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APRESENTAÇÃO

Este Relatório de gestão foi elaborado pela  Organização Social Instituto

Social das Medianeiras da Paz – ISMEP e apresenta, de forma clara e objetiva, o

desempenho  das  atividades  na  gestão  da  UPA  OLINDA,  demonstrando  os

resultados  alcançados  no  mês  de  Abril  de  2022 frente  aos  objetivos  e  metas

contratuais pactuadas no contrato de gestão n°001/2022 firmado com a Secretaria

Estadual de Saúde do Estado de Pernambuco.

As informações contidas no referido relatório envolvem, além de Indicadores

de Produção e de Qualidade, análise de dados cruciais a assistência de urgência e

emergência, comprovando os resultados da gestão e demonstrando os resultados

alcançados  focado  no  atendimento  eficaz  no  perfil  assistencial  proposto  a  esta

unidade de saúde 24 horas.



INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do

Contrato  de  Gestão  n°  001/2022,  assinado  em 20/01/2022, celebrado  entre  a

Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e a  Organização Social Instituto

Social  das  Medianeiras  da  Paz  -  ISMEP para  o  Gerenciamento  da  Unidade

Pronto Atendimento – UPA OLINDA em regime 24 horas por dia, localizada no

Município de Olinda / PE.

As ações atuais incluem, entre outras iniciativas, a adoção de um modelo de

gestão que propicia melhor relação custo/efetividade na assistência de Urgência e

Emergência.

O  ISMEP  é  uma  entidade  beneficente  de  pessoa  jurídica  com  caráter

associativo que presta serviço na área da saúde, qualificada como Organização

Social  de Saúde (OSS) em 2019 através do Decreto  PE n° 48.193 de 01 de

novembro de 2019 e com renovação de titulação em 25 de janeiro de 2022 através

do Decreto PE n°52.208. Atualmente a OSS administra 01 (um) hospital, 02 (duas)

Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e 02 (Duas) Unidades Pernambucanas de

Atenção Especializada.

A UPA OLINDA compõe a rede de atenção SUS de urgência e emergência

da Regional de Saúde I e está localizada na Av. Dr. Joaquim Nabuco, s/n°, Bairro

de Tabajara, Olinda- PE, CEP: 53350-005. Com início de suas atividades datado

em  01  de  janeiro  de  2010,  passou  a  ser  gerenciado  pelo  ISMEP em  01  de

fevereiro de 2022,  mantendo seu perfil  de serviço de referência em urgência e



emergência com assistência em: clínica médica, traumato – ortopedia, pediatria

e  odontologia,  oferecendo  atendimento  24  horas  por  dia,  07  (sete)  dias  por

semana através de demanda espontânea e referenciada de SAMU e CORPO DE

BOMBEIROS.

1.  PERFIL DO SERVIÇO

A UPA OLINDA faz parte da rede de urgência e emergência 24 horas do

Estado de Pernambuco. Em seu funcionamento, trabalha através de protocolo de

Acolhimento  e  Classificação  de  Risco  e  em  seu  perfil  assistencial  possui

capacidade  de  atendimento  médico  estimado  em  12.375  usuários/mês  e

atendimento odontológico estimado em 786 usuários/mês.

Além de possuir em seu escopo profissional equipe de odontologia, possui

03 especialidades médicas,  sendo elas:  clínica médica,  traumato-ortopedia e

pediatria, o  usuário  conta  também  com  equipe  multidisciplinar  composta  de:

fisioterapeuta, assistente social, nutricionista, enfermeiro, técnico em imobilização,

técnico  em enfermagem,  auxiliar  de  nutrição,  auxiliar  de  radiologia,  auxiliar  de

câmara escura e flebotomista,  elevando ainda mais a qualidade da assistência

fornecida.



Quadro 01 – Resumo das informações

Organização Social Instituto Social Medianeiras da Paz

Contrato de Gestão 001/2022

Localização Município de Olinda /PE

Área de Abrangência
Todos os municípios da Regional de Saúde I

Perfil Assistência  de  urgência  e  emergência  em:  clínica
médica, traumato – ortopedia, pediatria e odontologia.

Capacidade Atendimento Médico: estimada em 12.375/ mês;
Atendimento Odontológico: Estimado em 786/mês.

SADT:

Serviço de Apoio Diagnóstico

e Terapêutico

Patologia  clínica,  gasometria  arterial,  Raio-x  e

fisioterapia.

2.  GESTÃO DO CONTRATO

O  Contrato  de  Gestão  nº  001/2022,  cujo  objeto  é  “o  gerenciamento,  a

operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados

pela CONTRATADA na UPA OLINDA, localizada à Av. Dr. Joaquim Nabuco, s/n°,

Bairro de Tabajara, Olinda- PE, CEP: 53350-005, em regime de 24 horas por dia,

que assegure assistência universal e gratuita à população” em conformidade com

as especificações,  obrigações e condições previstas no contrato supracitado.  O



valor do custeio mensal do referido contrato é de R$ 1.486.146,31 (hum milhão,

quatrocentos e oitenta e seis mil, cento e quarenta e seis reais e trinta e um

centavos).

4.   METODOLOGIA

A elaboração do presente relatório foi baseada nos dados assistenciais da

UPA OLINDA, referente ao período de Abril de 2022, assim como nos relatórios de

monitoramento oriundos do sistema de faturamento, sendo subsidiados ainda pelas

reuniões  de  gestão,  e  demais  documentos  que  contemplaram  o  objeto  de

avaliação.

5. METAS E INDICADORES

O  CG n° 001/2022 é composto de metas quantitativas e qualitativas que

possuem  como  objetivo  principal  garantir  atendimento  abrangente,  eficaz  e

eficiente aos usuários da  UPA OLINDA. Diante disto, estão dispostos nesses

grupos de metas 02 (duas) metas quantitativas e 10 (dez) metas qualitativas, as

quais discorreremos abaixo.

5.1 METAS DE PRODUÇÃO

5.1.1  Atendimentos Médicos de Urgência/ Emergência 

O Atendimento Médico de urgência e emergência compõe um indicador

que mensura em o total de atendimentos por especialidade médica mês a mês.



No que concerne tal indicador, a UPA OLINDA possui meta contratual de 12.375

atendimentos/mês,  sendo  registrado  em  Abril/2022,  o  total  de  8.561

atendimentos de urgência e emergência correspondendo ao alcance de 69,18 %

da meta contratual, sendo o não atingimento de meta justificado exclusivamente

por  ausência  de  demanda,  levando  em consideração  que  a  unidade  possui

atendimento de urgência e emergência por demanda espontânea. Segue tabela

demonstrativa referente ao indicador.

TABELA N° 01 - N° E PERCENTUAL DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA UPA OLINDA (META: 12.375 / MÊS)

ESPECIALIDADE QUANTITATIVO
% execução estratifica-

do por tipo
% de atingimento

de meta

CLINICA MÉDICA 5.667 66,20%

69,18%PEDIATRIA               1.050 12,26%

       TRAUMATO-ORTOPEDIA 1.840  21,50%

TOTAL 8.561

5.1.2 Atendimento Odontológico de Urgência/ Emergência 

O  Atendimento  odontológico  de  urgência  e  emergência  compõe  um

indicador que mensura o total de atendimentos de odontologia no mês.  No que

concerne  tal  indicador,  a  UPA  OLINDA possui  meta  contratual  de  786

atendimentos/mês, sendo registrado em  Abril/2022, o total de 841 atendimentos



de  urgência  e  emergência correspondendo  ao  alcance  de  106.99  %  da  meta

contratual.

TABELA N° 02 - N° E PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE UR-
GÊNCIA E EMERGÊNCIA

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
UPA OLINDA (META: 786 / MÊS)

ESPECIALIDADE QUANTITATIVO % de atingimento de meta

ODONTOLOGIA 841 106,99%

6.1 INDICADORES DE QUALIDADE VALORADOS

6.1.1 Atenção ao usuário

6.1.1.1 Acolhimento com classificação de Risco

O acolhimento com classificação de risco visa atender ao paciente de forma
humana, priorizando sua gravidade, tornando o processo mais célere e oferecendo
uma escuta qualificada capaz de responder de melhor forma e de acordo com a
necessidade de cada usuário. Diante disto a  UPA OLINDA demonstra o referido
indicador através do ANEXO “Acolhimento com Classificação de Risco”.



6.1.1.2 Satisfação do usuário

Na  pesquisa  de  satisfação  de  pacientes  da  UPA  OLINDA,

indicador  mensurado  através  do  acompanhamento  da  pesquisa  in

loco, referente ao mês de Abril, foram contabilizadas 12 pesquisas de

satisfação. Diante disto, a UPA Olinda demonstra o referido indicador

através dos ANEXO “ Avaliação de Satisfação do usuário”

6.1.1.3 Taxa de resolução de queixas

Em  relação  ao  indicador  em  análise,  considerando  a  quantidade  de

pesquisas contabilizadas, a UPA OLINDA não possui ainda parâmetros de análise

e avaliação para esse indicador.



6.1.2 Qualidade da informação

6.1.2.1 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES
O indicador supracitado relaciona o quantitativo de profissionais médicos

que atuaram na unidade no mês de competência com o respectivo cadastro no
CNES.  Referente  a  este  indicador,  houve  algumas  dificuldades  para  sua
atualização.  A base  de  dados  do  CNES na  Unidade  foi  corrompida,  com isso
tivemos que cadastrar todos os dados novamente, bem como levar nossa máquina
para a SES para que pudessem resolver o problema remotamente. Somando a
todas  essas  dificuldades,  tivemos  uma  variável  esperada  que  foi  a  grande
rotatividade médica.

TABELA N° 05 - TAXA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CADASTRADOS NO CNES

TAXA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CADASTRADOS NO CNES UPA OLINDA
(META: ≥ 100% DE RESOLUÇÃO DE QUEIXAS / MÊS)

TOTAL DE PROFISSIONAIS MÉDICOS
NO MÊS DE COMPETÊNCIA

TOTAL DE PROFISSIONAIS
MÉDICOS

CADASTRADOS NO CNES
NO MÊS DE COMPETÊNCIA

TAXA DE CADASTRO

248 248 100%

6.1.2.2 Registro de produção no SIA/SUS

Por se tratar  do primeiro mês de execução para este indicador,  teremos
apenas  a  informação  do  total  de  produção  visto  que  o  total  de  glosas
visualizaremos no prazo mínimo de 60 a 90 dias.



TABELA N° 03 - PERCENTUAL DE REGISTRO DE PRODUÇÃO SIA/SUS

PERCENTUAL DE REGISTRO DE PRODUÇÃO SIA/SUS UPA OLINDA (META: RE-
GISTRAR 100 % DE PRODUÇÃO SIA/SUS COM GLOSA ≤  10 % NO MÊS DE COM-

PETÊNCIA)

TOTAL DE PRODUÇÃO REGISTRADAS NO
SIA/SUS NO PRAZO SES/REGULAÇÃO

TOTAL DE GLOSAS DA PRODUÇÃO NO PERÍODO ANALISADO

158.326 0%

6.1.3.  Qualidade do atendimento

6.1.3.1 Escala Médica

O objetivo principal do referido indicador é averiguar o cumprimento da escala
médica da unidade, a qual possui contratualmente, estimativa de profissionais em 24h
de funcionamento distribuído nas especialidades de clínica médica, pediatria e
traumato – ortopedia. Diante disto informamos que os dados deste indicador estão
dispostos no item “Escala Médica” nos anexos deste documento.

6.1.3.2  Escala Odontológica

O objetivo principal do referido indicador é averiguar o cumprimento da escala
de  cirurgião  dentista da  unidade. Diante  disto  informamos  que  os  dados  deste
indicador  estão  dispostos  no  item  “Escala  outros  profissionais  de  saúde” nos
anexos deste documento.

6.1.3.3 Taxa de Atendimento de Retorno em até 24 h



Com o propósito de avaliar  a efetividade e resolutividade dos atendimentos

realizados,  o  referido  indicador  utiliza  como  parâmetro  o  n°  de  pacientes  que

retornaram ao serviço em até 24h com mesmo CID ou queixas similares ao primeiro

atendimento.  Demonstramos  o  referido  indicador  através  da  tabela  n°  04  e  do

Relatório de Sistema acostado aos anexos.

TABELA N° 04 - TAXA DE ATENDIMENTO DE RETORNO EM ATÉ 24 H

TAXA DE ATENDIMENTO DE RETORNO EM ATÉ 24H UPA  OLINDA (META: ≤ 5 % DE PACIENTES
COM RETORNO EM 24H)

TOTAL DE SAÍDAS NO PE-
RÍODO

TOTAL DE PACIENTES QUE 
RETORNARAM EM 24H

       % DE RETORNO

9.402      11                0,11%

6.1.3.4 Taxa de Revisão de Prontuário de pacientes com classificação de 
risco vermelho / amarelo

As  comissões  estão  em processo  de  implantação.  Os  Editais  estão  sendo
concluídos e posteriormente serão divulgados para podermos concluir o processo.

6.1.4.  Ensino e Pesquisa

6.1.4.1 Taxa de execução do plano de educação permanente

O  indicador  em  questão  visa  avaliar  a  execução  do  plano  de  educação

permanente,  observando seus prazos.  Desta forma apresentamos a  tabela n°  05



como  método  avaliativo  do  referido  indicador  além  do  plano  de  educação

permanente aos anexos deste relatório.

TABELA N° 05 - TAXA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

TAXA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE UPA OLINDA (META: ≥ 90 % DE EXECUÇÃO
DE ATIVIDADES PREVISTAS)

TOTAL DE ATIVIDADES DE EDU-
CAÇÃO PERMANTE PREVISTAS

TOTAL DE ATIVIDADES DE
EDUCAÇÃO PERMANTE

REALIZADAS
TAXA DE EXECUÇÃO

04 04 100%



7. ANEXOS

 







































UPA OLINDA



COMISSÃO DE EPIDEMIOLOGIA
PREVENÇÃO E

CONTROLE DAS INFECÇÕES
RELACIONADAS À

ASSISTÊNCIA À SAÚDE



RELATÓRIO
ABRIL/2022

 
Introdução 
  

Tendo em vista a prevenção da incidência de infecções relacionadas à assistência à saúde

(IRAS)

Considerado  as  atividades  contínuas  de  vigilância  epidemiológica  das  infecções

hospitalares,  o  presente  relatório  vem  expor  os  dados  de  internamentos,  uso  de

dispositivos, consumo de antibióticos e as medidas de precauções baseadas em dados dos

registros de enfermagem e dos registros da farmácia.  

Através das visitas técnicas foram identificados indicadores pelos quais se fez necessário a

intervenção da equipe, com finalidade de otimizar condutas e rotinas para assim a prestar

uma assistência preventiva e segura para os pacientes.

Resultados parciais obtidos no mês de abril de 2022: 



Taxa de uso de dispositivos associados às Infecções
relacionadas à assistência à saúde

Discussão

No mês vigente  o  uso  de  dispositivos  ocorreu  conforme a  tabela  acima.  A sondagem

vesical  de  demora  foi  o  procedimento  invasivo  mais  realizado,  principalmente  na  sala

amarela 1,8% de incidência, 15,7% em sala vermelha. A parcial demonstra que o maior

número de internamentos foi em sala amarela e vermelha, em termos de procedimentos,

Ano 2022, Mês de referência – ABRIL, Unidade – UPA de Olinda

Unidade CVC VM SVD
Pacientes-

dia

(Número de pacientes
com cateter venoso

central/dia)

(Número de
pacientes com

ventilador
mecânico/dia)

(Número de
pacientes com

sonda vesical de
demora/ dia)

Total na
unidade

SALA 
VERMELHA

19 25 36 229

SALA 
RESPIRATÓRIA

00 00 08 213

SALA AMARELA 00 00 50 2640

PEDIATRIA 00 00 00 279

TOTAL 19 25 94 3.361

Unidade DU CVC DU VM DU SVD

SALA 
VERMELHA

8,2% 10,9% 15,7%

SALA 
RESPIRATÓRIA

0,0% 0,0% 3,7%

SALA AMARELA 0,0% 0,0% 1,8%

PEDIATRIA 0,0% 0,0% 0,0%

TAXA 8,2% 10,9% 17,59%



os pacientes  acamados foram mais  submetidos a  estes  do que os  demais.  E  quando

observamos a taxa de pacientes totais da UPA Olinda, constatamos que o procedimento

mais utilizado é a SVD, com 2,7% dos procedimentos invasivos.



Controle de Antimicrobiano
Ano 2022 Mês de referência- ABRIL, Unidade – UPA de Olinda

ATB/CLÍNICAS MÉDICA ORTOPEDIA PEDIATRIA

PERÍODO FEV MAR ABR FEV MAR ABR FEV MAR ABR
Ciprofloxacina 09 506 20
Penicilina 100 02   176
Ceftriaxona 408 93   565
Ampicilina 11 12 16
Cefalotina 47 91 86
Azitromicina 63 279 82
Clindamicina 106 259  315
Metronidazol 20 02 11
Amoxicilina 00    00    00
Levofloxacino 00    00 00
Cefalexina 00 00 00
Amicacina 00 00 00
Ceftazidina 00 00 00
Gentamicina 00 00 00

TOTAL 764 1.244 1.271

Discussão

           A administração inadequada de antimicrobianos é capaz de comprometer a resposta

clínica do paciente, aumentar custos com internação e contribuir  para o surgimento de

bactérias multirresistentes. Nesse contexto, o uso racional de antimicrobianos beneficia o

paciente assim como a instituição de saúde.

Na tabela acima mostra o controle dos antibióticos utilizados no mês de abril  na

clínica  médica,  ortopedia  e  pediatria.  utilização  dessas  medicações  por  clínica  como

indicado na tabela, contudo todo o quantitativo do período está demonstrado como sendo

da clínica médica para fins de compreensão. O grupo de ciprofloxacina, azitromicina, e

clindamicina são os mais utilizados em tratamento de acordo com a tabela acima. 





AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE CCIH NO MÊS
DE ABRIL

Emerlaine Ferreira
Setor Responsável

Educação Permanente
ISMEP

1) Visita diária epidemiológica dos setores e acompanhamento de registros
de pacientes internados;

2)  Controle do uso de antimicrobianos;

3) Avaliação e orientação de técnicas relacionadas com procedimentos in-
vasivos;

4) Monitoramento dos serviços de limpeza e desinfecção;

5)  Treinamento de EPI’s;

6) Orientação a equipe quanto ao descarte correto dos Resíduos Biológi-
cos;

7) Manejo e descarte corretos de materiais perfurocortantes e resíduos;

8) Supervisão e orientação quanto a Higiene das mãos;

9) Cuidados no manejo e administração de medicamentos.











 

DESCRIÇÃO DO TREINAMENTO 
 

Treinamento realizado de forma setorial onde enfermeiros e farmacêuticos 
exploraram as prescrições e mostraram as formas corretas para leitura e avaliação de uma 
prescrição. Também foi abordado sobre a conciliação medicamentosa bem como as 
estratégias para evitar erros de medicação e assim aumentar a segurança do paciente. 

 

Público alvo: técnicos de enfermagem e enfermeiros.
 

Formatação 
 

• Data: 05/04/2022
• setorial

 

Conteúdo Programático 
• Manejo da prescrição;
• Atenção para as via correta de administração;
• Exemplos de conciliação medicamentosa;

Setor Responsável 
 
Nome do Hospital/UPA: UPA Olinda 
Coordenação: Karla Freitas Nogueira da Silva 
Facilitadora: Emerlaine Ferreira 
Departamento: Educação Permanente

TREINAMENTOS EDUCAÇÃO PERMANENTE

TÍTULO:

Prescrição segura e conciliação medicamentosa.

EDIÇÃO:

ABRIL/

2022



 





TREINAMENTOS EDUCAÇÃO PERMANENTE

TÍTULO:

Perigos da Automedicação, Cuidado-Medicamentos Semelhantes.

EDIÇÃO:

ABRIL

2022

 

DESCRIÇÃO DO TREINAMENTO 
 

Através de uma paródia farmacêuticos sensibilizam a equipe quanto os perigos da 
auto medicação, a atenção aos medicamentos semelhantes e os cuidados que todos devem 
ter ao manejar essas medicações.

 
Público alvo: Enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos 

Formatação 
 

• Data: 06/04/2022  
• Paródia  

Conteúdo Programático 
 

• Conceituação de automedicação;
• Consequências da automedicação;
• Medicações semelhantes e estratégias para evidenciar esse tipo de medicação;



Setor Responsável 
 
Nome do Hospital/UPA: UPA Olinda 
Coordenação: Karla Freitas Nogueira da Silva 
Facilitadora: Emerlaine Ferreira 
Departamento: Educação Permanente







 



DESCRIÇÃO DO TREINAMENTO 
 

Treinamento realizado de forma setorial onde enfermeiros abordaram a importância da dupla 
checagem e quando deve executá-la, bem como os profissionais tiveram a oportunidade de entender 
melhor as etapas para os 9 certos na administração medicamentosa.

 

Público alvo: técnicos de enfermagem e enfermeiros.
 

Formatação 
 

• Data: 07/04/2022
• setorial

 

Conteúdo Programático 
• A importância da dupla checagem;
• Quando utilizar a dupla checagem;
• 9 certos da administração medicamentosa.

Setor Responsável 
 
Nome do Hospital/UPA: UPA Olinda 
Coordenação: Karla Freitas Nogueira da Silva 

UPA OLINDA, Av. Dr Joaquim, Nabuco (PE-15), Tabajara, s/n°
Olinda, CEP 53350-005 – TEL: 3184.4303

TREINAMENTOS EDUCAÇÃO PERMANENTE

TÍTULO:

Dupla Checagem, 9 certos da administração de medicamentos

EDIÇÃO:

ABRIL/

2022



Facilitadora: Emerlaine Ferreira/ Heverton Cesar
Departamento: Educação Permanente
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DESCRIÇÃO DO TREINAMENTO 
 

Treinamento realizado de forma setorial onde se fez menção a importância da lavagem das mãos 
bem como quando utilizar solução alcoólica para a higienização das mãos e qual objetivo de ter sempre as
mãos higienizados.

Público alvo: Toda equipe.
 

Formatação 
 

• Data: 22/04/2022
• setorial

 

Conteúdo Programático 

• Quando higienizar as mãos com solução alcoólica;
• A higienização com solução alcoólica não pode substituir a lavagem das mãos com água e sabão;
• Diferença entre higienização das mãos com solução alcoólica e agua e sabão;

4

TREINAMENTOS EDUCAÇÃO PERMANENTE

TÍTULO:

Higienização das mãos com solução alcoólica .

EDIÇÃO:

ABRIL/

2022



Setor Responsável 
 
Nome do Hospital/UPA: UPA Olinda 
Coordenação: Karla Freitas Nogueira da Silva 
Facilitadora: Emerlaine Ferreira /Heverton Cesar.
Departamento: Educação Permanente
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DESCRIÇÃO DO TREINAMENTO 
 

Treinamento realizado de forma setorial onde foi explanada o tempo  de utilização dos 
dispositivos invasivos, realizado busca ativa de pacientes que estavam na internados na unidade com 
objetivo de verificar se seus dispositivos invasivos correspondiam ao tempo preconizado para utilização. 

 

Público alvo: técnicos de enfermagem e enfermeiros.
 

Formatação 
 

• Data: 26/04/2022
• setorial

 

Conteúdo Programático 

• O que é dispositivo invasivo;
• Tipos de dispositivos invasivos;
• Quanto tempo o paciente pode ficar com acesso venoso; 
• administração;

8

TREINAMENTOS EDUCAÇÃO PERMANENTE

TÍTULO:

Tempo de utilização de dispositivos invasivos e procedimentos nos pacientes

internados.

EDIÇÃO:

ABRIL/

2022



Setor Responsável 

 

Nome do Hospital/UPA: UPA Olinda 

Coordenação: Karla Freitas Nogueira da Silva 

Facilitadora: Emerlaine Ferreira

Departamento: Educação Permanente
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