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CONTRATANTE: SECRETARl1\ DO ESTADO DA SAÚDE 
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE ~AÚDE 
l lOSPITAl REGIONAL DE FERRl\Z DE V/\SCONCELOS "DR. OSfRIS FLORINDO COELHO" 
r RONTO SOCORRO PEDIÁTIUCO 
( OORDENADORIA Tt CNICA DE DEPARTAMENTO 
CONVtNIO DE GESTÃO: 01323/2020 
~lCCRCICIO: 2020 
\ tt:M 109/ 2020 

São Paulo (SP) 21 de Setembro de 2020. 
Prezado Senhor: 

Rcf.: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO -AGOSTO / 2020. 

Em cumprimento ao estabelecido no Convenio de Gestão nº 01323/2020, na Cláusula 6 - DO 

PAGAMENTO. item 6.1, letra "c", fi rmado entre o Governo do Estado de São Paulo e esta 

nstituição, com compromisso entre as partes para o gerenciamento, operacionalização e 

Ex~cução das ações Gerenciamento Técnico Administrativo do Pronto Socorro Pediátrico do 

Hospital Regional de Ferraz de Vaconcelos "Dr. Osiris Florindo Coelho", vem mui 

-~~peítosamente encaminhar o Relatório Técnico Assistencial, conforme abaixo relacionado: 

1• Relatório de Execução d! Serviço -Agosto 2020: 

No ensejo, ai;resentamos os nossos protestos de elevada estima e distinta 

::cnsideração, nos colo;ando a sua inteira disposição para toda sorte de esclarecimentos que 

; e fizerem necessários 

Emelentrssimo Senhor, 

Or Roberto Enrique Kameo 

:Ji·etor Geral 
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1. INTRODUÇÃO 

r IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI 

rUNDllDll f.M 1915 
Dt<•111d 1 <le Utllldadf' Pública ptlo• ~uflot: rtdual nt S9.S02/66 - ht1du1I n• 9.745 e Munklpal n• 4U 

htnto do lmpou o de llfnda - /lto Otd tr•tdrlo - henç.10 nt 81000/U/11 
Auht11d• no Conitlho N11<lon1I de Servi'º Sod1I n• 6.191/66 

Or•anlra( l o Soclal de Saúde-Portaria n• s.1/2016 dt 21/10/2016 

~' presente relatório c ntcm~l:l o mês de /\gosto de 2020, terceiro mês da gestão da OSS 

mandade Santa Casa de Misericórdia de Olrlgul, no Pronto Socorro Pediátrico do Hospital 

; cgional de Ferraz de \laconcelos "Dr. Oslris Florlndo Coelho", Compreendendo o atendimento 

,-, .;-dico na especialidade de pcdlõtria e enfermagem, na classificação de risco, triagem médica, 

5ala de emergênci<l, sa a de medicação e observação. 

Neste terceiro mês os i1ldicadores ainda não refletem a realidade do serviço, sendo necessário 

3lguns ajustes juntam1.;nte a equipe do hospital para maior qualificação dos indicadores e 

~estão. Pontuamos ainda o enfrentamento da pandemia COVID-19, o que pode influenciar na 

.:.ir.iinuição de fluxo e atendimento da unidade neste período. 

Hosr ltal Roglonal do Ferrai do V;iconcolos "Dr. Oslrls Florindo Coelho" ~ 
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INDICADORES OE O J f\L IOf. I E f O F~EMPFNHO 

; 1 ETAS QU/\llTJ\1 IVl\S 

li AS <lUM IT/\TIVJ\S PSI · AGOST0/)0'20 

f\OICAOOR 

11 Clf' m l\lT l'tNI~ Mf' 
\1El l\S l J/\llT /\ TIVAS 

1\ f)ICA L q 

1; \ q4 11. Ti i\ A lTNOIMíNTO 1 llNl CRR J " TO 

\4E'l /\S l J/\llTI\ TIVAS 
f \ lllGAOO~ 

I\ CCl "</C:ISTfVC1A DA ílCHA >E A Tt:Nl>l \1CNTO MCNOR QUE J X 

\1ElAS l lJALITATIVAS 
f\ OlCAOOq 

1 1 sou:s~ 0[ SATISFAÇÃO 1 o usuA uo COM RESULTADO ÓTIMO/BOM .. 
'-1E1AS lJALITATlVAS 

1\ DICA:x>R 

l l ~ ElXt-5 NA OUVIOORIA 

: o ei:es Atendidos no~ 
• o:l.'a de ~d;amaçio na Ouvi forfa 

!.11álise descritiva dos r .?sultados: 

META 

META 
llJ'Y'~ 

META 
< -) '){, 

META 
>:s70% 

META 

< :s 1,0% 

AGOSTO 

'3311 

AGOSTO 

100.crY''> 

AGOSTO 

O,Grl''. 

AGOSTO 

AGOSTO 

o 
934 

O,CXl% 

: é relação de atendirr entos inês no Pronto Socorro Pediátrico, em Agosto foram atendidos 

.: : ..: . Quanto a garant r aten j imento ininterrupto, houve 100% de adesão por parte das 

-, Ji~es. Já em relação 1 incon!'istência da ficha de atendimento, não houve este mês. 

; E ·erente a pesquisa ce satisfação, sua execução está temporariamente suspensa devido ao 

• r :rentamento da par demia de COVID-19. No mês de referencia não t ivemos ouvidorias 

' ? K IGnadas ao setor d > Pront1 Socorro Pediátrico. 
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Í --- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÔRDIA OE BIRIOUI 
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l•tntn do 1mpo1to dt ll•nda - Ato Dt<laratórlo - lten(IO n t at OOO/ IJ/71 
Ruhtud1 no Con1'1ho Natlonal d~ S•rvl(o ~ndat n• 6 l9 )/66 - -----. .,,,, " ..... ._ ......... ,~~·· .... O•a•nlra(lo Sodal d• S• t.ld1 - Portaria n• Sd/1016 de 17/10/7016 

OUVIDO RIAS: 

../ Não tivemos ou' ido rias ic•/ou eloglos no mfls úe rcf eré1ncla. 

1. Outras atividades ª"sistcnd.iis: 

. 

EDUCAÇÃO CONTINUADA PERMANENTE 

DATA rREINAMENTO PAUTA/ ASSUNTO· AGOSTO 2020 EQUIPE 

27/ 0S/2020 Orientação "Fixação de Tubo" ENFERMAGEM 

27/0S/ 2020 Jrientação "Rotina para utilização do Ventilador" ENFERMAGEM -
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S. CONCLUSÃO 

r
--- IRMANDADE DA SANT~.:::.:: ~::••ocÓROIAÕEÕoRIGUI 
Dtcl1r1d 1 dt UUíldade Pública pelos Decretos: Federal nt 59.502/66 - Estadual n• 9.745 e Municipal n• 4U 

Isento do lmpotto de Renda - Ato Decl11at6rlo- lsençJo n• 11000/U/71 
Realstrada no Conselho Nulonal de Serviço Soclal n• 6.393/66 

Or11anluçlo Social do Saúde - Portaria n• Sd/20l6 de 27/ 10/2016 

\mi.\--......~ .. ----

A Gestão da OSS lrm:1ndade ria Santa Casa de Misericórdia de Birigul no Pronto Socorro 

Pediátrico do Hospita l Regiona l de Ferraz de Vasconcelos, no terceiro mês da Gestão, deu 

,;equência a educação continuc:ida, proced imentos, fluxos, e qualificou a equipe, visando o 

1elhor desempenho e capacitação destas. 

/...rotatividade dos func'onários se manteve estável e os indicadores se mantiveram dentro das 

m.?tas pactuadas. 

~essaltamos que devido ao enfrentamento da pandemia de COVID-19, há uma redução na 

~ Lantidade de usuárioc; atentidos, uma vez que se trata de um equipamento de demanda 

::spontânea e a procura pelo serviço se faz em casos de maior necessidade . 
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