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='rn::Jóo Senhor: 
Siio Paulo (SP) 21 de Setembro de 2020. 

·~t"f.: RELATÓRIO OE l:XECUÇÃO DE SERVIÇO - AGOST0/ 2020. 

E'm cumprimento ao e~ :abelecido no Convenio de Gestão nº 01418/2020, na Cláusula 6 - 00 

~AGA \1ENTO. item 6. 1. letra ·e-, firmado entre o Governo do Estado de São Paulo e esta 

nstituição. com comp·omisso entre as partes para o gerenciamento. operacionaíização e 

i ecução das ações Gerenciamento Técnico Administrativo de 16 leitos na Unidade de Terapia 

l 1~.:!nsiva Adulto do Hospital Regional de Ferraz de Vaconcelos "Dr. Osiris Florindo Coelho· . 

, em mui respeitosamente encaminhar o Relatório Técnico Assistencial, conforme abaixo 

·? acicnado: 

• • Relatório de Execução de Serviço - Agosto 2020: 

No ensejo, arresentamos os nossos protestos de elevada estima e distinta 

ccnsideração, nos colocando a sua inteira disposição para toda sorte de esclarecimentos que 

::e fizerem necessários. 

E 1celenllssimo Senhor, 

( r. Roberto Enr lquo K;u 100 

C 1·P.tor Geral 

r!<>,pltal Reg ional do Ferraz do 1/ .1concolos " Dr. Oslrls Florlndo Coolho" 

: ua Prudente de Morais i 57, Ferr al de V:isconcelos - SP 
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IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI 

FUNDADA CM 19)5 
Declarad 1 de Vtllldadt Públlca pelos Oecret01: redenl n• S'J.SOl/66- Estadual n• 9.74S t Munklpal nt 422 

l1en10 do lmpo1to de Rendi - Ato Oet1111t6rlo- lsençJo n• 81000/U/71 
Rr1l1trtd1 no Con1elho Naclonal de Servi~ Soclal nt 6.39)/66 

Or11nln(lo Sotlal de S1Gd1- Po1t11l1 n• 54/2016 dt 27/10/7016 ___ . ........ 

( 1 presente relatório contcmpli1 o mês de Agosto de 2020, primeiro mês da gestão da OSS 

1~mandade Santa Casa de Misericórdia de Birigui, na Unidade de Terapia Intensiva Adulto do 

1-fospital Regional de Fe' raz de Vaconcelos "Dr. Osiris Florindo Coelho". 

Neste primeiro mês os indicadores começam a refletir a realidade do serviço frente a Pandemia 

ce COVID-19. 

,... oedido da Diretoria do Hospital, foi realizado o bloqueio de 2 leitos para reformas estruturais 

e adequação de conforto no setor. Além disso, 2 monitores da Unidade aguardam reparo ou 

r~posição do hospital sendo assim necessário o bloqueio de mais 2 leitos. Totalizando 4 leitos 

inativos. 

Hosi> ltal Regional de Ferraz do Vaconcelos "Dr. Oslrls Florindo Coelho" 

R~1 Prudente de Morais 257, Ferrar de V.uconcelos -SP 
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1

:ERICÔRDIA DE DIRIOUI 

Otcl1r1d 1 c•e Ulllldade Plibll<• ptlot Otcr11011 í•deral nt 59.501/H - ri1edu1I "'' • .745 • M11nldp1l n• OJ 
h1 nto do lmpo1to de Renda - Ato Oeder11~rlo - lu n,10 n• 11000/I J/11 

llt1l1111d1 no Conttlho N1don1I dt Servl(o Sod1t n• , , 1'>1/66 
Orl"'"ª''º Soclal de Saúde -Po1111t1 n• ~/1016 dt 27/10/1016 

,._ ... ·- -
2. INDICADORES OE QUALIDADE E DESEMPENHO 

2.1 METAS QUANTIT/\TIVAS 

INDICADOR 

sAIDAS 

METAS QUANTITATIVAS 
MElA 

>ou = 36saldu 

AGOSTO 

48 

Análise descritiva dos resultados: Em relação a meta quantitativa, a Unidade de Terapia 

11tensiva Adulto teve 4' ~ saídas. 
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IRMANDADE DA SANfA CASA OE MISERICÔROIA OE BIRIGUI 

r UNOAOA rM 1915 
Orc lara1h 111 Ull'l•blfa r 1'rhllca ., • ..,, Ot<,.llW r•M••I n• 5'1 501/88 • ft11du-1n•9.70 e Munk fp1I n• 4U 

h•nln dn lmr<1tlõ d~ ll• nfla Ato Oflch•~ldtlo • lt•n(Jln n• lllOflO/IJ/71 
" 'lltlrada nn Cnnt•llto Ntflnt11I d• ~•Mtn ~nthl nt 8 J91/~6 

0.1•nlut\o Soclal d~ Saúda - l'm 1 .. 1 ~ n• 51/1016 dt 17/10/ 1015 

J.11:\llsc cic crltlvil dos 1 \ultildos: 

l'dc1cnte J t.1\a de 01.up.1ç:\o por leitos neste primei ro mês ílcamos em 71,71%, o tempo 

' ll'dto de pe1 m::rnêncl;i foi de 11,5 dl:is: os pacientes dia íoram 307 e a taxa de mortalidade 

'4 t 2°(1, Quanto ·' rclnl 1 n:içilt> menor que 2'1 horns, neste mês n:Jo tivemos nenhuma. A taxa 

e utili1aç:\o de vcntllaç:lo mcc~ nlca ficou cm '11,26%; já a densidade de Incidência de infecção 

.:- rim~ • la flcou cm 0,00~ , assim c0mo il dcmsldadc de lncldôncla de Infecção do trato urinário. 

• 11voluçJo dos prontu \rios ficou cm 100%. N5o houve reclamação na ouvldoria assim como 

"50 houve qucdJ de p:iclentc. O índice de úlcera por pressão foi de 0,05%; quanto a incidência 

~ e safdJ n5o plJnejJda de sond;i oro ficou em 0,00%, assim como índice de fleblte, a incidência 

cc perda de cateter venoso central também ficou em 0,00% assim como a perda de cateter 

::- ice e incidência de extubação não planejada. 

~ preciso ressaltar que estamos vivendo um momento de pandemia desencadeada pelo 

.:oronavirus. A infecção com síndrome respiratória aguda grave desencadeada pelo SARS-COV2 

~ stá associado com um amplo espectro de acometimento de vários órgãos, em especial, do 

:ulmão com a consequente, necessidade de internação na UTI e suporte ventilatório invasivo 

:: cr tempo prolongado. 

:s5e fato torna-se bast1nte desafiador, pois estamos atendendo pacientes com maior nível de 

Êravidade com disfunções orgânicas e necessidade de maior tempo de suporte artificial de vida. 

A consequência da conjunção desses fatores é um período prolongado de internação na UTl 

:om maior tempo de ventilação mecânica, tornando o paciente mais suscetível a incidência de 

i: scaras, pela contraindicação à mobilização do doente gravemente crítico bem como uma 

: xposição maior a complicações infecciosas como as infecções de corrente sangüínea e a 

~neumonia associado à ventilação mecânica. Dessa maneira, estamos atentos as atualizações 

científicas para a melhor assistência ao doente com a Covid-19 de modo a minimizar os efeitos 

e. e uma estadia aumentada na UTI em uma condição de elevada gravidade. 

/., taxa de infecção hos'litalar t! rígidamente inspecionada e praticamos os bund les para maior 

-:ontrole. 

Fr:iteramos que a OSS - Santa Casa de Birlgui seleciona seus funcionários e os treina na 

r umanização do atendimento e que conta com uma supervisão de enfermagem constante. 

( 
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3. OUVIDORIAS: 

IRMANDADE DA SANTA CASA OE MISERICÓRDIA OE BIRIGUI 

fUNOADA lM 19JS 
DfCl11ad1 •'e Utllld1de Públlca pelo• Dt crt tot : ''d- rol n• S9.S01/66 - (mdual n• 9.74S e Munklpal n• 422 

'""'º do 1mpc 110 de Renda - Ato Decl.,11órlo - IH nç.io n• 81000/1 J/71 
R,1h t11d1110 Conttlho Nadonal de Serviço ~oclal n• 6.191/66 

OrR1nlr•(Jo Sodal de Saúde - Port1rl1 n• S~/20 16 de 27/10/2016 

./ Mês sem ouvidorias ou elogios. 

<t . Outras atividades asslsten1:k1ls: 

. 
EDUCAÇÃO CONTINUADA PERMANENTE 

DATA 
Tf'EINAMENTO PAUTA I ASSUNTO AGOSTO 2020 

EQUIPE 

-
01 t 03 08 '1020 

1n1egraçao das EQuipos 
(l!rEPl~AGEIA 

Ol e 03 os·~zo 
Enlroga de EPls 

ENFEPl~AGEIA 

()f, o.c;:202V Orienlaçllo Aprazamento das Prescrições ENFEPJAAGEM 

13 (\.<,.'2020 Onenta<ão •Apresentação dos Materiais da SolCare - Seringas· ENFERMAGEM 

-
1 ~ '(IS '2020 O ientaçêo 'Paramentação e Oesparamentaçáo / Higieniz~o daS mêos" ENFERMAGEM 

17/0Sl2020 íreirariento "Colct;i de teste de Colld SWAfl Orot;iringe· ENFERMAGEM 

30'0Sl2020 Orientnç>o "'C<lnsclentlzação do Manuseio de Equipamentos· ENFERMAGEM 

30 OS/2020 Cricnração ·eonscientização das Rotinas Básicas· ENFERtAAGEM 

30IOSl202D OrienllÇão ·eom.111 caç~o Eletiva- Pos tura e Comunicação peranle os pacientes• ENFERMAGEM 

.. 11111m1~1:111a.11111~111111111111111111 .. .._~~~ .. ~ ..................... llllll!!!!!!lll ........ ~~~ 
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Rl a ~rudente de Morais, 257, Ferraz de Vasconcelos - SP 

Digitalizado com CamScanner 



º"' cc 1 or IAIOUI 1 
r'I '"li' 1 ' " I" ,~ , .. ,, , . '•· ,, ,, ,., ,,, .. " ,,,., .,,,, ,,. ' · •• · ,.''""'r"• "' 111 

:Pl,. ••• ,, "••, ·~· • '"• t.- • ·~ \ t • , ,..,,. ,, o 1,t, •- •<1"" •• 1 U~"'/\ t/• \ 
,,., ..... , ·~( ......... •\t •••• ·- ·-·•'t• (,•1ht ·•1 •1' t lll llll 

,.._ , ,, ' ' ' • • ~(ti a' •• ' ••••• , •• • • ,.,.,,. '" ,. t,,/•nut 

1 ~1 r 'e '' '' cl~ r ,.,, 11 11 V Hconc~ln1 , no prlnil'lro mfli; d.1 GP<;t:io. 

I• 111 HI '· tr •in~1M11tn~. llu ~m ,. '1" 1liflc 1ç.lo cl l (''l1Jlp1\ 11lr..rn1ln o m 11lhor 

r ,,, 1 nc1 m~r ., \C m,,ntcvc cst.\vr l ,. o-; lncJ1c.u1or 'i "ti! m;inuv,,nm 

"_.entro d.~ mct:i ; :>actuad:is 

( 

-•111 •11-111!1•---·-·------------------------
- • '" '' •• ,,, "' ~•· • '" " "" ''' "".,'"'"'"' w 



IPMflNOflOE DA Sf\NTA CASfl OE MISERICÔROIA OE BIRIGUI 

. ·-

íUVO\O~ ,M 1•H 
Of .,...... • u ~ .... P'~~ .. . ~,,., ~,,, ,. , .... ..,, .. . , . SC1/f.6 - l m '1u• I ,,• 9 7tS . MllflldP~I n• •U 

'·~· " ,.~ ,__..~ ,.. •·-~ · - "'" ~1-..1i1rin _ ,,...,cJ,, ,,, ~1r<lll/ 1Jnt 
.,,._ .. ,,., • ., ,,,..,.,,.., "'><"'~,, ,...~,,,.e., '"'"' ,,. ~ J'Jlf"r; 1 
,. r•~' S"'(!•f d,. \31\1! • • l'l''1~r'1 " ' S~f1018 • 17/ 11){7015 J 

, , 
' • l 

/ • ' 111/,1 C n •n 

· ··~ ...... , ... ...... 

..... ~~ l lllllllllmllllllllllllllllllllllllllllllll ....................................... 11!1!!!1 .... ~!!!!!!!!!!~mll!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!! 

11011,lta l lleulun31 do Fomu. dtt V111conc1 lo1 "Dr. 01lrl1 Flo1l11do Coelho" 

Ala 1rudtn1t de Mo11ls lS/, ( ert ill do Va1concelos -SP 

Digitalizado com CamScanner 



• 1 

', ,/' 
" 1 ' ' Ili .. " "~ 

l,1,u1/11 (nu1 
.~ 

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÔRIOIA DE BIRIGUI 

íUNOf\011 CM 19JS 

Of tlimb de U mdac!e Públlu 11i•lo' Of>trtlo' : r~d~ral nt S9 .S02{66 - frtlldual n• 9. 7.tS e Municipal nt 412 
lltnto do 1111po•10 d, Rt~• - f\to Of>cl~ratórfo - l•• ncJo n• 81000/13/71 

., -----. R~1 .,tr1d• no CM•f'fl>o Naclon1I d~ S•Nlco Soclaf n• fi l 9J /66 

Or11nh1c4o Socl1f de S1údt - Port1rl1 11• s-1/1015 d~ 17/ 10/2016 
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J>IÁlUO OFICIAL OA UNIÃO 
~-..., r V0<11010 1 l~ n t S-.k 11 ""'"° • 

~A"" ... -~ 

LE Nº 11002. Dll U Dll A8Rlt. DE 2020 

~~· po< 120 fc..to • vtnt•l dln. • cont~ ~ 1• d• IMl",0 

do COfrt'f>I• eno. • ollt~to<lodM:lo d,1 ~ ~ m.uK 
Q11.'W11Mat/vu • qu11fbfl11H contMlual.lmdlls oel.os pr~ 

de ~ d• saüde no 6mblto do Sktllnla Unlco de s.úde 
CSUSl 

OPR ES 1 OEN T EOARE PÚBLICA 

~ uber que o ( Of9t'SSO Nlclonal dtaet4 e eu sandono • agulnte Let 

M 1° Fiel SUSfensA por 120 <cento • vtnte) dlu. a corUr de 1° de IMt'QO do c:omiinl.ll ano." 
obriga~· da .,.~..,<;to das mc<es qulllll!AINas o quaUt.lllvu contra~~ polos~ 
de seMço de s .JÚde no àrr bito do Sls1ema único de Saúde tSUS>. gararitlndo-lhes os r~ dos v3IDteS 
~ C011 r&tualludos.,,. sua lrllegralidllde. 

M. 2" Aal n•,,tldo o pagamento da produção do FUrdo de Aç1-. Estrat.6glc:as • 
~ CP.w!c). com >.1se na~ dos uttknos 12 ldo:zel _... 

Att.: •Esta 1..11 e'lli-. em 'lllg04' N dila de sua publbçlo. 

Brasl.la. 22 de llL<il de 2020: 199 !!da lndepend6nda e132!!da Rl!ptibUca. 

07/0Sr.020 1 ~:51 

........... ~ . .a .......................... mlll!!!~llllllll~llJ!lll 
Hosr lta l Ro91t .n1f do Forru do Vaconcolos "Dr. Oslrls Florim.lo Coelho" ~ 

Rua l'rudentr de Mor~h 257, r~rr a1 de V4sconcclos · SP ~~":{~e 
.,., ~ 

/> 
· .J I S,s ";.,, 9 

., ., Q 10 

cJ' l'"t/ vff~ 

Digitalizado com CamScanner 


