
 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

                      

RELATÓRIO DE GESTÃO 

CENTRO CARIOCA DE ESPECIALIDADES 

 

Termo de Colaboração Nº 013/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembro de 2022  



 

 

 
2 

 

EQUIPE DE GESTÃO 

 

Direção Executiva 

Drº. Márcio Castilho  

 

Coordenação Médica 

Drª. Bibiana Siqueira 

 

Gestão de Serviços Técnicos   

Daniele Fernandes 

 

Responsável Técnico de Odontologia 

Nerusa Grisolia 

 

Responsável Técnico de Enfermagem 

Marcella Texeira 

 

Responsável Técnico de Farmacia 

Ana Caroline Magalhães 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
3 

 

RELATÓRIO ELABORADO POR: 

 

 

Gerente de Qualidade IDEIAS 

Mônica Pinto do Carmo 

 

Gerente de Projetos IDEIAS 

Vinícius Fragoso Gonçalves 

 

Direção Executiva 

Drº. Márcio Castilho  

 

Coordenação Médica 

Drª. Bibiana Siqueira 

 

Gestão de Serviços Técnicos   

Daniele Fernandes 

 

Responsável Técnico de Odontologia 

Nerusa Grisolia 

 

Responsável Técnico de Enfermagem 

Marcella Texeira 

 

 

 



 

 

 
4 

 

 

SUMARIO 

1. PARTE I ................................................................................................................................. 8 

1.1. Resultado dos Indicadores da Variável 01: Desempenho da Gestão ..................... 8 

1.1.1. Indice de absenteísmo ...................................................................................................... 10 

1.1.2. Taxa de Turnover ............................................................................................................... 12 

1.1.3. Educação Permanente ..................................................................................................... 14 

1.1.4. Relatórios Assistenciais e financeiros entregues no padrão e antes do prazo 
contratual ............................................................................................................................. 15 

1.1.5. Resolubilidade da Ouvidoria ............................................................................................ 16 

1.2. Resultado dos Indicadores da Variável 02: desempenho assistencial ................. 19 

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 ......................... 22 

1.2.2. Percentual de consultas canceladas por causas atribuídas à Contratada ........... 23 

1.2.3. Percentual de especialistas cadastrados no CNES com carga horária 

ambulatorial e com agenda ativa no SISREG ............................................................. 24 

1.2.4. Percentual de especialistas cadastrados no CNES com carga horária 

ambulatorial e com agenda ativa no SISREG ............................................................. 25 

1.2.5. Percentual mensal de consultas confirmadas ............................................................. 26 

1.2.6. Número Consultas Médicas Especializadas / mês .................................................... 28 

1.2.7. Nº de Consultas Especializadas Profissional Nível Superior exceto Médico / 

mês ........................................................................................................................................ 29 

1.2.8. Percentual mensal de procedimentos aprovados no TABNET Municipal ............ 30 

1.3. Resultado dos Indicadores da Variável 03: Satisfação do usuário ........................ 31 

1.3.1. Índice de questionários preenchidos pelos pacientes atendidos ............................ 32 

1.3.2. Percentual de usuários Satisfeitos / Muito Satisfeitos ............................................... 33 

2. PARTE II .............................................................................................................................. 34 

2.1.1. ATIVIDADES DE APOIO AO CENTRO CARIOCA DE ESPECIALIDADES........ 34 

3. PARTE III ............................................................................................................................. 42 

3.1. ANEXOS .............................................................................................................................. 42 

3.1.1. Solicitação de auteração do corpo de especialidades .............................................. 42 

3.1.2. Lista de presença dos treinamentos realizados pela equipe do IDEIAS e CCE. 43 

3.1.3. Painel OS INFO .................................................................................................................. 46 

3.1.4. Ouvidorias 1746 ................................................................................................................. 47 

3.1.5. Lista de profissionais ATIVOS no SISREG .................................................................. 50 

3.1.6. Quadro Sintético da Meta Física do TC 013/2022 ..................................................... 58 

 

 

 

 



 

 

 
5 

 

  

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). 
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 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 

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 (ped) ▪ Ortopedia 

▪ Cardiologia ▪ Patologia Cervical ▪ Dermatologia 

▪ Cardiologia (Insuficiência Cardíaca) ▪ Nefrologia 

  

Cirurgião Dentista 

▪ Cirurgia Oral Menor 

▪ Endodontia 

▪ Estomatologia 

▪ Paciente com necessidade especial 

 

 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 
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• 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, NOVEMBRO 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 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
8 

 

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: novembro 2022 

N° Indicador Meta N/D Novembro Resultado 
Alcançado 

(Sim/Não) 

01 
Índice de 

absenteísmo* 
< 3% 

Horas líquidas 

faltantes 
136 

1,76% Sim 
Horas líquidas 

disponíveis 
7740 

02 
Taxa de 

Turnover 
≤ 3,5 

(nº de 

demissões + 

nº de 

admissões) / 

2 

13 

6,53% - 
Nº de 

funcionários 

ativos (no 

último dia do 

mês anterior) 

199 

03 
Educação 

Permanente 

1,5h 

homem 

treinamento 

/ mês 

Total de horas 

de 

treinamento 

81 

   0,38 Não Nº de pessoal 

ativo no 

período de 

referência 

213 

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 

29 

100% Sim Total de 

reclamações, 

solicitações e 

denúncias 

29 

 



 

 

 
10 

 
1.1.1. Indice de absenteísmo 

 

Indicador Meta 
Agregada 

TRIMESTRAL 
Resultados Mensais 

Índice de 

absenteísmo* 
< 3% - 

Out Nov Dez 

1,76%   

Cálculo do Indicador:  
𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒍í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒂𝒔 𝒇𝒂𝒍𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒍í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒂𝒔 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏í𝒗𝒆𝒍
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Fonte: PEP SARAH 

Periodicidade da avaliação: trimestral  

Nota: Realizamos no mês de outubro 2022, o cadastro biométrico de todo o quadro de 

colaboradores do Projeto Centro Carioca de Especialidades – CCE, conforme 

determina a Portaria 1510, também conhecida como Lei do Ponto Eletrônico, que é um 

conjunto de regulamentações sobre esse processo, assinado e validado pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE) desde 2009. 

Que surgiu principalmente por conta da necessidade de controlar a jornada de trabalho 

de forma mais eficaz. Antes, havia uma possibilidade muito grande de fraudar os 

registros, o que levava a desentendimentos entre empregado e empregador. Muitas 

vezes, passíveis de serem levados a termos judiciais. 

Dessa forma, a finalidade principal da Portaria 1510 é estabelecer as diretrizes para os 

REPs (Registrador Eletrônico de Ponto) e SREPs (Sistema de Registro Eletrônico de 

Ponto). 

Conforme Procedimento de Recursos Humanos, mensalmente é liberado acesso ao 

período de apuração do mês dentro do PORTAL RH para que os gestores realizam as 

tratativas do ponto dos colaboradores de sua equipe. 

Cada gestor realiza a análise para justificativa: 

• Das ausências de marcação que pode ser por esquecimento ou falta justificada 

através de (atestados médicos, declarações de comparecimento, certidões de 

casamento, certidões de óbito e etc), ou  



 

 

 
11 

• Das horas excedentes por consequência da necessidade de coberturas de faltas 

ou atrasos por (atestados médicos, declarações de comparecimento, certidões 

de casamento, certidões de óbito, etc). 

O IDEIAS atua em regime de banco de horas e portanto, as jornadas não cumpridas ou 

as excedentes são lançadas de forma positivas ou negativas no saldo de banco de 

horas. 

De acordo com as necessidades, estas horas também podem ser pagas ou 

descontadas em contracheque. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

Em relação aos abonos, ocorre em consequência de apresentação de atestados 

médicos ou de ausências legais bem como faltas não justificadas. 

Os atrasos não justificados documentalmente podem ser abonados pelo gestor da área 

para o não desconto em folha de pagamento e sim, estas horas lançadas no saldo 

negativo do banco de horas. 

 

Diante do exposto apuramos no mês do outubro as seguintes informações: 

  

 

 

*Indicador será apresentado sempre a competência de 1 mês de atraso.  
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1.1.2. Taxa de Turnover 
 

Indicador Meta 
Agregada 

TRIMESTRAL 
Resultados Mensais 

Taxa de Turnover ≤ 3,5 % - 
Out Nov Dez 

40 % 6,53% - 

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 ainda de uma fase inicial do projeto, considerando ser o 2º mês de 

atividades assistenciais da unidade as contratações de novos colaboradores vêm 

ocorrendo de forma gradativa. 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 20%. 

No mês de novembro ocorreram 21 (vinte e uma) admissões, a saber: 

NOME COMPLETO CATEGORIA DATA ADMISSÃO 

JULIANA CRESPO DO NASCIMENTO MEDICO 10/11/2022 

PAULA ROBERTA BRAGA DA VEIGA ASSESSOR DE COMUNICACAO 01/11/2022 

MONICA DE CARVALHO BUSTAMANTE MEDICO DERMATOLOGISTA 01/11/2022 

DANIELE REGINA SOUZA TORRES 
FERNANDES 

GERENTE DE SERVICOS TECNICOS 03/11/2022 

DIEGO SILVA DOMINGUES DE MORAES MEDICO ORTOPEDISTA 03/11/2022 

PAULA BARROSO ARAUJO MEDICO COLOPROCTOLOGISTA 04/11/2022 

BRUNA CUOCO PROVENZANO MEDICO PNEUMOLOGISTA 04/11/2022 

MATHEUS SILVA RODRIGUES MEDICO ORTOPEDISTA 07/11/2022 

VLADIMIR NENTZINSKY MEDICO REUMATOLOGISTA 07/11/2022 

RENATO SARRAT RANGEL ASSISTENTE DE SUPORTE EM TI JR. 10/11/2022 

CARLA DIAS GONCALVES CIRURGIAO DENTISTA - ENDODONTIA 16/11/2022 

JOSIANE DOS SANTOS MOREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 17/11/2022 

YASMIM MOREIRA VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 18/11/2022 

ALESANDRA BARBOSA SOARES CIRURGIAO DENTISTA - ENDODONTIA 19/11/2022 

LILIAN DOS SANTOS FREITAS ANALISTA DE REGULAÇÃO 21/11/2022 

RAFAEL RIBEIRO SALGADO CIRURGIAO DENTISTA - ENDODONTIA 21/11/2022 
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KARINE DA SILVA BRANDAO SUPERVISOR DE HIGIENIZACAO 22/11/2022 

MICHELE DE OLIVEIRA TECNICO DE ENFERMAGEM 22/11/2022 

INGRID DE AZEVEDO BOUCADA TECNICO DE ENFERMAGEM 23/11/2022 

CLAUDINEIA DA LUZ GONCALVES TECNICO DE ENFERMAGEM 24/11/2022 

MARIA CARMEN MONTEIRO PEREIRA MEDICO CARDIOLOGISTA 24/11/2022 

 

Neste período 6 (seis) desligamentos foram realizados, a saber: 

NOME COMPLETO CATEGORIA 
DATA 

DESLIGAMENTO 

ANA PATRICIA COUTO DOS SANTOS 
CIRURGIAO DENTISTA - PACIENTE COM 

NECESSIDADE ESPECIAL 
09/11/2022 

JESSICA SANTOS DA SILVA RECEPCIONISTA 14/11/2022 

THAIS MACHADO DE CARVALHO 
COUTINHO 

CIRURGIAO DENTISTA - ESTOMATOLOGIA 16/11/2022 

JULIANA CRESPO DO NASCIMENTO MEDICO 17/11/2022 

PATRICIA RODRIGUES DA SILVA RECEPCIONISTA 29/11/2022 

KELLY DA COSTA LIMA AGENTE REGULAÇÃO JR 29/11/2022 

 

Para composição deste indicador é importante informar que no CCE havia 199 (cento 

e noventa e nove) colaboradores ativos no último dia do mês anterior (outubro).  
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1.1.3. Educação Permanente 
 

Indicador Meta 
Agregada 

TRIMESTRAL 
Resultados Mensais 

Educação 

Permanente 
1,5 - 

Out Nov Dez 

0,01 0,38  

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 novembro 

foram: 

• Visão geral do sistema – dia 25.11 – 11 colaboradores; 

• treinamento ASB e TSB 24 e 29 de novembro; 

• treinamento Dentistas data 24 e 29 de novembro; 

• Introdutório do PEP – 11 colaboradores médicos e dentistas contratado em 

novembro. 

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 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% 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: Meta alcançada 

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 mês de 

funcionamento do CCE. Durante o mês de novembro, a ouvidoria do Centro Carioca de 

Especialidades (CCE) teve 29 demandas, sendo 2 repetidas, onde todas foram 

solucionadas antes do seu prazo final e em conjunto com os setores envolvidos. 

Essas demandas são divididas em status (Elogio, crítica, cancelado e informação) e 

subtipos que são: 

• Atendimento Administrativo (14); 

• Atendimento médico (3); 

• Ausência/ falta do profissional (1); 

• Consulta marcada para data distante (2); 

• Não fui atendida (3); 

• Tempo de espera (1); 

• Bom atendimento (3). 

Durante esse período podemos classificar as status supracitados conforme gráfico a 

seguir: 
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Conforme o canal 1746, 48.4% são críticas, 35.5% informações, 9.7% são elogios e 6.5% 

foram cancelados por ser solicitações duplicadas. 

Observamos que quantidade de manifestação geradas através da central 1746 em 

novembro se assemelha a de outubro, porém, tivemos uma grande queda no número de 

elogios e um aumento nas críticas pela grande falta dos médicos, atraso nas marcações 

e o tempo de espera para os atendimentos. 

No próximo quadro demostraremos as manifestações. 

DEMANDAS DA OUVIDORIA (Novembro)  
N° DO 

CHAMADO 
ABERTO 

EM 
CATEGO

RIA SUBTIPO  
FECHADO 

EM  
PROTOCOLO 

RIO  

17871676 
3/11/202

2 Crítica 
Atendimento 

ADM.  7/11/2022 
RIO-

25600131-4  

17872917 
4/11/202

2 
Informaç

ão 
Atendimento 

ADM.  7/11/2022 
RIO-

25602444-1  

17871151 
3/11/202

2 Elogio Bom Atendimento 3/11/2022 
RIO-

25600204-6  

17882954 
7/11/202

2 
Informaç

ão 
Atendimento 

ADM.  9/11/2022 
RIO-

25614721-4  

17888659 
8/11/202

2 
Informaç

ão 
Atendimento 

ADM.  9/11/2022 
RIO-

25622888-5  

17900673 
11/11/20

22 Elogio Bom Atendimento 11/11/2022 
RIO- 

25638930-6  

17900896 
11/11/20

22 
Informaç

ão 
Atendimento 

ADM.  11/11/2022 
RIO-

25638226-8  

17895844 
10/11/20

22 Crítica 
Atendimento 

Médico 14/11/2022 
RIO-

25631774-8  

17916426 
16/11/20

22 
Informaç

ão 
Atendimento 

ADM.  18/11/2022 
RIO-

25658660-5  

17925127 
18/11/20

22 Crítica 
Atendimento 

Médico 22/11/2022 
RIO-

25671900-0  

17934645 
21/11/20

22 
Informaç

ão 
Atendimento 

ADM.  22/11/2022 
RIO-

25684482-2  

44,83%

37,93%

10,34%

6,90%

DEMANDAS DA OUVIDORIA (Novembro)

Crítica Informação Elogio Cancelada
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17935104 
21/11/20

22 
Informaç

ão 
Atendimento 

ADM.  24/11/2022 
RIO-

25682134-0  

17941611 
23/11/20

22 Crítica Tempo de Espera 24/11/2022 
RIO-

25693359-5  

17948392 
24/11/20

22 Crítica Não fui atendida 28/11/2022 
RIO-

25702360-1  

17945167 
23/11/20

22 Crítica Não fui atendida 28/11/2022 
RIO-

25697699-4  

17951512 
25/11/20

22 
Informaç

ão 
Atendimento 

ADM.  28/11/2022 
RIO-

25705597-5  

17947402 
24/11/20

22 Crítica Não fui atendida 28/11/2022 
RIO-

25700925-8  

17946526 
24/11/20

22 Crítica 
Ausência/ Falta 

do prof. 29/11/2022 
RIO-

25699498-4  

17952223 
25/11/20

22 Crítica 
Atendimento 

ADM.  29/11/2022 
RIO-

25707522-2  

17938180 
22/11/20

22 
Informaç

ão 
Atendimento 

ADM.  29/11/2022 
RIO-

25687521-4  

17962196 
29/11/20

22 Elogio Bom Atendimento 29/11/2022 
RIO-

25721284-2  

17951344 
25/11/20

22 Crítica Consulta distante  30/11/2022 
RIO-

257006086-8 
Cancelad

a  

17948123 
24/11/20

22 Crítica 
Atendimento 

Médico 30/11/2022 
RIO-

25701933-8 
Cancelad

a  

17968810 
30/11/20

22 
Informaç

ão 
Atendimento 

ADM.  30/11/2022 
RIO-

25729098-5  

17968360 
30/11/20

22 
Informaç

ão 
Atendimento 

ADM.  30/11/2022 
RIO-

25728219-0  

17961855 
30/11/20

22 Crítica 
Atendimento 

ADM.  30/11/2022 
RIO-

25720401-4  

17970252 
30/11/20

22 Crítica 
Consulta não 

marcada 1/12/2022 
RIO-

25730234-5  

17952841 
25/11/20

22 Crítica Consulta distante  1/12/2022 
RIO-

25708081-6  

17959680 
28/11/20

22 Crítica 
Consulta não 

marcada 2/12/2022 
RIO-

25717621-8  

    Total: 29  
 

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 

4777 

91,87% Sim 

Nº total de 

consultas 

realizadas 

5200 

2 

Percentual de 

consultas 

canceladas por 

causas atribuídas 

à Contratada 

< 5% 

Nº de consultas 

canceladas 
0 

0% Sim Nº total de 

consultas 

realizadas 

5200 
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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 

119 

100% Sim 

Total de 

especialistas 

com CH 

ambulatorial 

diferente de 

zero, no mês de 

referência 

119 

4 

Razão entre a 

oferta 

programada e 

oferta esperada 

1.0 

Nº de consultas 

programadas 

ofertadas no 

SISREG 

14474 

1 Sim 

Nº de consultas 

esperadas 
14474 

5 

Percentual 

mensal de 

consultas 

confirmadas 

≥ 70% 

Nº de consultas 

confirmadas no 

mês de 

referência 

5914 

64,14% Não 
Nº de consultas 

agendadas no 

mês de 

referência 

9220 
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6 

Número 

Consultas 

Médicas 

Especializadas / 

mês 

≥ 

18.028 

Nº de consultas 

médicas 

especializadas 

apresentadas 

por mês de 

atendimento 

4507 4507 - 

7 

Nº de Consultas 

Especializadas 

Profissional Nível 

Superior exceto 

Médico / mês 

 

≥ 

4.160 

 

Nº de consultas 

NÃO médicas 

apresentadas 

por mês de 

atendimento 

693 693 - 

8 
 

Percentual 

mensal de 

procedimentos 

aprovados no 

TABNET 

Municipal* 

≥ 95% 

Quantidade 

aprovada 
4253 

98,40% Sim 

Quantidade 
apresentada 

4322 
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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 

77,12% 91,87%  

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:  Meta alcançada.  

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

fluxos e implementação de processos de trabalho assistenciais e administrativos. Outro ponto 

importante diz respeito a implementação e a efetiva utilização do Prontuário Eletrônico 

SARAH, já nos primeiros dias do CCE, como principal fonte de informações. Contudo, no 

período avaliativo do relatório estamos atingindo o resultado contratual deste indicador, uma 

vez que somente 9% dos usuários, aproximadamente, estão esperando tempo maior que 30 

minutos, tanto no atendimento médico quanto no e odontológico, sendo esse também um 

indicador que interfere positivamente nas avaliações de pesquisa de satisfação e elogios, 

manifestados do canal de ouvidoria 1746. 
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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 

- 0%  

Cálculo do Indicador:  

𝑵º 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒔 𝒄𝒂𝒏𝒄𝒆𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔

𝒏º 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Fonte: PEP SARAH  

Periodicidade da avaliação: trimestral  

Nota: Meta alcançada.  

Todas as consultas que por ventura não foram realizadas na data agendada por falta do 

profissional e ou por qualquer outro motivo atribuído ao IDEIAS, foram reagendadas para outra 

data e informado ao usuário imediatamente na unidade ou por contato telefônico 

posteriormente, garantindo assim a assistência do mesmo. Portanto, todas os usuários que 

compareceram na unidade no dia da consulta e/ou os que foram avisados por telefone 

previamente a alteração da data da consulta, tiveram garantida sua consulta conforme o 

encaminhamento. 

Todavia, os pacientes que não compareceram a unidade e os pacientes que não foram 

avisados previamente do reagendamento da consulta (por falta de dados cadastrais 

atualizados) não estão contemplados como dados para este indicador. 
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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% 100%  

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 daquele mês, houve dificuldade na inclusão e na 

ativação da agendando no SISREG em paralelo com a movimentação do CNES, porém, no 

decorrer do mês de novembro, todos os 119* profissionais (médicos e cirurgiões dentistas) 

contratados pelo IDEIAS tiveram suas inclusões e ativações no CNES e SISREG, 

respectivamente alcançando 100% deste indicador. 

*Porém, com o redimensionamento principalmente de odontologia realizado conforme a 

solicitação da SMS, algumas agendas de colaboradores desligados já se encontravam abertas 

no SISREG, o que nos levou a não abertura de agenda dos novos colaboradores, a seguir: 

• Alesandra Barbosa Soares (Odontologia) recém-contratada, a agenda no sisreg foi 

aberta utilizando o nome da Dra. Bianca Araujo Magalhaes Daminai; 

• Carla Dias Goncalves (Odontologia) recém-contratada, a agenda no sisreg foi aberta 

utilizando o nome da Dr. Carlos Felipe Risso Machado, assessor do Alexandre 

Modesto; 

• Rafael Ribeiro Salgados (Odontologia) recém-contratado, a agenda no sisreg foi aberta 

utilizando o nome da Dra. Nathalia Nunes dos Reis; 
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• Roberto da Silva Locio (Odontologia) profissional contratado em outubro, porém o nome 

dele só foi habilitado no sisreg posteriormente a abertura da agenda que está em nome 

de Rodrigo Guedes. 

 

Anexo 3.1.5 lista de profissionais cadastrados no CNES do Centro Carioca de Especialidades. 

 

 

 

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 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 14.474 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% 64,14%  

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: Meta não alcançada. 

Este indicador representa a quantidade de usuários que efetivamente tiveram suas consultas 

realizadas. Alguns fatores podem causar impacto negativo neste indicador, como exemplo os 

absenteísmos dos usuários, o absenteísmo do profissional e fatores causados por ações da 

natureza.  

Buscando diminuir os impactos negativos, a Secretaria Municipal de Saúde criou, no complexo 

regulador (SISREG), um serviço de chatbot whatsapp para informar aos usuários os 

agendamentos das consultas do CCE, e divulgou propagandas nos meios de comunicação 

(rádio e televisão). 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, e, além disso, não só a equipe do núcleo 

60,08%

64,14%

Outubro Novembro

Percentual de Consultas Confirmadas

Meta ≥ 70%
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interno de regulação do CCE realizou contatos telefônicos aos pacientes agendados, com o 

objetivo de confirmar as consultas, e como também, 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. 

Para fins de comparação, em outubro, das 7.042 consultas agendadas 4.231 foram 

executadas, gerando um percentual de 60,08%, já em novembro, 9.220 consultas foram 

agendadas, e 5.914 pacientes foram atendidos, o que representa 64,14%, indicando que as 

ações supracitadas surtiram efeitos positivos, elevando o percentual das consultas realizadas. 
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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 4507  

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 segundo mês de funcionamento do CCE, com o ajuste de 

rotinas internas e externas. Fato importante a ser destacado é o período do Copa do Mundo 

com as desmarcações das agendas nos dias dos jogos da Seleção Brasileira se tornando 

ponto facultativo conforme Resolução 5583 de 17 de novembro de 2022. Outro detalhe 

importante é que a gestão da unidade não possui governabilidade sobre os agendamentos 

das consultas disponibilizadas no SISREG, motivo que sempre deverá ser considerado no 

resultado deste indicador. 

No período analisado, foram disponibilizadas 12.235 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 

3866

4507

Outubro Novembro

Nº  de consultas médicas
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entendemos que seu percentual de vacância é de 0% 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. 

 

 

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 

365 693  

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, porém podemos destacar que entre outubro e novembro houve um aumento 

percentual de 90%. 

No período analisado, foram disponibilizadas 2.239 vagas pelo SISREG, ou seja, quantidade 

inferior aos ≥ 4.160 pactuados no Termo de Colaboração 

 

 

 

365

693

Outubro Novembro

Nº de Consultas não Médicas
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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 

98,40%   

Cálculo do Indicador:  

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒗𝒂𝒅𝒂

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒂𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒂
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Fonte: PEP SARAH  

Periodicidade da avaliação: trimestral  

Nota: Meta alcançada. 

No mês de outubro, dos 4322 procedimentos apresentados somente 69 não foram aprovados. 

Identificamos o motivo causal que impossibilitou as aprovações, realizamos a correção e já 

fora reapresentado, estaremos informando nos próximos relatórios as aprovações dos 

mesmos. 

*O sistema TABNET (não governabilidade do IDEIAS) tem seus dados validados no período 

de 2 meses após o mês de competência. 
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1.3. Resultado dos Indicadores da Variável 03: Satisfação do usuário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfação do usuário – Variável 3 

Competência: novembro 2022 

N° Indicador Meta N/D novembro Resultado 
Alcançado 

(Sim/Não) 

1 

Índice de 

questionários 

preenchidos pelos 

pacientes atendidos 

> 15% 

Nº de 

questionários 

preenchidos 

875 

16,55% Sim 
Total de 

pacientes 

atendidos 

5287 

2 

Percentual de 

usuários Satisfeitos / 

Muito Satisfeitos 

> 85% 

Nº de 

conceitos 

satisfeitos e 

muito 

satisfeitos 

766 

87,54% Sim 

Total de 

respostas 

efetivas 

875 
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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% 16,55%  

Cálculo do Indicador: 

𝑵º  𝒅𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏á𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒆𝒆𝒏𝒄𝒉𝒊𝒅𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

Fonte: PEP SARAH  

Periodicidade da avaliação: trimestral  

Nota:  Visto que, diferentemente de outubro mês em que o serviço de ouvidoria do CCE foi 

implantado, e a validação do questionário pela Coordenação do Super Centro Carioca de 

Saúde ocorreu em 18 do mês corrente, destacamos que, no primeiro mês completo, utilizando 

todos os recursos e após treinamento dos nossos colaboradores, o resultado de deste 

indicador foi de 16,55%, atendendo a demanda pactuada no termo de colaboração.  

8,48%

16,55%

Outubro Novembro

Percentual de Entrevistados

Meta > 15%
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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 

86,91% 87,54%  

Cálculo do Indicador: 

𝑵º 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒔𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒆𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒆 𝒎𝒖𝒊𝒕𝒐 𝒔𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒆𝒊𝒕𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒔𝒕𝒂𝒔 𝒆𝒇𝒆𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

Fonte: PEP SARAH  

Periodicidade da avaliação: trimestral  

Nota: Meta Alcançada. 

No período analisado obteve-se um resultado positivo para este indicador, onde dos 875 

entrevistados, 776 se declaram satisfeitos ou muito satisfeitos com o atendimento recebido, 

gerando o resultado de 87,54% reflexo do bom atendimento, pouco tempo de espera, 

acomodações dignas e profissionais satisfeitos e comprometidos.  

20

79

776

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

Muito Insatisfeito / Insatisfeito Indiferente Satisfeito / muito Satisfeito

875
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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 da execução dos serviços das empresas terceirizadas. 

• Elaboração de relatório de gestão. 

• Acompanhamento dos agendamentos das consultas. 

 

Recursos Humanos 

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

especializada e equipe de apoio, conforme quadro a seguir: 

Categoria Quantidade contratada 

ANALISTA DE REGULAÇÃO 1 

ASSESSOR DE COMUNICACAO 1 

ASSISTENTE DE SUPORTE EM TI JR. 1 

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 2 

CIRURGIAO DENTISTA - ENDODONTIA 3 

GERENTE DE SERVICOS TECNICOS 1 

MEDICO 1 

MEDICO CARDIOLOGISTA 1 

MEDICO COLOPROCTOLOGISTA 1 

MEDICO DERMATOLOGISTA 1 

MEDICO ORTOPEDISTA 2 

MEDICO PNEUMOLOGISTA 1 

MEDICO REUMATOLOGISTA 1 

SUPERVISOR DE HIGIENIZACAO 1 

TECNICO DE ENFERMAGEM 3 

Total Geral 21 

 

 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 novembro, 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. 

 

Adequação da estrutura física 

 Durante o Período de novembro foi realizado as seguintes ações de 

execução de obras para adequações do espaço físico. 

De 01 a 06 de novembro: 

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

removiveis do forro. 

• Reparos de pintura nos consultórios, tetos e paredes. 

• Emassamento e lixamento para pintura. 

• Reparo de pintura. 

• Regulagem de portas de blindex, instalação de fechaduras e trincos das 

mesmas. 

• Armação do poço de elevador. 

• Escavação e retirada de material p/ poço do elevador 

• Substituição e arremate de rodapés e soleiras 

• Recolocação de rodapés, substituição de soleira 

• Substituição de placas de granito 

• Rejunte de piso de granito, porcelanato e cerâmica 

• Reparo de revestimento cerâmico, troca e complementação laterais da 

janela (esterilização) 

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

• Correção das luminárias da sala de conveniência 

• Modificação do posicionamento do interruptor da sala de inflamáveis para a 

parte externa da sala 

• Colocação de rosca femea para conexão e instalação das autoclaves 

• Limpeza dos ralos existentes 

• Limpeza de metais 

• Troca das tampas dos quadros de enfiação por marcenaria de leve toque 

• Limpeza da obra e retirada de entulho 

• Execução as built de projetos 

 

De 07 a 11 de novembro: 

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

removíveis do forro 

• Reparos de pintura nos consultórios, tetos e paredes 

• Emassamento e lixamento para pintura 

• Escavação e retirada de material p/ poço do elevador 

• Colocação de cantoneiras nas quinas vivas dos pilares. 

• Armação do poço de elevador 

• Reparo de pintura 

• Reparo nas placas de granito da caixa de incêndio do 3º pavimento 

• Substituição e arremate de rodapés e soleiras 

• Recolocação de rodapés, substituição de soleira 

• Substituição de placas de granito 

• Rejunte de piso 

• repintura do portão da subestação 

• Regulagem de portas de blindex, instalação de fechaduras e trincos das 

mesmas 

• Limpeza de metais 

• Limpeza da obra e retirada de entulho 

• Execução as built de projetos 
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De 14 a 20 de novembro: 

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

removíveis do forro 

• Reparos de pintura nos consultórios, tetos e paredes 

• Emassamento e lixamento para pintura 

• Reparo de pintura 

• Armação do poço de elevador 

• Escavação e retirada de material p/ poço do elevador 

• Substituição de placas de granito 

• Rejunte de piso de granito, porcelanato e cerâmica 

• Reinstalação de lavatório no consultório 10 

• Reestruturação do portão da sala dos compressores na cobertura 

• Recolocação de insulfilme nas divisórias de vidro 

• Alinhamento das divisórias de vidro 

• Formas para concretagem do poço do elevador 

• Limpeza da obra e retirada de entulho 

• Execução as built de projetos 

 

De 21 a 27 de novembro: 

• Montagem das formas para concretagem do poço do elevador 

• Armação do poço de elevador 

• Emassamento e lixamento para pintura 

• Reparo de pintura 

• Pintura e reparo no teto dos inflamáveis e T.I. 

• Concretagem do poço do elevador 

• 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. 

 

 

  



 

 

 
44 

  

  



 

 

 
45 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
46 

 

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 
 

 


