-

0,00%

-

0,00%

21.000.000,00

21.000.000,00

100,00%

-

0,00%

-

0,00%

32.933.606,20
6.974.915,00
484.912,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

10.096.500,99
36.743.631,23
18.515.042,58
-

0,00%
117,40%
81,65%
430,58%
0,00%
0,00%
0,00%

9.900,00
-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,48%
0,00%
0,00%

8.600.000,00
45.000.000,00
4.300.000,00

400.000,00

1.202.541,92

0,00%

200.000,00

144.877,00

72,44%

-

0,00%

100.000,00
720.000,00
180.220.000,00

116.142,96
2.934.920,42
240.909.975,47

116,14%
407,63%
133,68%

2.612.000,00
386.000,00
61.098.000,00

1.366.898,15
2.130.567,95
68.997.517,90

52,33%
551,96%
112,93%

5.000,00
6.000,00
411.000,00

4.628,21
14.528,21

0,00%
77,14%
3,53%

58.500.000,00

56.749.419,61

97,01%

12.801.000,00

14.575.884,62

113,87%

222.500,00

99.332,79

44,64%

56.200.000,00

52.086.084,71

92,68%

-

0,00%

-

-

0,00%

45.000.000,00

58.906.285,62

130,90%

12.200.000,00

10.684.367,59

87,58%

30.000,00

7.620,04

25,40%

3.100.000,00
400.000,00
12.500.000,00
5.000.000,00

3.740.168,90
4.216.577,06
19.305.327,39
4.257.617,91

120,65%
1054,14%
154,44%
0,00%
85,15%

1.800.000,00
900.000,00
20.500.000,00
4.000.000,00

4.127.796,23
1.147.461,29
19.300.582,67
364.477,42

229,32%
127,50%
94,15%
0,00%
9,11%

200.000,00
1.500,00
150.000,00
15.000,00

175.910,52
2.541,80
276.438,89
1.383,50

87,96%
169,45%
184,29%
0,00%
9,22%

8.000.000,00

7.363.964,32

92,05%

700.000,00

1.229.091,89

175,58%

-

0,00%

188.700.000,00

589,18
206.626.034,70

0,00%
109,50%

52.901.000,00

3.400,00
51.426.261,71

0,00%
97,21%

563.227,54

0,00%
90,99%

619.000,00
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2021

CONVÊNIO FAEPA-HCFMRPUSP
ESTACIONAMENTO

FAEPA DIRETORIA

SUBTOTAL

PREVISTO

REALIZADO

EXECUTADO

PREVISTO

REALIZADO

EXECUTADO

PREVISTO

REALIZADO

EXECUTADO

R$

R$

%

R$

R$

%

R$

R$

%

ORIGEM
SUS : Serviços Hospitares e Atend.
Ambulatorial
HCRP
SUS: Incentivo Programas Específicos
HCRP
SUS CREDENCIAMENTO DE UTI COVID
Clínica Civil – Atend. Particular
Saúde Suplementar (Convênios)
Projetos (Pesquisa Clínica)
Centro de Convenções
Estacionamentos
Convênios Públicos Municipal
Emenda Parlamentar (SUS)

Concursos
Doações e Patrocínios
Outras Receitas
Taxa de Administração
Cursos e Simposios
Locações
Receitas e Despesas Financeiras
TOTAL DA RECEITA
APLICAÇÃO
Pessoal:Salários, Encargos,
Beneficios,Cauções
Retenção SES: PIN HCRP
Custeio (Material de Consumo e
Medicamento)
Despesas Gerais
Depreciação/ Amortização
Serviços de Terceiros
Apoio a programas de assistência social
Despesas com contigências e Perdas
Investimento (Equip./Mat. Permanente/Obras)
Outras despesas Operacionais
TOTAL DA DESPESA

ENCARTE VI

-

0,00%

-

0,00%

172.000.000,00

175.262.936,97

101,90%

-

0,00%

-

0,00%

21.000.000,00

21.000.000,00

100,00%

2.202.623,41
-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
61,18%
0,00%
0,00%
0,00%

273.560,00
1.989.885,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
79,60%

8.600.000,00
45.000.000,00
4.300.000,00
400.000,00
3.600.000,00
2.500.000,00

32.933.606,20
10.096.500,99
36.743.631,23
18.515.042,58
9.900,00
2.202.623,41
273.560,00
2.474.797,00

0,00%
117,40%
81,65%
430,58%
2,48%
61,18%
0,00%
0,00%
98,99%

-

0,00%

300.000,00

819.115,60

273,04%

500.000,00

2.166.534,52

433,31%

16.923,92

1692,39%

290.000,00

2.608.180,48

899,37%

3.008.000,00

4.108.145,51

136,57%

-

0,00%

2.200.000,00

1.106.216,81

50,28%

2.200.000,00

1.106.216,81

50,28%

-

0,00%

22.000.000,00

15.188.675,96

69,04%

22.000.000,00

15.188.675,96

69,04%

22.000,00
3.623.000,00

21.277,85
2.240.825,18

0,00%
96,72%
61,85%

1.000.000,00
800.000,00
29.090.000,00

2.034.800,33
971.121,05
24.991.555,23

203,48%
121,39%
85,91%

1.000.000,00
1.934.000,00
274.442.000,00

2.034.800,33
6.062.515,48
330.179.486,99

203,48%
313,47%
120,31%

538.560,00

690.694,59

128,25%

3.060.000,00

10.989.899,90

359,15%

75.122.060,00

83.105.231,51

110,63%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

56.200.000,00

52.086.084,71

92,68%

3.600.000,00

1.000,00

2.500.000,00

49.000,00

31.611,35

64,51%

1.990.000,00

2.470.376,06

124,14%

59.269.000,00

72.100.260,66

121,65%

150.000,00
28.765,92
150.000,00
-

63.082,08
45.602,63
20.774,07
6.133,20

42,05%
158,53%
13,85%
0,00%
0,00%

2.530.000,00
3.370.000,00
15.980.000,00
130.000,00
-

2.553.512,32
1.581.480,61
13.423.137,94
122.718,60
254.490,24

100,93%
46,93%
84,00%
94,40%
0,00%

7.780.000,00
4.700.265,92
49.280.000,00
130.000,00
9.015.000,00

10.660.470,05
6.993.663,39
52.326.260,96
122.718,60
4.884.102,27

137,02%
148,79%
106,18%
94,40%
54,18%

-

-

0,00%

1.000.000,00

2.318.265,94

231,83%

9.700.000,00

10.911.322,15

112,49%

916.325,92

857.897,92

0,00%
93,62%

28.060.000,00

4.056,68
33.717.938,29

0,00%
120,16%

271.196.325,92

1.245,86
293.191.360,16

0,00%
108,11%

37

FAEPA

RELATÓRIO

DE

ATIVIDADES

2021

CONVÊNIOS PÚBLICOS - MUNICIPAL
NÚCLEOS SAÚDE DA FAMÍLIA

CSE

PREVISTO

REALIZADO

EXECUTADO

PREVISTO

R$

R$

%

R$

UPA SERRANA

REALIZADO EXECUTADO

R$

PREVISTO

%

KIT ALTA DO IDOSO 300 KITS

REALIZADO EXECUTADO

R$

R$

%

PREVISTO

REALIZADO EXECUTADO

R$

R$

%

ORIGEM
Convênios Públicos Municipal
Receitas e Despesas Financeiras
TOTAL DA RECEITA
APLICAÇÃO
Pessoal:Salários, Encargos,
Beneficios,Cauções
Custeio (Material de Consumo e
Medicamento)
Despesas Gerais
Depreciação/ Amortização
Serviços de Terceiros
Investimento (Equip./Mat. Permanente/Obras)
TOTAL DA DESPESA

11.125.805,16
20.000,00
11.145.805,16

11.706.761,40
35.990,55
11.742.751,95

105,22%
179,95%
105,36%

583.479,60
2.000,00
585.479,60

622.495,58
5.904,53
628.400,11

106,69%
295,23%
107,33%

-

30.506,67
59,00
30.565,67

0,00%
#DIV/0!
#DIV/0!

-

41.467,50
1.225,22
42.692,72

0,00%
#DIV/0!
#DIV/0!

10.740.745,68

10.661.124,72

99,26%

583.479,60

578.033,06

99,07%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

3.600,00

19.916,13

553,23%

-

1.512,00

0,00%

-

-

0,00%

-

33.047,23

0,00%

294.000,00

341.166,96
91.030,45

116,04%
0,00%
104,08%

-

-

0,00%
0,00%
0,00%

-

99.000,00

0,00%
0,00%
0,00%

-

9.777,41
-

0,00%
0,00%
0,00%

87.459,48
-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

11.125.805,16

11.113.238,26

99,89%

583.479,60

579.545,06

99,33%

0,00

99.000,00

#DIV/0!

0,00

42.824,64

#DIV/0!

CONVÊNIOS PÚBLICOS - MUNICIPAL
FMI - TREINAMENTO PARA CUIDADORES
E PROFISSIONAIS DE IDOSO
PREVISTO REALIZADO EXECUTADO

R$

R$

%

COMPOSTAGEM DE RESIDOS
ORGANICOS
PREVISTO REALIZADO EXECUTADO

R$

R$

%

SUBTOTAL
PREVISTO

REALIZADO

EXECUTADO

R$

R$

%

ORIGEM
Convênios Públicos Municipal
Receitas e Despesas Financeiras
TOTAL DA RECEITA
APLICAÇÃO
Pessoal:Salários, Encargos,
Beneficios,Cauções
Custeio (Material de Consumo e
Medicamento)
Despesas Gerais
Depreciação/ Amortização
Serviços de Terceiros
Investimento (Equip./Mat. Permanente/Obras)
TOTAL DA DESPESA

ENCARTE VI

-

32.965,00
596,07
33.561,07

0,00%
#DIV/0!
#DIV/0!

-

58.448,75
1.094,92
59.543,67

0,00%
#DIV/0!
#DIV/0!

11.709.284,76
22.000,00
11.731.284,76

12.492.644,90
44.870,29
12.537.515,19

106,69%
203,96%
106,87%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

11.324.225,28

11.239.157,78

99,25%

-

6.709,00

0,00%

-

1.397,88

0,00%

3.600,00

62.582,24

1738,40%

-

2.725,02
628,52
1.200,00

0,00%
0,00%
0,00%

-

145,79
768,50
-

0,00%
0,00%
0,00%

294.000,00
87.459,48

353.815,18
1.397,02
191.230,45

120,35%
0,00%
218,65%

-

22.982,00

0,00%

-

58.000,00

0,00%

-

80.982,00

0,00%

0,00

34.244,54

#DIV/0!

0,00

60.312,17

#DIV/0!

11.709.284,76

11.929.164,67

101,88%

38

FAEPA

RELATÓRIO

DE

ATIVIDADES

CONTRATOS DE GESTÃO - ESTADUAL
HERibeirão
CRSMRP-MATER
REALIZADO
EXECUTADO
PREVISTO
REALIZADO

PREVISTO

R$

R$

%

R$

2021

EXECUTADO

R$

%

ORIGEM
Contrato de Gestão/ Convênios Públicos Estadual

Doações e Patrocínios
Outras Receitas
Receitas e Despesas Financeiras
TOTAL DA RECEITA
APLICAÇÃO
Pessoal:Salários, Encargos, Beneficios,Cauções
Custeio (Material de Consumo e Medicamento)
Despesas Gerais
Depreciação/ Amortização
Serviços de Terceiros
Despesas com contigências e Perdas
Investimento (Equip./Mat. Permanente/Obras)
TOTAL DA DESPESA

33.138.967,40

37.189.163,60

112,22%

29.289,37

0,00%

763.406,51
60.000,00
33.962.373,91

326,37
95.228,03
37.314.007,37

0,04%
158,71%
109,87%

19.879.000,00
5.359.200,00
2.414.933,91
6.309.240,00
33.962.373,91

21.581.784,45
6.068.930,67
2.284.513,09
77.387,26
7.172.595,56
128.796,34
13.059,90
37.327.067,27

108,57%
113,24%
94,60%
0,00%
113,68%
0,00%
0,00%
109,91%

PREVISTO

HEAB
REALIZADO

EXECUTADO

R$

R$

%

30.593.434,29

31.758.766,83

103,81%

138.363,74

0,00%

526.081,30
56.000,00
31.175.515,59

681,94
182.475,07
32.080.287,58

0,13%
325,85%
102,90%

18.705.309,36
4.364.572,18
1.942.234,62

19.463.177,05
4.509.296,38
1.873.691,64
46.644,29
6.141.672,56
45.805,66
340.852,98
32.421.140,56

104,05%
103,32%
96,47%
0,00%
99,65%
0,00%
0,00%
104,00%

6.163.399,43
31.175.515,59

CONTRATOS DE GESTÃO - ESTADUAL
HESerrana
PREVISTO
REALIZADO
EXECUTADO

R$

R$

%

SUBTOTAL
REALIZADO

PREVISTO

R$

R$

EXECUTADO

%

ORIGEM
Contrato de Gestão/ Convênios Públicos Estadual

Doações e Patrocínios
Outras Receitas
Receitas e Despesas Financeiras
TOTAL DA RECEITA
APLICAÇÃO
Pessoal:Salários, Encargos, Beneficios,Cauções
Custeio (Material de Consumo e Medicamento)
Despesas Gerais
Depreciação/ Amortização
Serviços de Terceiros
Despesas com contigências e Perdas
Investimento (Equip./Mat. Permanente/Obras)
TOTAL DA DESPESA

ENCARTE VI

64.428.956,85

75.503.659,37

117,19%

-

375.814,91

0,00%

906.055,37
112.800,00
65.447.812,22

50.000,00
184.077,51
76.113.551,79

5,52%
163,19%
116,30%

40.882.541,34
11.970.442,71
1.975.934,99

46.095.211,87
17.224.552,49
2.773.520,56
226.203,06
9.745.446,64
53.458,78
563.499,57
76.681.286,53

112,75%
143,89%
140,36%
0,00%
94,33%
0,00%
196,06%
117,16%

10.331.476,43
287.416,75
65.447.812,22

50.531.863,20

52.022.938,69

102,95%

178.693.221,74

196.474.528,49

270.118,90

0,00%

-

813.586,92

0,00%

570.359,18
80.000,00
51.182.222,38

159,83
271.826,75
52.565.044,17

0,03%
339,78%
102,70%

2.765.902,36

51.168,14

308.800,00
181.767.924,10

733.607,36
198.072.890,91

1,85%
237,57%
108,97%

31.296.611,98
10.603.176,62
1.805.988,21

30.385.772,81
11.914.591,02
2.216.936,29
837.753,36
7.205.158,03
446.701,64
53.007.510,64

97,09%
112,37%
122,75%
0,00%
145,36%
0,00%
17,73%
103,57%

110.763.462,68
32.297.391,51
8.139.091,73
27.760.885,43
2.807.092,75
181.767.924,10

117.525.946,18
39.717.370,56
9.148.661,58
1.187.987,97
30.264.872,79
228.060,78
1.364.114,09
199.437.005,00

106,11%
122,97%
112,40%
0,00%
109,02%
0,00%
48,60%
109,72%

4.956.769,57
2.519.676,00
51.182.222,38

109,95%
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CONVÊNIOS PÚBLICOS
FARMÁCIA DE MED. ESP.RIBEIRÃO
PREVISTO
REALIZADO EXECUTADO

R$

R$

FARMÁCIA DE MED. ESP. FRANCA
PREVISTO
REALIZADO EXECUTADO

%

R$

R$

CEDMAC
REALIZADO EXECUTADO

PREVISTO

%

R$

R$

SVO
REALIZADO EXECUTADO

PREVISTO

%

R$

R$

SEAVIDAS
REALIZADO EXECUTADO

PREVISTO

%

R$

R$

%

CIRURGIAS CARDÍACAS - INFANTIL
PREVISTO REALIZADO EXECUTADO

R$

R$

%

ORIGEM
Contrato de Gestão/ Convênios Públicos
Estadual
Receitas e Despesas Financeiras
TOTAL DA RECEITA
APLICAÇÃO
Pessoal:Salários, Encargos,
Beneficios,Cauções
Retenção SES: PIN HCRP
Custeio (Material de Consumo e
Medicamento)
Despesas Gerais
Depreciação/ Amortização
Serviços de Terceiros
Investimento (Equip./Mat. Permanente/Obras)
TOTAL DA DESPESA

1.742.051,75

1.702.594,50

97,74%

1.355.580,48

1.405.582,82

103,69%

598.367,41

574.033,03

95,93%

492.368,48 -

252,54

-0,05%

505.285,71

516.650,54

102,25%

311.160,00

242.651,23

77,98%

1.800,00
1.743.851,75

96,81
1.702.691,31

5,38%
97,64%

1.600,00
1.357.180,48

329,86
1.405.912,68

20,62%
103,59%

800,00
599.167,41

70,41
574.103,44

8,80%
95,82%

1.000,00
493.368,48

257,29
4,75

25,73%
0,00%

1.600,00
506.885,71

6.331,37
522.981,91

395,71%
103,18%

840,00
312.000,00

21.040,01
263.691,24

2504,76%
84,52%

1.338.745,30

1.356.678,74

101,34%

1.203.298,75

1.249.456,28

103,84%

599.167,41

573.095,44

95,65%

493.368,48

510.819,07

103,54%

506.885,71

460.695,41

90,89%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

20.349,67

11.277,78

55,42%

41.617,37

50.902,24

122,31%

-

1.008,00

0,00%

-

882,00

0,00%

-

882,00

0,00%

-

-

0,00%

52.354,39

121,06%
0,00%
81,63%

5.042,90

617,69%
0,00%
69,39%

0,00%
0,00%
0,00%

-

-

0,00%
0,00%
0,00%

-

-

0,00%
0,00%
0,00%

-

-

-

-

107.221,46

31.149,44
74.404,72

-

332.402,39

63.382,71
271.352,08

214.299,24

0,00%
0,00%
68,69%

-

2.590,00

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

1.743.851,75

1.705.281,31

97,79%

1.357.180,48

1.405.912,68

103,59%

599.167,41

574.103,44

95,82%

493.368,48

511.701,07

103,72%

506.885,71

522.981,91

103,18%

312.000,00

263.691,24

84,52%

312.000,00

CONVÊNIOS PÚBLICOS
TRANSP. AÉREO P CAPTÇÃO DE
NÚCLEO DE VIGILÂNCIA
TERMO ADITIVO SUS - COVID 2019 01/2020
AQUISICAO DE CADEIRA DE RODA PROGRAMA ESPECIAL TRANSPLANTE
VISAO DO FUTURO
PREVISTO REALIZADO EXECUTADO PREVISTO REALIZADO EXECUTADO PREVISTO
REALIZADO
EXECUTADO PREVISTO REALIZADO EXECUTADO PREVISTO REALIZADO EXECUTADO PREVISTO REALIZADO EXECUTADO

R$

R$

%

R$

R$

%

R$

R$

%

R$

R$

%

R$

R$

%

R$

R$

%

PREVISTO

SUBTOTAL
REALIZADO

EXECUTADO

R$

R$

%

ORIGEM
Contrato de Gestão/ Convênios Públicos
Estadual
Receitas e Despesas Financeiras
TOTAL DA RECEITA
APLICAÇÃO
Pessoal:Salários, Encargos,
Beneficios,Cauções
Retenção SES: PIN HCRP
Custeio (Material de Consumo e
Medicamento)
Despesas Gerais
Depreciação/ Amortização
Serviços de Terceiros
Investimento (Equip./Mat. Permanente/Obras)
TOTAL DA DESPESA

ENCARTE VI

315.000,00

486.433,17

154,42%

60.000,00 - 2.527,22

-4,21%

10.653.847,88

0,00%

438.601,30

0,00%

-

-

0,00%

- - 2.928,28

0,00%

5.379.813,83

16.014.686,43

297,68%

2.400,00
317.400,00

8.007,03
494.440,20

333,63%
155,78%

122,00
60.122,00

2.527,22
0,00

2071,49%
0,00%

-

73.338,44
10.732.586,32

#DIV/0!
#DIV/0!

-

7.584,48
446.185,78

#DIV/0!
#DIV/0!

-

0,00

#DIV/0!
#DIV/0!

-

2.928,28
0,00

#DIV/0!
#DIV/0!

10.162,00
5.389.975,83

122.511,20
16.142.597,63

1205,58%
299,49%

-

-

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

6.971.355,16

0,00%

-

-

0,00%

-

916.741,46

0,00%

-

-

0,00%

4.141.465,65

12.038.841,56

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

20.122,00

-

0,00%

6.222.138,37

0,00%

388.617,01

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

82.089,04

6.675.707,40

8132,28%

-

204.260,20
267.500,00

0,00%
0,00%
84,28%

40.000,00

-

0,00%
0,00%
0,00%

12,14
170.007,38
2.466.226,61

0,00%
0,00%
0,00%

-

0,00%
0,00%
0,00%

-

0,00%
0,00%
0,00%

-

0,00%
0,00%
0,00%

57.397,29
1.109.023,85

298.804,49
170.007,38
3.293.782,65

520,59%
0,00%
297,00%

317.400,00

290,69%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

2.590,00

0,00%

317.400,00

494.440,20

155,78%

60.122,00

-

0,00%

-

15.829.739,66

#DIV/0!

-

446.185,78

#DIV/0!

-

916.741,46

#DIV/0!

-

-

#DIV/0!

5.389.975,83

22.670.778,75

420,61%

40

FAEPA

RELATÓRIO

DESENVOLVIMENTO DE
NANOPARTICULAS

GENÉTICA DISPLASIAS CORTICAIS

PREVISTO

R$

REALIZADO EXECUTADO

R$

PREVISTO

%

R$

ATIVIDADES

PREVISTO

REALIZADO

EXECUTADO

PREVISTO

R$

R$

%

R$

%

2021

EFICACIA DA TERAPIA POR PRESSÃO
NEGATIVA NO TRATAMENTO DE FERIDAS
CRÔNICAS POR NEUROPATIA EM
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE
ONCOLOGIA OCULAR DO HCFMRP-USP

TRIAGEM NEONATAL

REALIZADO EXECUTADO

R$

DE

REALIZADO EXECUTADO

R$

PREVISTO

%

REALIZADO EXECUTADO

R$

R$

%

MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE
EQUIPAMENTOS DO HCFMRP-USP
PREVISTO

PRONON COORTE DINAMICA - DR.
LEANDRO COLLI

REALIZADO EXECUTADO PREVISTO

R$

R$

%

R$

REALIZADO

EXECUTADO

R$

%

ORIGEM
Convênios Públicos Federal

739.988,89

Outras Receitas
Receitas e Despesas Financeiras
TOTAL DA RECEITA
APLICAÇÃO
Pessoal:Salários, Encargos,
Beneficios,Cauções
Custeio (Material de Consumo e
Medicamento)
Despesas Gerais
Depreciação/ Amortização
Serviços de Terceiros
Apoio a programas de assistência social
Despesas com Bens de Terceiros
Investimento (Equip./Mat. Permanente/Obras)
TOTAL DA DESPESA

1.280,00
741.268,89

587.934,25
10.069,80
598.004,05

79,45%
0,00%
786,70%
80,67%

202.226,37

252.973,07
2.000,00 - 2.386,96
204.226,37 250.586,11

125,09%
0,00%
-119,35%
122,70%

832.730,59
20.000,00
852.730,59

740.439,87
184,50
19.884,25
760.508,62

88,92%
0,00%
99,42%
89,19%

1.001.644,28
12.800,00
1.014.444,28

531.268,25
20.788,63
552.056,88

53,04%
0,00%
162,41%
54,42%

327.041,84 - 28.943,02
800,00
29.282,32
327.841,84
339,30

-8,85%
0,00%
3660,29%
0,10%

129.146,40

-

0,00%

-

-

0,00%

53.531,74

59.369,70

110,91%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

503.211,02

376.589,45

74,84%

204.226,37

116.125,69

56,86%

643.257,45

563.421,21

87,59%

778.635,36

380.282,89

48,84%

105.132,73

241,00

0,23%

13.598,18

172.195,20
44.219,40
5.000,00
-

1266,31%
0,00%
6,10%
0,00%
0,00%

13.640,36
65.956,81
54.863,25
-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

15.790,79
99.496,92
22.430,00
-

0,00%
0,00%
14,38%
0,00%
0,00%

174.255,59
61.553,33

11.384,79
155.338,20
5.051,00
-

0,00%
0,00%
2,90%
0,00%
0,00%

-

82.000,00
13.313,29

34.744,67
187.964,44

98,30
-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

135.438,27

0,00%

741.268,89

598.004,05

80,67%

1.014.444,28

552.056,88

54,42%

327.841,84

135.777,57

41,42%

CARTA ACORDO - AGIRCOV2020

-

204.226,37

205.821,54

0,00%

456.407,65

223,48%

CARTA ACORDO - EERP - MARIA
HELENA

155.941,40
-

852.730,59

268.386,00

0,00%

1.028.894,62

120,66%

CARTA ACORDO - EERP - CARLA
VENTURA

CARTA ACORDO - PROF. ALTACILIO

SICONV - 905504/2020 - BANCO DE
LEITE (SICONV)

PREVISTO REALIZADO EXECUTADO PREVISTO REALIZADO EXECUTADO PREVISTO REALIZADO EXECUTADO PREVISTO REALIZADO EXECUTADO PREVISTO REALIZADO EXECUTADO

R$

R$

%

R$

R$

%

R$

R$

%

R$

R$

%

R$

R$

%

565.874,02 -14.040,34
15.000,00 14.040,34
580.874,02
0,00

-

-2,48%
0,00%
93,60%
0,00%

-

1.987.455,80
193.990,64
2.181.446,44

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

1.906.585,00

0,00%

46.215,58
534.658,44

-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

6.085,86
268.775,58
-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

-

0,00%

580.874,02

-

0,00%

-

-

-

690.987,15

0,00%

2.872.433,59

#DIV/0!

SUBTOTAL

PREVISTO

REALIZADO

EXECUTADO

R$

R$

%

ORIGEM
Convênios Públicos Federal

Outras Receitas
Receitas e Despesas Financeiras
TOTAL DA RECEITA
APLICAÇÃO
Pessoal:Salários, Encargos,
Beneficios,Cauções
Custeio (Material de Consumo e
Medicamento)
Despesas Gerais
Depreciação/ Amortização
Serviços de Terceiros
Apoio a programas de assistência social
Despesas com Bens de Terceiros
Investimento (Equip./Mat. Permanente/Obras)
TOTAL DA DESPESA

ENCARTE VI

475.681,00
126,04
- 475.554,96

0,00%
0,00%
0,00%
#DIV/0!

352.000,00
50.766,75
-

-

-

68.900,00
68.900,00

0,00%
0,00%
0,00%
#DIV/0!

0,00%

-

0,00%

-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

55.500,19
13.399,81
-

-

0,00%

402.766,75

#DIV/0!

-

-

-

221.400,00
221.400,00

0,00%
0,00%
0,00%
#DIV/0!

0,00%

-

0,00%

-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

158.000,00
-

-

0,00%

68.900,00

#DIV/0!

-

-

-

416.700,00
416.700,00

0,00%
0,00%
0,00%
#DIV/0!

0,00%

-

0,00%

-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

378.765,00
17.469,62
-

-

0,00%

158.000,00

#DIV/0!

-

-

-

66.382,80
855,83
67.238,63

0,00%
0,00%
0,00%
#DIV/0!

0,00%

-

0,00%

182.678,14

59.369,70

32,50%

0,00%

-

0,00%

2.234.462,93

3.343.245,24

149,62%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

4.050,00
259,81
-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

13.598,18
493.157,24
797.489,50

1.161.326,33
379.283,38
437.756,01
-

8540,31%
0,00%
88,77%
0,00%
0,00%

-

0,00%

396.234,62

#DIV/0!

-

-

-

3.669.505,99
51.880,00
3.721.385,99

0,00%
0,00%
0,00%
#DIV/0!

5.286.995,40
184,50
305.555,09
5.592.734,99

144,08%
0,00%
588,97%
150,29%

18.067,70

0,00%

-

1.318.700,66

0,00%

22.377,51

#DIV/0!

3.721.385,99

6.699.681,32

180,03%

41

FAEPA

RELATÓRIO

HANSENIASE CONVÊNIO
767202/2011
PREVISTO REALIZADO

R$

R$

ATIVIDADES

REALIZADO

PREVISTO

R$

2021

MINISTERIO DA SAUDE TUBERCULOSE PROF
DOMINGOS
PREVISTO
REALIZADO

TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO

BNDES
PREVISTO

DE

REALIZADO

R$

ANVISA - PNUD PROGRAMA DAS MINISTERIO DA SAUDE - PROESFNAÇOES UNIDAS P/ DESENV
PSF (LINHAS DE BASE)
PREVISTO

R$

REALIZADO

PREVISTO

R$

REALIZADO

R$

ORIGEM
Convênios Públicos Federal

-

Doações e Patrocínios
Outras Receitas
Receitas e Despesas Financeiras
TOTAL DA RECEITA
APLICAÇÃO
Pessoal:Salários, Encargos,
Beneficios,Cauções
Custeio (Material de Consumo e
Medicamento)
Despesas Gerais
Depreciação/ Amortização
Serviços de Terceiros
Investimento (Equip./Mat. Permanente/Obras)
TOTAL DA DESPESA

ENCARTE VI

-

-

1.411,80
1.411,80

-

-

1.794.031,87

16.000,00
1.810.031,87

985.710,26
-

2.001.793,29

28.160,23
1.013.870,49

- 32.600,00
19.250,31
1.988.443,60

-

2.184.030,81

-

0,00

-

-

942,98
942,98

-

2.751,67
2.751,67

-

-

-

-

75.000,00

291.335,19

878.718,04

-

-

890,00

-

249.018,02

-

-

1.486.013,85

220.800,00
34.808,28
406.128,96

27.807,92
1.314,00
671.718,51

35.644,72
-

-

1.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.810.031,87

953.072,43

-

3.763.589,28

-

35.644,72

-

-

-

2.390,00

42

FAEPA

RELATÓRIO

MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO 835217/2016 MATER EQUIP.
PREVISTO REALIZADO

R$

DE

CURSO SES
PREVISTO

ATIVIDADES

PROC. FAEPA 1342/2017 PROF. DOMINGOS

CONVENIO ODEBRECHT

REALIZADO

PREVISTO

R$

2021

REALIZADO

PREVISTO

R$

SUBTOTAL

REALIZADO

PREVISTO

REALIZADO

1.794.031,87
-

984.956,06
2.001.793,29

182,1%
0,0%

- 32.600,00
16.000,00
209.227,18
1.810.031,87 3.163.376,53

0,0%
7,6%
57,2%

EXECUTADO

R$

ORIGEM
Convênios Públicos Federal

Doações e Patrocínios
Outras Receitas
Receitas e Despesas Financeiras
TOTAL DA RECEITA
APLICAÇÃO
Pessoal:Salários, Encargos,
Beneficios,Cauções
Custeio (Material de Consumo e
Medicamento)
Despesas Gerais
Depreciação/ Amortização
Serviços de Terceiros
Investimento (Equip./Mat. Permanente/Obras)
TOTAL DA DESPESA

-

0,00

-

151.313,05
151.313,05

-

754,20
754,20
0,00

-

4.642,94
4.642,94

-

-

-

-

-

2.184.030,81

0,0%

-

37.800,00

-

-

75.000,00

1.208.743,23

6,2%

3.898,80
-

23.041,33

3.708,25
-

3.052,80
-

249.018,02
1.486.013,85

284.252,64
46.782,13
1.102.388,80

87,6%
0,0%
134,8%

-

-

-

-

-

510.913,95

-

-

-

510.913,95

0,0%

-

3.898,80

-

60.841,33

-

514.622,20

-

3.052,80

1.810.031,87

5.337.111,56

33,9%

Ribeirão Preto, 30 de março de 2022.

Prof. Dr. RICARDO DE CARVALHO CAVALLI
Diretor Executivo

ENCARTE VI
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