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 O Instituto de Desenvolvimento Social e Ação Social – IDEIAS - é uma instituição 

privada sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social no município do Rio 

de Janeiro, onde atua em parceria com a administração pública, visando contribuir para 

consolidação do Sistema Único de Saúde, conforme previsto em sua lei orgânica - Lei 

nº 8.080/90. 

 

 Em 01 de julho de 2022, foi celebrado o Termo de Colaboração Nº 013/2022 

entre o IDEIAS e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro tendo como objeto 

o Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Saúde 

do Centro De Especialidades Carioca, estando amparado no âmbito da 

administração pública pela Lei Federal nº 9.637/98 e pela legislação municipal. 

O Centro Carioca de Especialidades (CCE) foi inaugurado no dia 05 de outubro de 

2022, e tem sede localizada em uma região central da cidade, na Área de Planejamento 

(AP) 1.0, sendo, portanto, um local de fácil acesso para os demais bairros do Município 

do Rio de Janeiro (MRJ). 

UNIDADE ENDEREÇO BAIRRO 

Centro Carioca de Especialidades – CCE Rua Gustavo Cordeiro de Farias nº 545 Benfica 

 

 Dentre os objetivos da sua implantação, temos a histórica necessidade de 

ampliação do acesso da população às ações e serviços de saúde na atenção 

especializada, que garanta a integralidade do cuidado, por meio da prestação da 

assistência universal e gratuita à população do municipio do Rio de Janeiro, unicamente 

pelo Sistema Único de Saúde – SUS.  

 A necessidade por serviços especialidos ficou ainda mais evidente a partir da 

Pandemia da COVID-19, quando a rede apresentou nos últimos anos aumento na 

busca por consultas ambulatoriais especializadas, procedimentos e exames 

complementares, acrescido das sequelas pós COVID-19 mais evidentes em 2021, 

resultando no aumento das filas e do tempo de espera para o agendamento de 

consultas e exames via Sistema Nacional de Regulação (SISREG). 

 Neste contexto, o CCE representa para a saúde do Município do Rio de Janeiro, 

uma inovação técnica e de gestão, caracterizando-se como importante dispositivo, 

integrando a Rede de Atenção a Saude (RAS), na execução de ações e serviços de 

saúde de média complexidade, bem como representa uma excelente ferramenta com 
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vistas à promoção da saúde, prevenção, proteção e recuperação de agravos em saúde, 

e na identificação precoce de eventuais patologias e riscos em potencial para a saúde 

e qualidade de vida da população do município do Rio de Janeiro. 

 

 Desta forma, o IDEIAS, por meio de sua gestão, assume a responsabilidade de 

contribuir para atender a substancial demanda, por vezes reprimida ou mesmo 

desconhecida, através do acesso às consultas de diferentes especialidades, conforme 

descrição abaixo. 

 

Especialidades Médicas 

▪ Alergologia ▪ Pneumologia ▪ Reumatologia 

▪ Angiologia ▪ Neurologia ▪ Urologia 

▪ Coloproctologia ▪ Neurologia (Pediatria) ▪ Ginecologia (Mastologia) 

▪ Cardiologia ▪ Ginecologia (Patologia Cervical) 

▪ Cardiologia (Insuficiência Cardíaca) ▪ Nefrologia 

  

Cirurgião Dentista 

▪ Cirurgia Oral Menor 

▪ Endodontia 

▪ Estomatologia 

▪ Paciente com necessidade especial 
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 Ao longo do primeiro mês funcionando do CCE a equipe de gestão do Super 

Centro Carioca de Saúde junto a equipe de gestão do IDEIAS observou a 

necessidade de alguns ajustes relacionados nas áreas de estrutura física, recursos 

humanos assistencial, a saber: 

 

• Redimensionamento do corpo de especialistas (contratação de ortopedista 

e dermatologia, exclusão de ginecologia – mastologia) – Anexo 3.1.1 

• Inclusão de procedimentos de coloproctologia, ginecologia (patologia 

cervical) e dermatologia. 

 

     Este relatório mensal destina-se a apresentação das atividades pactuadas no 

Termo de Colaboração nº 013/2022, firmado entre SMS/RJ e o IDEIAS. Ele contém 

os resultados das ações executadas ao longo da competência analisada, outubro de 

2022, com destaque para os resultados das metas e indicadores, e esta distribuido 

em 3 partes, a saber: 

 

RESULTADO DOS INDICADORES POR VARIÁVEL  

Variável 01: Desempenho da Gestão 

Variável 02: Desempenho Assistencial 

Variável 03: Satisfação do usuário 

 

ATIVIDADES DE APOIO AO CENTRO CARIOCA DE ESPECIALIDADES 

Gerência do Projeto 

Recursos Humanos 

Controladoria 

Aquisição de insumos (Compras / Suprimentos / Almoxarifado) 

 

ANEXOS 
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1. PARTE I 
1.1. Resultado dos Indicadores da Variável 01: Desempenho da Gestão 

 

      Os indicadores relacionados a Variável 1, Desempenho da Gestão é composto por 

05 indicadores e tem como objetivo  subsidiar o  acompanhamento e avaliação sobre os 

processos de gestão da unidade, no sentido de induzir boas práticas na gestão da  

Organização Social e alinhá-las às prioridades definidas pela SMS-RJ.  

     Abaixo apresentamos a planilha síntese destes resultados das variavéis 1 obtidos 

no primeiro mês de funcionamento do CCE, e em seguida a apresentação individual de 

cada incidador de forma detalhada. 
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Análise Assistencial – Variável 1 

Competência: outubro 2022 

N° Indicador Meta N/D Outubro Resultado 
Alcançado 

(Sim/Não) 

01 
Índice de 

absenteísmo 
< 3% 

Horas líquidas 

faltantes 
Não mensurado no período 

Horas líquidas 

disponíveis 

02 
Taxa de 

Turnover 
≤ 3,5 

(nº de 

demissões + 

nº de 

admissões) / 2 

46 

40 Não Nº de 

funcionários 

ativos (no 

último dia do 

mês anterior) 

115 

03 
Educação 

Permanente 

1,5h 

homem 

treinamento 

/ mês 

Total de horas 

de treinamento 
2,2 

   0,01 Não 
Nº de pessoal 

ativo no 

período de 

referência 

199 

04 

Relatórios 

assistenciais e 

financeiros 

entregues no 

padrão e 

antes do 

prazo 

contratual 

Até o 5º dia útil Sim/Não Sim Sim 

05 
Resolubilidade 

da Ouvidoria 
≥ 90% 

Total de 

manifestações 

resolvidas 

4 

100% Sim Total de 

reclamações, 

solicitações e 

denúncias 

4 
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1.1.1. Indice de absenteísmo 

 

Indicador Meta 
Agregada 

TRIMESTRAL 
Resultados Mensais 

Índice de absenteísmo < 3% - 
Out Nov Dez 

-   

Cálculo do Indicador:  
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙
 𝑥 100 

Fonte: PEP SARAH 

Periodicidade da avaliação: trimestral  

Nota: Por se tratar do primeiro mês de funcionamento da unidade, não houve tempo 

hábil para gerar o cálculo deste indicador, visto que o período foi dedicado a conclusão 

das contratações dos colaboradores e inclusões no ponto biométrico, além disso 

constata-se que a apuração das biometrias digitais ocorrerem ao longo do mês de 

outubro. 

 

 

1.1.2. Taxa de Turnover 
 

Indicador Meta 
Agregada 

TRIMESTRAL 
Resultados Mensais 

Taxa de Turnover ≤ 3,5 - 
Out Nov Dez 

40 - - 

Cálculo do Indicador: 

(𝑛º 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠 + 𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠) / 2

𝑛º 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛á𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 (𝑛𝑜 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑚ê𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)
 𝑥 100 

Fonte: Recursos Humanos IDEIAS 

Periodicidade da avaliação: trimestral  

Nota: Por se tratar da fase inicial de implantação da unidade, período em que também 

ocorreu a admissão de parte considerável de colaboradores (setembro e outubro de 

2022), não foi possível mensurar o cálculo deste indicador no período de referência.  
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1.1.3. Educação Permanente 
 

Indicador Meta 
Agregada 

TRIMESTRAL 
Resultados Mensais 

Educação 

Permanente 
1,5 - 

Out Nov Dez 

0,01   

Cálculo do Indicador: 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑖𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎
 

Fonte: PEP SARAH 

Periodicidade da avaliação: trimestral  

Nota: o resultado apresentado para este indicador demostra o esforço voltado para a 

capacitação das equipes, onde percebemos a Educação Permanece como importante 

estratégia de gestão, e consequente melhoria da qualidade assistencial, já na fase 

inicial de implantação do CCE. Vale destacar que as atividades realizadas no período 

em análise foram voltadas aos primeiros processos de trabalhos da unidade, incluído 

implantação de fluxos, POP e comissões. Os treinamentos realizados em outubro 

foram: 

• Uso dos tablets para a aplicação da pesquisa de satisfação; 

• Chamado “vaga zero”; 

• Auxiliar consultório de coloproctologia; 

• Auxiliar consultório de ginecologia; 

• Limpeza Terminal; 

Anexo 3.1.2 consta a lista de presença dos treinamentos realizados.  
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1.1.4. Relatórios Assistenciais e financeiros entregues no padrão e 
antes do prazo contratual 

 

Indicador Meta 
Agregada 

TRIMESTRAL 
Resultados Mensais 

Relatórios Assistenciais 

e financeiros entregues 

no padrão e antes do 

prazo contratual 

Até o 5º 

dia útil 
 

Out Nov Dez 

Sim   

Cálculo do Indicador: 

Relatórios assistenciais e financeiros entregues no padrão definido pela SMS até o 5º dia útil do mês 
(ou seja, antes do prazo contratual do 10º dia útil) 

Fonte: OSINFO 

Periodicidade da avaliação: trimestral  

Nota: relatório assistencial e financeiro entregue no padrão, conforme comprovante 

anexo. 

Anexo 3.1.3 disponível print da tela do painel OS INFO comprovando o envio dos 

relatórios. 
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1.1.5. Resolubilidade da Ouvidoria 
 

Indicador Meta 
Agregada 

TRIMESTRAL 
Resultados Mensais 

Resolubilidade da 

Ouvidoria 

 

90% - 

Out Nov Dez 

100%   

Cálculo do Indicador: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑣𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎çõ𝑒𝑠, 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑒 𝑑𝑒𝑛ú𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
 𝑥 100 

Fonte: Canal de ouvidorias 1746 

Periodicidade da avaliação: trimestral  

Nota: Entendemos a ouvidoria como importante canal de comunicação entre unidade de 

saúde e usuários, e por isso este serviço teve suas atividades iniciadas já no primeiro de 

funcionamento do CCE. As rotinas implementadas seguem as orientações e estão 

alinhadas ao serviço de Ouvidoria da Prefeitura do RJ. O indicador apresentou o 

resultado de 100% no período em análise, estando acima da meta pactuada. 

Anexo 3.1.4 ouvidorias geradas pelo 1746. 
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1.2. Resultado dos Indicadores da Variável 02: desempenho assistencial 
 

 Os indicadores da parte variável 2, desempenho assistencial, esperam subsidiar o 

acompanhamento e avaliação sobre o compromisso assistencial e seus resultados, em 

relação ao Termo de Colaboração Nº 013/2022, junto à SMS/RJ. 

 Se constituem como medidores estratégicos para aferir resolutividade, agilidade, 

eficácia e otimização de recursos humanos e físicos. Composta por um conjunto de 08 

indicadores, que servem para indicar se  as atividades assistenciais do projeto estão 

sendo bem executadas ou  expressam, direta ou indiretamente, os benefícios 

decorrentes das ações e serviços ofertados para a população. Abaixo apresentamos a 

planilha síntese destes resultados das variavéis 2 obtidos no primeiro mês de 

funcionamento do CCE, e em seguida a apresentação individual de cada incidador de 

forma detalhada. 

 

Desempenho Assistencial – Variável 2 

Competência: outubro 2022 

N° Indicador Meta N/D Outubro Resultado 
Alcançado 

(Sim/Não) 

1 

Percentual de 

consultas com 

tempo médio de 

espera de no 

máximo 30 min 

desde a hora 

agendada até o 

momento da 

realização do 

exame 

80% 

Nº de consultas 

que cumpriram 

os tempos de 

espera de até 30 

min 

3263 

77% Não 

Nº total de 

consultas 

realizadas 

4231 

2 

Percentual de 

consultas 

canceladas por 

causas atribuídas 

à Contratada 

< 5% 

Nº de consultas 

canceladas 
 

 - Nº total de 

consultas 

realizadas 

4231 



 

 

 
15 

3 

Percentual de 

especialistas 

cadastrados no 

CNES com carga 

horária 

ambulatorial e 

com agenda ativa 

no SISREG 

100% 

Nº de 

especialistas 

com CH 

ambulatorial 

diferente de zero 

e escala ativa no 

SISREG no mês 

de referencia 

105 

 

 

85,37% Não 

Total de 

especialistas 

com CH 

ambulatorial 

diferente de 

zero, no mês de 

referência 

123 

4 

Razão entre a 

oferta 

programada e 

oferta esperada 

1.0 

Nº de consultas 

programadas 

ofertadas no 

SISREG 

7042 

1 Sim 

Nº de consultas 

esperadas 
7042 

5 

Percentual 

mensal de 

consultas 

confirmadas 

≥ 70% 

Nº de consultas 

confirmadas no 

mês de 

referência 

4231 

60,08% Não 
Nº de consultas 

agendadas no 

mês de 

referência 

7042 
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6 

Número 

Consultas 

Médicas 

Especializadas / 

mês 

≥ 

18.028 

Nº de consultas 

médicas 

especializadas 

apresentadas 

por mês de 

atendimento 

3866 

 
3866 - 

7 

Nº de Consultas 

Especializadas 

Profissional Nível 

Superior exceto 

Médico / mês 

 

≥ 

4.160 

 

Nº de consultas 

NÃO médicas 

apresentadas 

por mês de 

atendimento 

365 365 - 

8 
 

Percentual 

mensal de 

procedimentos 

aprovados no 

TABNET 

Municipal 

≥ 95% 

Quantidade 

aprovada 
- 

Não 

mensurado 
- 

Quantidade 
apresentada 

- 
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1.2.1. Percentual de consultas com tempo médio de espera de no 
máximo 30 min desde a hora agendada até o momento da 
realização do exame 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Meta 
Agregada 

TRIMESTRAL 
Resultados Mensais 

Percentual de consultas com 

tempo médio de espera de no 

máximo 30 min desde a hora 

agendada até o momento da 

realização do exame 

80% - 

Out Nov Dez 

77%   

Cálculo do Indicador:  

𝑵º 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒓𝒊𝒓𝒂𝒎 𝒐𝒔 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒕é 𝟑𝟎 𝒎𝒊𝒏

𝒏º 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Fonte: PEP SARAH  

Periodicidade da avaliação: trimestral  

Nota: O primeiro mês de funcionamento do CCE foi dedicado a ajustes de agenda, 

alinhamento de fluxos e implementação de processos de trabalho assistências e 

administrativos. Outro ponto importante diz respeito a implementação e efetiva utilização do 

Prontuário Eletrônico SARAH já nos primeiros dias do CCE como principal fonte de 

informações.   Contudo, consideramos positivo o resultado de 77% para este indicador, que 

esteve bem próximo a meta pactuada, principalmente ao consideramos que estamos 

trabalhando com um período inferior a 30 dias.  
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1.2.2. Percentual de consultas canceladas por causas atribuídas à 
Contratada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Meta 
Agregada 

TRIMESTRAL 
Resultados Mensais 

Percentual de consultas 

canceladas por causas 

atribuídas à Contratada 

< 5% - 

Out Nov Dez 

-   

Cálculo do Indicador:  

𝑵º 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒔 𝒄𝒂𝒏𝒄𝒆𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔

𝒏º 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Fonte: PEP SARAH  

Periodicidade da avaliação: trimestral  

Nota: Neste primeiro mês de atendimento iniciamos a implantação do prontuário eletrônico, 

porém este indicador não estava sendo contabilizado, pois não tínhamos definidos as causas 

de cancelamento das visitas por motivo atribuídas a contratada. Este problema foi levado ao 

programador do prontuário eletrônico e encontra-se em faze final de ajuste. Estima-se que no 

próximo mês este indicador seja apresentado. 
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1.2.3. Percentual de especialistas cadastrados no CNES com carga 
horária ambulatorial e com agenda ativa no SISREG 

 

 

Indicador Meta 
Agregada 

TRIMESTRAL 
Resultados Mensais 

Percentual de especialistas 

cadastrados no CNES com 

carga horária ambulatorial e 

com agenda ativa no SISREG 

100% - 

Out Nov Dez 

85,37%   

Cálculo do Indicador: 

𝑵º 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒎 𝑪𝑯 𝒂𝒎𝒃𝒖𝒍𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂𝒍 𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒛𝒆𝒓𝒐

𝒆 𝒆𝒔𝒄𝒂𝒍𝒂 𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒏𝒐 𝑺𝑰𝑺𝑹𝑬𝑮, 𝒏𝒐 𝒎ê𝒔 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒎 𝑪𝑯 𝒂𝒎𝒃𝒖𝒍𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂𝒍 𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒛𝒆𝒓𝒐, 𝒏𝒐 𝒎ê𝒔 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓ê𝒏𝒄𝒊𝒂
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Fonte: PEP SARAH  

Periodicidade da avaliação: trimestral  

Nota: Considerando o início das atividades assistenciais em outubro e as contratações 

ocorrendo gradativamente ao longo do mês, dificulta a inclusão e ativação da agendando 

SISREG em paralelo com a movimentação do CNES, o que possivelmente não ocorrerá nos 

próximos meses. Ainda assim indicador apresentou bom desempenho com resultado de 

85,37%. 

Anexo 3.1.5 lista de profissionais cadastrados no CNES do Centro Carioca de Especialidades. 
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1.2.4. Percentual de especialistas cadastrados no CNES com carga 
horária ambulatorial e com agenda ativa no SISREG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Meta 
Agregada 

TRIMESTRAL 
Resultados Mensais 

Razão entre a oferta 

programada e oferta 

esperada 

1.0 - 

Out Nov Dez 

1.0   

Cálculo do Indicador: 

𝑵º 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒏𝒐 𝑺𝑰𝑺𝑹𝑬𝑮

𝑵º 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒔 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Fonte: PEP SARAH  

Periodicidade da avaliação: trimestral  

Nota: Considerando os profissionais que tiveram suas agendas “ativas” no SISREG, 

respeitando o tempo (h) de consulta estabelecido no Termo de Colaboração 013/2022. Foram 

disponibilizados 100% da agenda dos mesmos, totalizando 7042 consultas programas e 

ofertadas no SISREG. 
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1.2.5. Percentual mensal de consultas confirmadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Meta 
Agregada 

TRIMESTRAL 
Resultados Mensais 

Percentual mensal de 

consultas confirmadas 
≥ 70% - 

Out Nov Dez 

60,08%   

Cálculo do Indicador: 

𝑵º 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒓𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒏𝒐 𝒎ê𝒔 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓ê𝒏𝒄𝒊𝒂

𝑵º 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒔 𝒂𝒈𝒆𝒏𝒅𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒏𝒐 𝒎ê𝒔 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓ê𝒏𝒄𝒊𝒂
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Fonte: PEP SARAH  

Periodicidade da avaliação: trimestral  

Nota: A Secretaria Municipal de Saúde criou no complexo regulador (SISREG) um serviço de 

chatbot whatsapp para informar aos usuários os agendamentos da consultas do CCE, 

divulgações de propagandas nos meios de comunicação (rádio e televisão) e em paralelo a 

equipe do IDEIAS informou diariamente a Coordenação do Super Centro Carioca o status do 

absenteísmo com dados que mostravam as unidades solicitantes por área programática e 

especialidades, além disso a equipe do núcleo interno de regulação do CCE realizou contatos 

telefônicos aos pacientes agendados com o objetivo de confirmar as consultas e a ASCOM 

do IDEIAS publicou em seu site e mídias sociais informativos do CCE. Apesar de todas as 

estratégias e ferramentas utilizadas para confirmação das agendas esbarramos por diversas 

vezes na falta de cadastro correto dos usuários da plataforma do CADWEB. Planeja-se para 

os próximos períodos ações de qualificação dos cadastros do CADWEB junto com as 

coordenações das áreas programáticas.  
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1.2.6. Número Consultas Médicas Especializadas / mês 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Meta 
Agregada 

TRIMESTRAL 
Resultados Mensais 

Número Consultas Médicas 

Especializadas / mês 
≥ 18.028 - 

Out Nov Dez 

3866   

Cálculo do Indicador:  

𝑵º 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒔 𝒎é𝒅𝒊𝒄𝒂𝒔 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒂𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒎ê𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 

Fonte: PEP SARAH  

Periodicidade da avaliação: trimestral  

Nota: o resultado deste indicador apresentou resultado abaixo do pactuado, o que podemos 

atribuir principalmente por ser o primeiro mês de funcionamento do CCE, com o ajuste de 

rotinas internas e externas. Fato importante a ser destacado é o período inferior a 30 dias para 

a contabilizar o cálculo do indicador. Outro detalhe importante é que a gestão da unidade não 

possui governabilidade sobre a vagas de consulta disponibilizados pelo SISREG, motivo que 

sempre deverá ser considerado no resultado deste indicador. No período analisado, por 

exemplo, foram disponibilizadas 6453 vagas pelo SISREG, ou seja, quantidade inferior aos ≥ 

18.028 pactuados no Termo de Colaboração. Outro fator importante a ser analisado é o 

percentual de contratação apresentado no “Quadro Sintético de Meta Física” do TC 013/2022, 

descrevendo que o percentual de vacância do início do contrato será de 90% (durante o 

período das adaptações e adequações do espaço físico) e de forma progressiva com o passar 

dos meses chegaria aos 3,5%, portanto no período de outubro entendemos que seu 

percentual de vacância é de 30% e por fim, o alto índice de absenteísmo que assolou o CCE 

também influenciou de forma negativa este indicador. 

Anexo 3.1.6 “Quadro Sintético de Meta Física” do TC 013/2022. 
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1.2.7. Nº de Consultas Especializadas Profissional Nível Superior 
exceto Médico / mês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Meta 
Agregada 

TRIMESTRAL 
Resultados Mensais 

Nº de Consultas 

Especializadas Profissional 

Nível Superior exceto médico 

/ mês 

≥ 4.160 - 

Out Nov Dez 

365   

Cálculo do Indicador:  

𝑵º 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒔 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒏ã𝒐 𝒎é𝒅𝒊𝒄𝒂𝒔 𝒂𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒎ê𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 

Fonte: PEP SARAH  

Periodicidade da avaliação: trimestral  

Nota: Conforme o indicador anterior, o resultado deste indicador apresentou abaixo do 

pactuado e alguns fatores influenciam diretamente neste indicador: 

• Primeiro mês de atendimentos; 

• Início de agenda de odontologia em 11 de outubro; 

• Vacância de 30% conforme TC 13/2022. 
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1.2.8. Percentual mensal de procedimentos aprovados no TABNET 
Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Meta 
Agregada 

TRIMESTRAL 
Resultados Mensais 

Percentual mensal de 

procedimentos aprovados no 

TABNET Municipal 

≥ 95% - 

Out Nov Dez 

   

Cálculo do Indicador:  

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒗𝒂𝒅𝒂

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒂𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒂
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Fonte: PEP SARAH  

Periodicidade da avaliação: trimestral  

Nota: Indicador não avaliado no período. O sistema TABNET (não governabilidade do IDEIAS) 

tem seus dados validados no período de 2 meses após o mês de competência. Desta forma 

o primeiro resultado deste indicador, será apresentado na próxima competência. 
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1.3. Resultado dos Indicadores da Variável 03: Satisfação do usuário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfação do usuário – Variável 3 

Competência: outubro 2022 

N° Indicador Meta N/D Outubro Resultado 
Alcançado 

(Sim/Não) 

1 

Índice de 

questionários 

preenchidos pelos 

pacientes atendidos 

> 15% 

Nº de 

questionários 

preenchidos 

359 

8,48% Não 
Total de 

pacientes 

atendidos 

4231 

2 

Percentual de 

usuários Satisfeitos / 

Muito Satisfeitos 

90% 

Nº de 

conceitos 

satisfeitos e 

muito 

satisfeitos 

312 

87% Sim 

Total de 

respostas 

efetivas 

359 
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1.3.1. Índice de questionários preenchidos pelos pacientes atendidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Meta 
Agregada 

TRIMESTRAL 
Resultados Mensais 

Índice de questionários 

preenchidos pelos pacientes 

atendidos 

> 15% - 

Out Nov Dez 

8,48%   

Cálculo do Indicador: 

𝑁º  𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛á𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑒𝑛𝑐ℎ𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 

Fonte: PEP SARAH  

Periodicidade da avaliação: trimestral  

Nota: conforme descrito anteriormente, a inauguração do CCE ocorreu no dia 05/10/2022, 

ficando o cálculo e o resultado deste indicador comprometidos, visto que o serviço de ouvidoria 

foi implantado ao longo no mês de outubro e a validação do questionário pela Coordenação 

do Super Centro Carioca de Saúde ocorreu em 18 do mês corrente. No entanto, destacamos 

que mesmo em curto tempo, o resultado de deste indicador foi de 8,48%, ficando bem próximo 

da meta pactuada. Tal resultado se deve aos esforços realizados pelo IDEIAS no sentido de 

acolher e atender as necessidades dos usuários do CCE de forma qualificada.  
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1.3.2. Percentual de usuários Satisfeitos / Muito Satisfeitos 
 

 

 

 

 

 

 

Indicador Meta 
Agregada 

TRIMESTRAL 
Resultados Mensais 

Percentual de usuários 

Satisfeitos / Muito Satisfeitos 
> 85% - 

Out Nov Dez 

87%   

Cálculo do Indicador: 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑒 𝑚𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
 𝑥 100 

Fonte: PEP SARAH  

Periodicidade da avaliação: trimestral  

Nota: A pesquisa de satisfação do usuário foi implementada no CCE ao longo do mês de 

outubro, e desde então vem sendo realizada por profissionais capacitados e capazes de 

acolher e orientar o usuário no momento de sua visita ao CCE. No período analisado obteve-

se um resultado positivo para este indicador, onde dos 359 entrevistados, 312 se declaram 

satisfeitos ou muito satisfeitos com o atendimento recebido, gerando o resultado de 87%.  

 

12; 3%

38; 11%

308; 86%

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - OUTUBRO 2022

Muito Insatisfeito / Insatisfeito Indiferente Satisfeito / muito Satisfeito
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2. PARTE II 
2.1.1. ATIVIDADES DE APOIO AO CENTRO CARIOCA DE 

ESPECIALIDADES 
 

 Durante o período de outubro o Instituto de Desenvolvimento Institucional e 

Ação Social continuou atuando no cumprimento das etapas estabelecidas no 

cronograma de implantação do Centro Carioca de Especialidade apresentado em 

julho a Secretaria Municipal de Saúde e a Coordenação do Super Centro Carioca. 

 O cronograma conteve os seguintes tópicos: 

• Contratação de recursos humanos; 

• Aquisição de equipamentos e insumos; 

• Adequação da estrutura física; 

• Implantação do prontuário eletrônico, 

• Oficialização do serviço nos órgãos competentes; 

• Plano de implantação do processo de trabalho da unidade. 

 No mesmo período, mais precisamente em 05 de outubro se deu a 

inauguração do Centro Carioca de Especialidade, com 100% das adequações do 

espaço físico atribuído ao atendimento dos pacientes concluídas. Gerando conforto 

aos usuários, garantindo a assistência à saúde de qualidade, segura e humanizada, 

e a continuidade dos serviços. 

 

Gerência do Projeto 

• Acompanhamento das ações do cronograma de implantação do Centro 

Carioca de especialidades; 

• Desempenhamos a articulação dos setores: almoxarifado, DP e 

recrutamento, compras, controladoria e financeiro para resolução das 

demandas de acordo com as necessidades da unidade; 

• Participamos de reuniões com a equipe do Super Centro Carioca de Saúde 

em discursão dos contratos de terceirizados, compras de equipamentos, 

mobiliários e insumos, uniformes, treinamentos e adaptação das novas 

instalações; 
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• Acompanhamento da execução da obra de adequação e implantação do 

Centro Carioca de Especialidades; 

• Acompanhamento da contratação dos fornecedores; 

• Acompanhamento da seleção e recrutamentos dos novos colaboradores do 

Centro Carioca de Especialidades. 

• Acompanhamento dos treinamentos ministrado pela equipe de Gestão do 

Centro Carioca de Especialidades. 

• Acompanhamento da execução dos serviços das empresas terceirizadas. 

 

Recursos Humanos 

 No período atual o RH do IDEIAS atuou na contratação da equipe 

especializada e equipe de apoio, conforme quadro a seguir: 

Cargos Quantidade 

ANALISTA ADMINISTRATIVO JR. 1 

ASSISTENTE DE SUPORTE EM TI JR. 2 

AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 2 

CIRURGIAO DENTISTA - CIRURGIAO ORAL MENOR 4 

MEDICO ALERGOLOGISTA 4 

MEDICO ANGIOLOGIA 1 

MEDICO CARDIOLOGISTA 7 

MEDICO CIRURGIAO VASCULAR 1 

MEDICO COLOPROCTOLOGISTA 7 

MEDICO DERMATOLOGISTA 5 

MEDICO GINECOLOGIA - PATOLOGIA CERVICAL 4 

MEDICO NEFROLOGIA 1 

MEDICO NEFROLOGISTA 6 

MEDICO NEUROLOGISTA 9 

MEDICO NEUROLOGISTA - ADULTO 1 

MEDICO NEUROLOGISTA - PEDIATRA 1 

MEDICO ORTOPEDISTA 10 

MEDICO PNEUMOLOGISTA 3 

MEDICO REUMATOLOGISTA 3 

MEDICO UROLOGISTA 7 

Total Geral 79 

 

 Realizamos o registro de biometria em 100% dos colaboradores nos pontos 

biométricos, garantindo a lisura na aferição das folhas de ponto. 
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Controladoria 

 No mês de outubro, finalizamos a contratação de 100% dos serviços de 

apoio, antecipando e superando a meta física apresentada no TC 013/2022 em que 

informa que no mesmo período era previsto a contratação de 80%. 

 Acompanhamos a desempenhos dos prestadores de serviços, garantindo os 

cumprimentos dos contratos, a assistência à saúde de qualidade, segura e 

humanizada, e a continuidade dos serviços. 

 

Aquisição de insumos (Compras / Suprimentos / Almoxarifado) 

 Em outubro o setor de compras atendeu as solicitações de aquisição de 

equipamentos e insumos solicitados pela equipe de Gestão do Centro Carioca de 

Especialidades, realizando a compras dos seguintes itens: 
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Adequação da estrutura física 

 Durante o Período de outubro foi realizado as seguintes ações de 

execução de obras para adequações do espaço físico. 

De 03 a 09 de outubro: 

• Execução de forro de drywall 

• Emassamento e lixamento para pintura 

• Pintura 

• Assentamento de piso de granito 

• Instalação da porta corta fogo 

• Montagem de divisórias de vidro 

• Instalação de bate macas e cantoneiras 

• Fechamento de drywall para envelopamento de tubulação 

• Fechamento de drywall na área das casas de máquina de ar condicionado 

• Estrutura e revestimento de pilares 

• Rejunte de piso de granito, porcelanato e cerâmica 

• Assentamento de soleiras 

• Fechamento de aberturas realizadas para passagem de dutos de ar 

condicionado 

• Recolocação de forro removível nas áreas modificadas pela execução dos 

dutos de ar condicionado 

• Instalações de grelhas e difusores de saídas do ar condicionado 

• Isolamento dos dutos de ar condicionado 

• Execução de rodapé 

• Instalação de bancadas de inox 

• Execução dos furos nas bancadas de granito 

• Troca de caixa de lógica para de leve toque 

• Preenchimento das juntas de dilatação 

• Execução dos pontos de instalações elétricas 

• Revisão de hidráulica devido a vazamentos 

• Fechamento de circuitos e quadros elétricos 
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• Instalação de luminárias e fitas de led 

• Readequação de circuitos devido a modificações 

• Concerto do acionamento do automático da bomba 

• Remoção de entulho da obra. 

• Execução e revisão de projetos de arquitetura e ar condicionado. 

 

De 10 a 16 de outubro: 

• Arremate na porta corta fogo da área de inflamáveis e na porta nova da 

subestação 

• Instalação das grelhas de ralo no refeitório 

• Limpeza de ralos existentes 

• Troca de sifão e rabichos 

• Instalação de bancada de inox 

• Instalação de batente nas portas 

• Retirada das grades existentes 

• Execução de forro de Derwall 

• Emassamento e lixamento para pintura 

• Pintura 

• Rejunte de piso de granito, porcelanato e cerâmica 

• Retirada do tapume de proteção interna dos elevadores 

• Instalação do portão da área dos compressores 

• Execução de calha do telhado da casa dos compressores 

• Revisão do preenchimento das juntas de dilatação 

• Revisão de equipamento hidráulico 

• Contrapiso da laje da sala de T.I. para impermeabilização 

• Limpeza de luminárias e difusores 

• Fixação de corrimão na entrada social e escada 

• Aplicação de prime na laje da sala de T.I. 

• Aplicação de manta na laje da sala de T.I. 

• Corte e preenchimento de junta de dilatação 

• Troca de pisos de granito 



 

 

 
34 

• Reparo de forro de drywall 

• Reparo de vazamento no consultório 9 

• Armação do poço de elevador 

• Instalação da caixa d'água da vizinha do CCE, devido a infiltração na sala 

de T.I. 

• Estruturação do forro de drywall na sala de T.I. 

• Marcação e furação das bancadas de recepção 

• Revisão de ralos devido a vazamentos 

• Revisão de tomadas 220v nos consultórios odontológicos 

• Troca de tubulação das autoclaves por cobre devido a exigências da 

instaladora 

• Reparo devido a ar na tubulação do consultório de ginecologia 

• Revisão e reparo no automático da bomba 

• Revisão no quadro elétrico do 3º pavimento 

• Correção de cortes das tomadas de piso no 3º 

• Instalação das novas tomadas nas salas de pediatria 

• Limpeza da obra 

• Execução e revisão de projetos de arquitetura e ar condicionado. 

 

De 17 a 23 de outubro: 

• Limpeza de luminárias, difusores, grelhas, perfis das janelas e placas 

removíveis do forro 

• Reparos de pintura nos consultórios, tetos e paredes 

• Reparo de revestimento cerâmico, troca e complementação laterais da 

janela (utilidades) 

• Reparo de pintura 

• Instalação de luminárias p/ poço do elevador. 

• Emassamento e lixamento para pintura 

• Fechamento de drywall na sala da T.I. 

• Colocação de rodapés parede do elevador, substituição de soleira 

• Substituição e arremate de rodapés e soleiras 
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• Rejunte de piso de granito, porcelanato e cerâmica 

• Escavação e retirada de material p/ poço do elevador 

• Limpeza dos ralos existentes 

• Armação do poço de elevador 

• Correção de cortes das tomadas de piso no 3º pavimento 

• Reparos de pintura 3º pavimento 

• Ajuste de luminárias devido a reparo do reforço do rebaixamento no 3º 

pavimento 

• Instalações de T.I. no 3º pavimento 

• Pintura da sala de TI 

• Execução das colunas de pedra na área de acesso a rampa do 

estacionamento 

• Recolocação de piso na sala de esterilização 

• Reajuste de luminária do consultório 1 

• Revisão de hidráulica no banheiro da ginecologia 

• Reparo de forro de drywall 

• Limpeza da obra e retirada de entulho 

• Execução as built de projetos 

 

De 24 a 30 de outubro: 

• Limpeza de luminárias, difusores, grelhas, perfis das janelas e placas 

removíveis do forro 

• Instalação de reforço no forro removível 

• Reparo de pintura 

• Reparos de pintura nos consultórios, tetos e paredes 

• Reparo de revestimento cerâmico, troca e complementação laterais da 

janela (utilidades) 

• Retirada de portão de ferro e gradil da subida da rampa do elevador 

• Substituição de placas de granito 

• Instalação de luminárias p/ poço do elevador. 

• Emassamento e lixamento para pintura 
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• Recolocação de rodapés, substituição de soleira 

• Substituição e arremate de rodapés e soleiras 

• Rejunte de piso de granito, porcelanato e cerâmica 

• Escavação e retirada de material p/ poço do elevador 

• Limpeza dos ralos existentes 

• Limpeza de metais 

• Armação do poço de elevador 

• Reinstalação da porta de vidro do acesso a rampa para o refeitório 

• Pintura das casas de máquina do ar condicionado 

• Pintura da sala de TI 

• Troca das tampas dos quadros por marcenaria 

• Recolocação de luminárias nas salas de coordenação do 3º pavimento 

• Modificação das tomadas de 20A da sala de ginecologia, de 1 modulo para 

2 

• Correção das tomadas de piso da sala de Núcleo de regulação interno 

• Instalação de tomadas de 10A na área de ginecologia 

• Troca de pisos de granito 

• Reparo de forro de drywall 

• Limpeza da obra e retirada de entulho 

• Execução as built de projetos 
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3. PARTE III 
3.1. ANEXOS 

3.1.1. Solicitação de auteração do corpo de especialidades 
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3.1.2. Lista de presença dos treinamentos realizados pela equipe do 

IDEIAS e CCE. 
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Limpeza terminal dos Consultórios 

27/10/2022 – 30 minutos 

Limpeza concorrente dos Consultórios 

27/10/2022 – 30 minutos 
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3.1.3. Painel OS INFO 
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3.1.4. Ouvidorias 1746 
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3.1.5. Lista de profissionais ATIVOS no SISREG 
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3.1.6. Quadro Sintético da Meta Física do TC 013/2022 
 

 


