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Salvador, 21 de setembro de 2022 

À  

Diretoria de Gestão em Unidades Consorciadas e em Parceria Público-Privada 

(DGECOP/SESAB) 

Sra. Priscilla Magalhães 
 
Couto Maia Construções e Serviços Não Clínicos S.A. 

Sr. Marcelo Mariani 

 
Ref.: Contratação de serviços de consultoria para Verificação Independente da PPP do Instituto 

Couto Maia (ICOM), visando auxiliar no acompanhamento das obras, na fiscalização do contrato e 

na gestão e operação dos serviços não assistenciais prestados pela Concessionária, em 

conformidade com todas as condições descritas no Contrato de Prestação de Serviços celebrado 

entre a Couto Maia Construções e Serviços Não Clínicos S/A e a Accenture do Brasil Ltda., em 11 

de abril de 2016. 

 

Prezados Senhores, 

Serve o presente documento para formalizar a entrega com sucesso dos produtos relacionados na 

tabela a seguir, conforme Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a Couto Maia 

Construções e Serviços Não Clínicos S.A. e a Accenture do Brasil Ltda., em 11 de abril de 2016. 

 
Os resultados de desempenho apresentados a seguir são relativos ao 16º (décimo sexto) 

trimestre de Operação do ICOM (abril, maio e junho de 2022). 

Produtos Descrição Data de Entrega 

P15 Relatórios trimestrais de apuração da Contraprestação Mensal Efetiva 

21/09/2022 

P18 
Relatório trimestral dos resultados da verificação da conformidade dos 
serviços 

P20 
Relatórios trimestrais dos resultados da apuração do Índice de 
Desempenho e da Taxa de Ocupação 

P21 
Relatório trimestral de verificação do ambiente de segurança dos sistemas 
de TI e de dados da Concessionária 

P22 Plano mensal de ação recomendado 

P47 Relatório de Status do Projeto de Verificação Independente 

P48 Lista de riscos, problemas e ações corretivas atualizada 

P49 Relatório de melhorias implementadas 
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Conforme estabelecido na subcláusula 15.3 do Contrato de Concessão, a Contraprestação Mensal 

Efetiva (CME) variará de acordo com o Índice de Desempenho (ID) apurado no penúltimo trimestre 

anterior.  

Portanto, o Fator de Desempenho (FD) resultante desta apuração será aplicado para cálculo 

da remuneração do 18º (décimo oitavo) trimestre de Operação do ICOM (outubro, novembro 

e dezembro de 2022). 

 

Em síntese, destacamos o seguinte resultado para o 16º (décimo sexto) trimestre de Operação do 

ICOM: 

 Índice de Desempenho (ID): 3,92 (máximo: 4); 

 Fator de Desempenho (FD): 100,0%; 

 Taxa de Ocupação (TO): 88,20%1; 

 Valor da CME2 resultante, considerando-se a Taxa de Ocupação acima: R$5.492.917,27 

o 98,82% da Contraprestação Mensal Máxima (CMM). 

 Desconto total apurado no 16º trimestre, a ser deduzido da CMM no 18º trimestre: 

R$65.783,44. 

 

 
 
 
1 Valor calculado conforme metodologia de cálculo da Taxa de Ocupação apresentado pelo Verificador 
Independente às partes em 11/10/2018 no Relatório de Status do Projeto de Verificação Independente ref. 
setembro/2018, após alinhamento das regras estabelecidas contratualmente entre Poder Concedente 
(representantes do setor de Gerenciamento de Leitos, Serviço de Arquivo Médico e Estatística e Comissão 
de Operacionalização), Concessionaria (representantes de TI e Gestão da Qualidade) e Verificador 
Independente. 
2 Este valor contempla o reajustamento parcial da Contraprestação Pública para a data-base Julho/2022, 
conforme parecer emitido pelo Verificador Independente em 30/08/2022, através do “P16 - Cálculo do 
Reajuste da Contraprestação Anual”. 



 

 
 

4 
Copyright © 2022 Accenture. Todos os direitos reservados. Material confidencial e de propriedade da Accenture. Seu logo e 
High Performance. Delivered são marcas da Accenture 

 

 

ÍNDICE 

1. CONTROLE DE ALTERAÇÕES ..........................................................................................................................5 

2. SUMÁRIO EXECUTIVO ...................................................................................................................................6 

2.1 RESULTADO DA APURAÇÃO .................................................................................................................................. 6 
2.2 HISTÓRICO DAS APURAÇÕES ............................................................................................................................... 10 
2.3 DEFINIÇÕES BÁSICAS DA APURAÇÃO ..................................................................................................................... 14 

3. LISTA DE RISCOS E PROBLEMAS E PLANO DE AÇÃO RECOMENDADO .......................................................... 26 

4. APURAÇÃO DO ÍNDICE DE DESEMPENHO .................................................................................................... 28 

5. ÍNDICE DE QUALIDADE (IQ) ......................................................................................................................... 29 

5.1.1 Satisfação Pacientes e Acompanhantes (SPA) ................................................................................... 30 
5.1.2 Satisfação Profissionais e Residentes (SPR) ....................................................................................... 32 
5.1.3 Índice de Qualidade Técnica (IQT) ...................................................................................................... 34 

6. ÍNDICE DE CONFORMIDADE (IC) .................................................................................................................. 78 

7. ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE (IDP) ............................................................................................................ 106 

7.1.1 Disponibilidade de Utilidades (DU) .................................................................................................. 106 
7.1.2 Disponibilidade de Estruturas Gerais (DE)........................................................................................ 114 
7.1.3 Disponibilidade para Atendimento (DA) .......................................................................................... 124 
7.1.4 Disponibilidade de Tecnologia da Informação e Comunicação (DT) ............................................... 129 

8. APURAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO ........................................................................................................ 137 

8.1 MEMÓRIA DE CÁLCULO DA TAXA DE OCUPAÇÃO .................................................................................................. 139 
8.2 METODOLOGIA DE CÁLCULO DA TAXA DE OCUPAÇÃO ............................................................................................ 141 

ANEXO 1 – DETALHAMENTO DOS INDICADORES APURADOS ..................................................... 143 

  



 

 
 

5 
Copyright © 2022 Accenture. Todos os direitos reservados. Material confidencial e de propriedade da Accenture. Seu logo e 
High Performance. Delivered são marcas da Accenture 

 

1. CONTROLE DE ALTERAÇÕES 

Versão Data Autores Alterações/Comentários 

Consolidado 21/09/2022 

Ramon Ferreira 
Caio Bartholomeu 
Gabriela Coque  
Flávia Menezes 

Versão Consolidado do Relatório Trimestral 
de Apuração do Desempenho 
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2. SUMÁRIO EXECUTIVO 

2.1 Resultado da Apuração 

O Índice de Desempenho (ID) apurado para o 16º (décimo sexto) Trimestre de Operação do 

ICOM é igual a 3,92, gerando um Fator de Desempenho (FD) de 100,0%. A Taxa de Ocupação 

(TO) calculada para o Trimestre de Operação do ICOM é igual a 88,20% 

 A CME referente ao pagamento do 16º (décimo sexto) Trimestre de Operação é igual a 

R$5.492.917,27, o que representa 98,82% da Contraprestação Mensal Máxima (CMM). O 

desconto total a ser aplicado sobre a CMM é igual a R$65.783,44. 

 

Para a apuração dos indicadores, o Verificador Independente leva em consideração as 

informações contidas na base de dados do sistema da Concessionária, bem como 

verificações in loco realizadas pelo Verificador Independente no âmbito da Unidade 

Hospitalar, correspondentes a cada trimestre de apuração. Os resultados apresentados neste 

relatório foram obtidos a partir da aplicação das regras de cálculo descritas no subtópico 2.3 

deste relatório, utilizando-se tais informações, atestadas pela Concessionária como sendo a 

posição real e fidedigna da situação durante o período de operação do Instituto Couto Maia.  

 

A seguir, apresentam-se os resultados Consolidado apurados pelo Verificador Independente. 

 
 

Tabela 1 - Índice de Qualidade 
 

ICOM - ÍNDICE DE QUALIDADE (IQ) - 16º TRIMESTRE 
 

ÍNDICE DE QUALIDADE  

INDICADOR 
Peso em 

relação ao 
ID 

Nota atribuída ao Indicador 

Comentários 

 

Apuração 
Couto Maia 

Apuração 
Verificador 

Independente 

 

PESQUISAS DE SATISFAÇÃO  

SPA - Satisfação Pacientes e 
Acompanhantes 

8,00% N/A 3,88    

SPR - Satisfação Profissionais e 
Residentes 

8,00% N/A 3,45    

ÍNDICE DE QUALIDADE TÉCNICA  

1. Higienização 2,57% 4,00 4,00    

IQT.1 - Cumprimento da Limpeza 0,64% 4,00 4,00    

IQT.2 - Qualidade da Limpeza 0,64% 4,00 4,00    
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ICOM - ÍNDICE DE QUALIDADE (IQ) - 16º TRIMESTRE 
 

ÍNDICE DE QUALIDADE  

INDICADOR 
Peso em 

relação ao 
ID 

Nota atribuída ao Indicador 

Comentários 

 

Apuração 
Couto Maia 

Apuração 
Verificador 

Independente 

 

IQT.3 - Regularidade na Coleta de 
Resíduos 

0,64% 4,00 4,00    

IQT.4 - Cumprimento do Plano de 
Controle de Pragas 

0,64% 4,00 4,00    

2. Lavanderia e Rouparia 2,57% 3,41 3,41    

IQT.5 - Índice de Falta de Enxoval 1,29% 3,00 3,00 
Foram observadas a falta 

de 03 (três) peças no 
trimestre. 

 

IQT.6 - Qualidade do Processamento 
de Enxoval 

1,29% 3,82 3,82 
16 (dezesseis) peças 
encontradas com não 

conformidades no trimestre 

 

3. Segurança 2,57% 4,00 4,00    

IQT.7 - Eventos Graves relatados no 
mês 

2,57% 4,00 4,00    

4. Engenharia Hospitalar 2,57% 3,89 3,89    

IQT.8 - Cumprimento do Plano de 
Manutenção Preventiva das instalações 
de Alta Criticidade. 

0,86% 4,00 4,00    

IQT.9 - Cumprimento do Plano de 
Manutenção Preventiva Infraestrutura 

0,86% 3,67 3,67 
Foi observado 01  (uma) 

não conformidade no 
trimestre. 

 

IQT.10 - Solicitações de Manutenção 
Corretiva das Instalações atendidas no 
prazo. 

0,86% 4,00 4,00    

5. Engenharia Clínica 2,57% 4,00 4,00    

IQT.11 - Cumprimento do Plano de 
Manutenção Preventiva dos 
Equipamentos de alta Criticidade. 

0,86% 4,00 4,00    

IQT.12 - Cumprimento do Plano de 
Manutenção Preventiva dos 
equipamentos e mobiliário. 

0,86% 4,00 4,00    

IQT.13 - Solicitações de Manutenção 
Corretiva dos Equipamentos atendidas 
no prazo. 

0,86% 4,00 4,00 
  

 

6. Nutrição e Dietética 2,57% 3,67 3,67    

IQT.14 -  Quantidade calórica / 
Gramatura / Variedade / Qualidade 
(sabor,temperatura, apresentação). 

0,86% 4,00 4,00    

IQT.15 - Exame Microbiológico. 0,86% 4,00 4,00    

IQT.16 - Comensais Servidos nos 
Horários Pré-estabelecidos. 

0,86% 3,00 3,00 
Foram observadas 07  

(sete) não conformidades 
no trimestre. 

 

7. Telefonia 0,86% 4,00 4,00    

IQT.17  -  Tempo de Atendimento. 0,86% 4,00 4,00    

8. Mensageria 0,86% 4,00 4,00    

IQT.18  - Atendimento das Tarefas no 
Prazo. 

0,86% 4,00 4,00    

9. Brigada de Incêndio 1,71% 4,00 4,00    

IQT.19 -Treinamento e simulados. 1,71% 4,00 4,00    

10. Recepção 1,71% 4,00 4,00    
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ICOM - ÍNDICE DE QUALIDADE (IQ) - 16º TRIMESTRE 
 

ÍNDICE DE QUALIDADE  

INDICADOR 
Peso em 

relação ao 
ID 

Nota atribuída ao Indicador 

Comentários 

 

Apuração 
Couto Maia 

Apuração 
Verificador 

Independente 

 

IQT.20 - Recepção - Qualidade do 
Registro dos Dados dos Pacientes. 

1,71% 4,00 4,00    

11. Tecnologia da Informação 1,71% 4,00 4,00    

IQT.21 - T.I - Nível de implantação / 
Utilização do sistema.  

1,71% 4,00 4,00    

12. Service Desk/Help Desk 1,71% 4,00 4,00    

IQT.22  - Tempo de Atendimento 1,71% 4,00 4,00    

Total Índice de Qualidade 
Técnica (IQT) 

24,00% 3,89 3,89    

Total Índice de Qualidade (IQ) 40,00% 3,80 3,80    

 
 
 
 
 

Tabela 2 – Índice de Conformidade 
 

ICOM - ÍNDICE DE CONFORMIDADE (IC) - 16º TRIMESTRE 
 

ÍNDICE DE CONFORMIDADE  

INDICADOR 
Peso em 

relação ao ID 

Nota atribuída ao Indicador 

Comentários 

 

Apuração 
Couto Maia 

Apuração Verificador 
Independente 

 

1. Obras e instalações 2,50% 4,00 4,00 
Indicador com 
periodicidade anual. 

 

2. Utilidades 2,50% 4,00 4,00    

3. Engenharia Hospitalar 2,50% 4,00 4,00    

4. Administrativo Geral 2,50% 4,00 4,00    

5. Segurança 2,50% 4,00 4,00    

6. Hotelaria 2,50% 4,00 4,00    

7. Engenharia Clínica 2,50% 4,00 4,00    

8. Central de Serviços/Service 
Desk 

2,50% 4,00 4,00    

9. Rede de Dados e 
Telecomunicações 

2,50% 4,00 4,00    

10. Data Center e Sistemas de 
Informações 

2,50% 4,00 4,00    

Total Índice de 
Conformidade (IC) 

25,00% 4,00 4,00    
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Tabela 3 – Índice de Disponibilidade e Índice de Desempenho 
 

ICOM - ÍNDICE DE DESEMPENHO (ID) - 16º TRIMESTRE 
 

ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE (IDP)  

INDICADOR 
Peso em 

relação ao ID 

Nota atribuída ao Indicador 

Comentários 

 

Apuração 
Couto Maia 

Apuração Verificador 
Independente 

 

1. Disponibilidade de Utilidades (DU) 8,75% 4,00 4,00    

DU.1 - Água 2,19% 4,00 4,00    

DU.2 - Energia 2,19% 4,00 4,00    

DU.3 - Ar Comprimido 2,19% 4,00 4,00    

DU.4 - Vácuo 2,19% 4,00 4,00    

2. Disponibilidade de Estruturas 
Gerais (DE) 

8,75% 4,00 4,00    

DE.1 - Recursos Humanos 1,88% 4,00 4,00    

DE.2 - Ar-Condicionado Central 1,88% 4,00 4,00    

DE.3 - Elevadores e Monta-cargas 1,25% 4,00 4,00    

DE.4 - Equipamentos de Saúde (baixa 
criticidade) 

1,25% 4,00 4,00    

DE.5 - Equipamentos de Saúde (alta 
criticidade) 

1,88% 4,00 4,00    

DE.6 - CFTV 0,63% 4,00 4,00    

3. Disponibilidade para Atendimento 
(DA) 

8,75% 4,00 4,00    

DA.1 - Leitos 5,00% 4,00 4,00    

DA.2 - Instalações Físicas, exceto 
leitos 

3,75% 4,00 4,00    

4. Disponibilidade de Tecnologia da 
Informação (DT) 

8,75% 4,00 4,00    

DT.1 - Serviços de Impressão de 
Escaneamento 

0,97% 4,00 4,00    

DT.2 - Rede de Dados interna 0,97% 4,00 4,00    

DT.3 - Rede de Telefonia interna 0,97% 4,00 4,00    

DT.4 - Sistemas de Informação 2,92% 4,00 4,00    

DT.5 - Equipamentos de 
microinformática 

1,94% 4,00 4,00    

DT.6 - Service Desk 0,97% 4,00 4,00    

Total Índice de 
Disponibilidade (IDP) 

35,00% 4,00 4,00    

 Índice de Desempenho 
(ID) 

- 3,92 3,92    

Fator de Desempenho (FD) - 100,0% 100,0%    
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2.2 Histórico das Apurações 

A tabela abaixo apresenta a série histórica dos indicadores apurados neste relatório, bem 

como na apuração de desempenho anterior. Ressalte-se que, conforme previsão contratual, 

a atribuição de nota igual a 1 para um mesmo indicador de desempenho em 2 (dois) trimestres 

consecutivos poderão dar ensejo à aplicação de penalidade conforme previsto na subcláusula 

23.5.4 do Contrato. 

O detalhamento referente a cada indicador é apresentado no tópico correspondente. 

 

 

ICOM - ÍNDICE DE QUALIDADE (IQ) 

INDICADOR 
Nota atribuída ao Indicador 

15º trimestre 16º trimestre 

PESQUISAS DE SATISFAÇÃO 

SPA - Satisfação Pacientes e Acompanhantes 3,84 3,88 

SPR - Satisfação Profissionais e Residentes 3,46 3,45 

ÍNDICE DE QUALIDADE TÉCNICA 

1. Higienização 3,92 4,00 

IQT.1 - Cumprimento da Limpeza 4,00 4,00 

IQT.2 - Qualidade da Limpeza 4,00 4,00 

IQT.3 - Regularidade na Coleta de Resíduos 4,00 4,00 

IQT.4 - Cumprimento do Plano de Controle de Pragas 4,00 4,00 

2. Lavanderia e Rouparia 4,00 3,41 

IQT.5 - Índice de Falta de Enxoval 3,33 3,00 

IQT.6 - Qualidade do Processamento de Enxoval 4,00 3,82 

3. Segurança 4,00 4,00 

IQT.7 - Eventos Graves relatados no mês 4,00 4,00 

4. Engenharia Hospitalar 4,00 3,89 

IQT.8 - Cumprimento do Plano de Manutenção Preventiva das 
instalações de Alta Criticidade. 

4,00 4,00 

IQT.9 - Cumprimento do Plano de Manutenção Preventiva 
Infraestrutura 

4,00 3,67 

IQT.10 - Solicitações de Manutenção Corretiva das Instalações 
atendidas no prazo. 

4,00 4,00 

5. Engenharia Clínica 4,00 4,00 

IQT.11 - Cumprimento do Plano de Manutenção Preventiva dos 
Equipamentos de alta Criticidade. 

4,00 4,00 

IQT.12 - Cumprimento do Plano de Manutenção Preventiva dos 
equipamentos e mobiliário. 

4,00 4,00 
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IQT.13 - Solicitações de Manutenção Corretiva dos Equipamentos 
atendidas no prazo. 

4,00 4,00 

6. Nutrição e Dietética 4,00 3,67 

IQT.14 - Quantidade calórica / Gramatura / Variedade / Qualidade 
(sabor, temperatura, apresentação). 

4,00 4,00 

IQT.15 - Exame Microbiológico. 4,00 4,00 

IQT.16 - Comensais Servidos nos Horários Pré-estabelecidos. 4,00 3,00 

7. Telefonia 4,00 4,00 

IQT.17 - Tempo de Atendimento. 4,00 4,00 

8. Mensageria 4,00 4,00 

IQT.18 - Atendimento das Tarefas no Prazo. 4,00 4,00 

9. Brigada de Incêndio 4,00 4,00 

IQT.19 -Treinamento e simulados. 4,00 4,00 

10. Recepção 4,00 4,00 

IQT.20 - Recepção - Qualidade do Registro dos Dados dos 
Pacientes. 

4,00 4,00 

11. Tecnologia da Informação 4,00 4,00 

IQT.21 - T.I - Nível de implantação / Utilização do sistema.  4,00 4,00 

12. Service Desk/Help Desk 4,00 4,00 

IQT.22 - Tempo de Atendimento 4,00 4,00 

Total Índice de Qualidade Técnica (IQT) 3,96 3,89 

Total Índice de Qualidade (IQ) 3,92 3,80 

 
 
    

ICOM - ÍNDICE DE CONFORMIDADE (IC) 

INDICADOR 
  

15º trimestre 16º trimestre 

1. Obras e instalações 4,00 4,00 

2. Utilidades 4,00 4,00 

3. Engenharia Hospitalar 4,00 4,00 

4. Administrativo Geral 4,00 4,00 

5. Segurança 4,00 4,00 

6. Hotelaria 4,00 4,00 

7. Engenharia Clínica 4,00 4,00 

8. Central de Serviços/Service Desk 4,00 4,00 

9. Rede de Dados e Telecomunicações 4,00 4,00 

10. Data Center e Sistemas de Informações 4,00 4,00 

Total Índice de Conformidade (IC) 4,00 4,00 
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Tabela 4 – Histórico das Apurações 
 

O histórico completo das apurações pode ser visualizado no Painel de Mensuração de 

Desempenho disponibilizado pelo Verificador Independente. 

 
 
  

ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE (IDP) 

INDICADOR 
  

15º trimestre 16º trimestre 

1. Disponibilidade de Utilidades (DU) 4,00 4,00 

DU.1 – Água 4,00 4,00 

DU.2 – Energia 4,00 4,00 

DU.3 - Ar Comprimido 4,00 4,00 

DU.4 - Vácuo 4,00 4,00 

2. Disponibilidade de Estruturas Gerais (DE) 3,86 3,86 

DE.1 - Recursos Humanos 3,33 4,00 

DE.2 - Ar Condicionado Central 4,00 4,00 

DE.3 - Elevadores e Monta-cargas 4,00 4,00 

DE.4 - Equipamentos de Saúde (baixa criticidade) 4,00 4,00 

DE.5 - Equipamentos de Saúde (alta criticidade) 4,00 4,00 

DE.6 - CFTV 4,00 4,00 

3. Disponibilidade para Atendimento (DA) 4,00 4,00 

DA.1 - Leitos 4,00 4,00 

DA.2 - Instalações Físicas, exceto leitos 4,00 4,00 

4. Disponibilidade de Tecnologia da Informação (DT) 4,00 4,00 

DT.1 - Serviços de Impressão de Escaneamento 4,00 4,00 

DT.2 - Rede de Dados interna 4,00 4,00 

DT.3 - Rede de Telefonia interna 4,00 4,00 

DT.4 - Sistemas de Informação 4,00 4,00 

DT.5 - Equipamentos de microinformática 4,00 4,00 

DT.6 - Service Desk 4,00 4,00 

Total Índice de Disponibilidade (IDP) 3,96 4,00 

  3,77 

RESULTADOS 
15º 

 trimestre 
16º 

trimestre 

 Índice de Desempenho (ID) 3,96 3,92 

Fator de Desempenho (FD) 100,00% 100,00% 
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O tópico 3 deste relatório apresenta a lista atualizada de riscos e problemas observados no 

âmbito da Concessão, bem como plano mensal de ação recomendado às partes, tendo como 

base as premissas estabelecidas no Contrato de Concessão nº 035/2013. 

O tópico 4 deste relatório apresenta de forma detalhada o resultado do Índice de Desempenho 

apurado pelo Verificador Independente contemplando, entre outros aspectos, a memória de 

cálculo de cada indicador. 

O tópico 5 deste relatório apresenta o cálculo da Taxa de Ocupação apurada pelo Verificador 

Independente contemplando metodologia de cálculo, premissas adotadas e memória de 

cálculo.  

A seguir, são apresentadas as definições básicas da apuração a partir das premissas 

contratuais e as regras de cálculo para cada indicador. 
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2.3 Definições básicas da Apuração 

As definições básicas acerca da Apuração do Desempenho estão detalhadas a seguir e 

servem de apoio, caso necessário, para interpretação dos resultados apresentados.  

De acordo com a subcláusula 10.2 do Contrato de Concessão nº 035/2013: 

10.2. A CONCESSIONÁRIA deverá realizar o monitoramento permanente da 

prestação dos serviços, especialmente nos itens necessários à apuração do 

cumprimento de suas obrigações e à avaliação do ÍNDICE DE DESEMPENHO 

estipulados no ANEXO 4. 

O Índice de Desempenho é, conforme definição contratual: 

“nota obtida segundo o conjunto de parâmetros medidores da qualidade dos serviços 

prestados, que contribuirão para determinar o valor da CONTRAPRESTAÇÃO 

MENSAL EFETIVA devida à CONCESSIONÁRIA”. 

A mensuração do Índice de Desempenho tem, portanto, a finalidade de avaliar os serviços 

não assistenciais estipulados contratualmente sob responsabilidade da Concessionária e seu 

resultado impactará no cálculo da remuneração devida à Concessionária. A Contraprestação 

Mensal Efetiva (CME) será calculada considerando a Contraprestação Mensal Máxima (CMM) 

e será composta por duas parcelas, uma Parcela Fixa e uma Parcela Variável, conforme 

diagrama a seguir. 

 

A Parcela variável será calculada trimestralmente a partir de:  

 Fator de Desempenho (FD) da Concessionária calculado com base no Índice 

de Desempenho (ID); e  

 Taxa de Ocupação (TO) da Unidade Hospitalar. 

CME

FD TO

Parcela fixa
Parcela 
variável
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 A composição das parcelas Fixa e Variável para o cálculo da CME é apresentada na tabela 

a seguir, extraída do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão. 

Remuneração no 1º trimestre = 100% CMM 

Remuneração no 2º trimestre = 100% CMM 

Remuneração no 3º trimestre = 90% CMM + 10% x FD* x CMM 

Remuneração a partir do 4º tri = 70% CMM + (20% x FD** + 10% x TO** x FD**) x CMM 

Tabela 5 - Síntese de cálculo da Remuneração. Fonte: Cláusula Segunda do Termo Aditivo nº 04 ao 
Contrato de Concessão nº 035/2013. 

 
* O Cálculo de FD nesse período levará em consideração apenas a nota obtida no cálculo do 

Índice de Disponibilidade (IDP) apurado no primeiro trimestre de operação. 

** O Cálculo de FD e TO nesse período levará em consideração o ID e a Taxa de Ocupação 

apurados no penúltimo trimestre anterior. 

O FD será obtido através do Índice de Desempenho (ID) apurado para o trimestre, conforme 

tabela extraída do Anexo 4 ao Contrato: 

 
Tabela 6 - Síntese de cálculo do Fator de Desempenho. Fonte: Tópico 3.2 do Anexo 4 ao Contrato de 

Concessão nº 035/2013. 
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Conforme as premissas estabelecidas no Apêndice 1 do Anexo 4, para cálculo do Índice de 

Desempenho (ID), será utilizada a seguinte fórmula: 

ID = 40% x IQ + 25% x IC + 35% x IDP 

Onde: 

 ID = Índice de Desempenho 

 IQ = Índice de Qualidade   

 IC = Índice de Conformidade 

 IDP = Índice de Disponibilidade 

 

O diagrama a seguir apresenta, de forma sintetizada, a caracterização de cada Índice, seus 

respectivos pesos e a quantidade de indicadores que o compõem. 

 

 

O resultado do cálculo de cada índice, IQ, IDP e IC, será composto da avaliação dos 

indicadores de desempenho componentes, que resultarão em um número adimensional 

(nota), situado entre 1 (um) e 4 (quatro), sendo que 1 (um) representa a pior avaliação possível 

e 4 (quatro) a melhor avaliação possível a ser obtida pela Concessionária, conforme tabela a 

seguir. O Índice de Desempenho (ID) também será representado por um número 

adimensional situado entre 1 (um) e 4 (quatro). 
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Nota de Satisfação Descrição 

ÓTIMO 4 Expectativas, ou metas, totalmente atendidas 

ADEQUADO 3 Expectativas, ou metas, parcialmente atendidas (satisfatório) 

INADEQUADO 2 Expectativas, ou metas, parcialmente atendidas (insatisfatório) 

RUIM 1 Expectativas, ou metas, não atendidas 

Tabela 7 - Notas de satisfação. Fonte: Tópico 1.2 do Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de 
Concessão nº 035/2013. 

 

Índice de Qualidade (IQ) 

O Índice de Qualidade (IQ) representa a qualidade das instalações e serviços não 

assistenciais prestados na Unidade Hospitalar, bem como o grau de satisfação dos usuários 

do ICOM (profissionais das equipes assistenciais, pacientes e acompanhantes). O valor do 

Índice de Qualidade (IQ) corresponde a soma dos seus indicadores de desempenho, 

multiplicados pelos seus respectivos pesos, conforme equação extraída do Apêndice 1 ao 

Anexo 4: 

IQ = SPA x 20% + SPR x 20% + IQT x 60% 

Para cada Indicador foram adotados critérios específicos de avaliação. Desta forma o Índice 

de Qualidade é formado por três grupos de indicadores: 

1. Satisfação “Pacientes e Acompanhantes” - (SPA); 

2. Satisfação “Profissionais e Residentes” – (SPR); 

3. Indicador de Qualidade Técnica – (IQT). 

Os indicadores Satisfação Pacientes e Acompanhantes (SPA), Satisfação Profissionais e 

Residentes (SPR) e Indicador de Qualidade Técnica (IQT) serão calculados a partir da média 

ponderada de cada um de seus indicadores componentes, conforme equação extraída do 

Apêndice 1 ao Anexo 4: 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 =
𝚺 (𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐱 𝐩𝐞𝐬𝐨)

𝚺 (𝐩𝐞𝐬𝐨)
 

Na fórmula acima o item “Índice” refere-se aos índices SPA, SPR e IQT e “Nota Indicador” 

refere-se às notas apuradas para cada um dos seus indicadores componentes, conforme 

relacionados a seguir: 
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 SPA – Satisfação Pacientes e Acompanhantes – 01 indicador: 

A Pesquisa de Satisfação “Pacientes e Acompanhantes” é realizada com os pacientes (e 

acompanhantes) efetivamente atendidos na Unidade Hospitalar. Aplica-se o questionário 

referente à qualidade das instalações e dos serviços não assistenciais prestados na Unidade 

Hospitalar, conforme disposto na subcláusula 2.1.1 do Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de 

Concessão nº 035/2013 e ilustrado a seguir, com os pesos relativos a cada item. 

Grupo Pergunta Peso 

Geral 
Qualidade referente ao atendimento dos colaboradores (apresentação, 

educação, cortesia e agilidade). 
3 

Higienização Qualidade referente ao serviço de limpeza das áreas do Hospital. 2 

Nutrição e 

Dietética 

Qualidade referente a refeição oferecida (sabor, temperatura, 

apresentação, pontualidade, utensílios) 
2 

Segurança 
Qualidade referente a percepção de segurança na UNIDADE 

HOSPITALAR 
2 

Lavanderia e 

Rouparia 

Qualidade do enxoval disponibilizado (higienizado / passadoria e 

estado de conservação) 
2 

Engenharia 

Hospitalar 

Qualidade das instalações do Hospital (funcionamento, aparência, 

disponibilidade) 
1 

Qualidade do serviço de atendimento (cortesia, atenção) 1 

Recepção 

Agilidade para prestar o atendimento. 0,5 

Qualidade do Atendimento. 0,5 

Peso Total 14 

Tabela 8 - Pesquisa de Satisfação “Pacientes e Acompanhantes”. Fonte: Tópico 2.1.1 do Apêndice 1 
ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 035/2013. 

 

 SPR – Satisfação “Profissionais e Residentes” – 01 indicador 
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A pesquisa de satisfação “Profissionais e Residentes” é realizada com os profissionais da 

área assistencial, que prestam atendimento na Unidade Hospitalar. Aplica-se o 

questionário referente à qualidade dos serviços não assistenciais prestados na Unidade 

Hospitalar, sob a ótica das equipes assistenciais, conforme disposto na subcláusula 2.1.2 

do Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 035/2013 e ilustrado a seguir, 

com os pesos relativos a cada item: 

Grupo Pergunta Peso 

Geral 
Qualidade referente ao atendimento dos colaboradores (apresentação, 

educação, cortesia e agilidade). 
4 

Higienização 

Qualidade referente ao serviço de limpeza das áreas do Hospital. 0,75 

Qualidade referente ao serviço em resposta a alguma solicitação. 0,75 

Coleta de Resíduos (pontualidade, segregação). 0,75 

Percepção da existência de insetos e vetores na área. 0,75 

Engenharia 

Hospitalar 

Qualidade das instalações do Hospital (funcionamento. aparência, 

disponibilidade). 
1,5 

Qualidade do serviço de atendimento (agilidade, cortesia, atenção). 1,5 

Nutrição e 

Dietética 

Qualidade referente a refeição oferecida (sabor, temperatura, 

apresentação, pontualidade, utensílios). 
3 

Segurança Qualidade referente a percepção de segurança na Unidade Hospitalar. 3 

Transporte de 

ambulância 

Qualidade do serviço de atendimento (agilidade, cortesia, atenção do 

motorista). 
2 

Telefonia Qualidade do serviço de atendimento (agilidade, cortesia, atenção). 2 

Maqueiros Qualidade do atendimento realizado (agilidade, cortesia, atenção). 3 

Recepção 
Qualidade do atendimento realizado (educação, conhecimento e 

cortesia). 
2 

Lavanderia e 

Rouparia 

Qualidade do enxoval disponibilizado (higienizado / passadoria e estado 

de conservação). 
1 

Pontualidade na entrega e agilidade nas respostas a alguma solicitação 

do serviço. 
1 

Pontualidade na entrega dos kits de roupas nos setores e agilidade em 

resposta a alguma solicitação do serviço. 
1 

Help 

Desk/Service 

Desk 

Qualidade dos serviços de atendimento (agilidade, empenho em 

resolver o problema, cortesia, atenção, instrução). 
1,5 

Facilidade de reportar dúvida ou problema (canais de comunicação, 

sistema de chamados, tempo de espera). 
1,5 
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Grupo Pergunta Peso 

TIC (Hardware e 

Software) 

Qualidade dos equipamentos, sistemas e dispositivos de tecnologia 

disponibilizados (desempenho, facilidade de uso, aderência as 

necessidades do dia a dia, confiabilidade, atualização. 

2 

Peso Total 33 

Tabela 9 - Pesquisa de Satisfação “Profissionais e Residentes”. Fonte: Tópico 2.1.2 do Apêndice 1 ao 
Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 035/2013. 

 

 IQT - Índice de Qualidade Técnica – 22 indicadores 

O Índice de Qualidade Técnica (IQT) representa a qualidade das instalações e serviços 

não assistenciais prestados na Unidade Hospitalar. Seus pesos são estipulados na 

subcláusula 2.1.3 do Apêndice 1 ao Anexo 4 de forma numérica e, para facilitar o 

entendimento, são apresentados em percentual a seguir: 

o Higienização (10,71% do IQT) – 04 indicadores: 

 IQT.1 – Cumprimento do Plano de Limpeza (2,68% do IQT); 

 IQT.2 – Qualidade referente ao serviço de Limpeza das áreas (2,68% 

do IQT); 

 IQT.3 – Regularidade na Coleta de Resíduos (2,68% do IQT); 

 IQT.4 – Cumprimento do Plano de Controle de Pragas (2,68% do IQT). 

o Lavanderia e rouparia (10,71% do IQT) – 02 indicadores: 

 IQT.5 – Índice de falta de enxoval (5,36% do IQT); 

 IQT.6 – Qualidade do resultado do processamento do enxoval 

(5,36% do IQT). 

o Segurança – 01 indicador: 

 IQT.7 – Eventos graves relatados no mês (10,71% do IQT). 

o Engenharia Hospitalar (10,71% do IQT) - 03 indicadores: 

 IQT.8 – Cumprimento do Plano de Manutenção Preventiva – 

Instalações de Alta Criticidade (3,57% do IQT); 

 IQT.9 – Cumprimento do Plano de Manutenção Preventiva da 

Infraestrutura (3,57% do IQT); 

 IQT.10 – Chamada de Serviço de Manutenção Corretivas 

Atendidas no Prazo (3,57% do IQT). 

o Engenharia Clínica (10,71 do IQT) – 03 indicadores: 
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 IQT.11 – Cumprimento do Plano de Manutenção Preventiva dos 

Equipamentos de Alta Criticidade (3,57% do IQT); 

 IQT.12 – Cumprimento do Plano de Manutenção Preventiva dos 

demais Equipamentos e Mobiliário (3,57% do IQT); 

 IQT.13 – Ordens de Serviço de Manutenção Corretiva Atendidas 

no Prazo (3,57% do IQT). 

o Nutrição e Dietética (10,71% do IQT) – 03 indicadores: 

 IQT.14 – Quantidade calórica / gramatura / variedade / qualidade 

(sabor, temperatura, apresentação) (3,57% do IQT); 

 IQT.15 – Exame microbiológico (3,57% do IQT); 

 IQT.16 – Comensais servidos nos horários pré-estabelecidos 

(3,57% do IQT). 

o Telefonia – 01 indicador: 

 IQT.17 – Tempo de atendimento (3,57% do IQT). 

o Mensageria – 01 indicador: 

 IQT.18 – Atendimento das tarefas no prazo (3,57% do IQT). 

o Brigada de Incêndio – 01 indicador: 

 IQT.19 – Registro dos treinamentos e realização dos simulados 

(7,14% do IQT). 

o Recepção – 01 indicador: 

 IQT.20 – Qualidade do registro dos dados do paciente (7,14% do 

IQT). 

o Tecnologia da Informação e Comunicação (Software) – 01 indicador: 

 IQT.21 – Nível de implantação / utilização do sistema. 

Requerimentos, integrações e atendimento às especificações 

(7,14% do IQT). 

o Service Desk/Help Desk – 01 indicador: 

 IQT.22 – Tempo de atendimento aos chamados de Service Desk 

(7,14% do IQT). 

 

Índice de Conformidade (IC) 

O Índice de Conformidade (IC) representa a conformidade dos serviços não assistenciais de 

acordo com as obrigações, padrões e normas vigentes, bem como legislação e regulamentos 

aplicáveis aos serviços não assistenciais prestados na Unidade Hospitalar no âmbito do 
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Contrato de Concessão nº 035/2013. O valor de IC corresponde à média aritmética dos seus 

respectivos indicadores, conforme previsto na subcláusula 3.1 do Apêndice 1 ao Anexo 4 do 

Contrato, transcrito na equação abaixo: 

IC =
IC. 1 + IC. 2 + IC. 3 + IC. 4 + IC. 5 + IC. 6 + IC. 7 + IC. 8 + IC. 9 + IC. 10

10
 

 

o Obras e Instalações – 01 indicador: 

 IC.1 – Certidões de Inspeção (10% do IC). 

o Utilidades – 01 indicador: 

 IC.2 – Relatório de conformidade operacional relacionado aos 

serviços de ar, vácuo, esgoto, água e energia (10% do IC). 

o Engenharia Hospitalar – 01 indicador: 

 IC.3 – Relatório de conformidade operacional relacionado aos 

serviços de Manutenção Predial e de Instalações, Brigada de 

Incêndio e Jardinagem (10% do IC). 

o Administrativo Geral – 01 indicador: 

 IC.4 – Relatório de conformidade operacional relacionado aos 

serviços de Administrativo Geral (Mensageria, Recepção, 

Transporte) (10% do IC). 

o Segurança – 01 indicador: 

 IC.5 – Relatório de conformidade operacional relacionado aos 

serviços de CFTV, Controle de acesso e Segurança (10% do IC). 

o Hotelaria – 01 indicador: 

 IC.6 – Relatório de conformidade operacional relacionado aos 

serviços de Lavanderia, Higienização, Nutrição e Dietética (10% do 

IC). 

o Engenharia Clínica – 01 indicador: 

 IC.7 – Relatório de conformidade operacional relacionado a Gestão 

e Manutenção dos Equipamentos Clínicos da Unidade (10% do IC). 

o Central de Serviços (Service Desk) – 01 indicador: 

 IC.8 – Relatório de conformidade operacional relacionado aos 

serviços de tecnologia em geral e microinformática (10% do IC). 

o Rede de Dados e Telecomunicações – 01 indicador: 
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 IC.9 – Relatório de conformidade operacional relacionado aos 

serviços de rede interna, rede externa, telefonia e videoconferência 

(10% do IC). 

o Data Center e Sistemas de Informação – 01 indicador: 

 IC.10 – Relatório de conformidade operacional relacionados aos 

servidores e sistemas de informática da Unidade Hospitalar (10% 

do IC). 

 

Índice de Disponibilidade (IDP) 

O Índice de Disponibilidade (IDP) representa a entrega e disponibilidade da infraestrutura e 

serviços para adequado atendimento no âmbito da Unidade Hospitalar. O valor de IDP 

corresponde à média aritmética dos seus quatro índices componentes, conforme equação 

extraída do Apêndice 1 ao Anexo 4: 

IDP = (DU + DE + DA + DT) / 4 

 

Os índices componentes de IDP, por sua vez, são divididos em um total de 18 indicadores. 

Seus pesos são estipulados na subcláusula 4.1 do Apêndice 1 ao Anexo 4 de forma numérica 

e, para facilitar o entendimento, são apresentados em percentual a seguir: 

 Disponibilidade de Utilidades (DU) – 4 indicadores: 

 

DU =
DU. 1 + DU. 2 + DU. 3 + DU. 4

4
 

o DU.1 - Água (25% de DU); 

o DU.2 - Energia (25% de DU); 

o DU.3 - Ar comprimido (25% de DU); 

o DU.4 - Vácuo (25% de DU). 

 

 Disponibilidade de Estruturas Gerais (DE) – 6 indicadores: 

 

DE =
((3 × DE. 1) + (3 × DE. 2) + (2 × DE. 3) + (2 × DE. 4) + (3 × DE. 5) + (1 × DE. 6))

14
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o DE.1 - Recursos Humanos (21,4% de DE); 

o DE.2 - Ar Condicionado Central (21,4% de DE); 

o DE.3 - Elevadores e Monta-cargas (14,3% de DE); 

o DE.4 - Equipamentos de Saúde (baixa/média criticidade3) (14,3% de DE); 

o DE.5 - Equipamentos de Saúde (alta criticidade4) (21,4% de DE); 

o DE.6 - CFTV (7,1% de DE). 

 

 Disponibilidade para Atendimento (DA) – 2 indicadores: 

 

DA =
((4 × DA. 1) + (3 × DA. 2))

7
 

 

o DA.1 - Leitos (57,1% de DA); 

o DA.2 - Instalações físicas (exceto leitos) (42,9% de DA). 

 Disponibilidade Tecnologia da Informação (DT) – 6 indicadores: 

DT =  
DT. 1 + DT. 2 + DT. 3 + 3 × DT. 4 + 2 × DT. 5 + DT. 6

9
 

o DT.1 - Serviços de Impressão e Escaneamento (11,1% de DT); 

o Gestão de Rede e Telecom 

 DT.2 - Rede de Dados interna (11,1% de DT); 

 DT.3 - Rede de Telefonia interna (11,1% de DT). 

o DT.4 - Sistemas de Informação (33,3% de DT); 

o DT.5 - Equipamentos de Microinformática (22,2% de DT); 

o DT.6 - Service Desk (canais de atendimento) (11,1% de DT). 

A fórmula geral descrita da disponibilidade dos recursos no tópico 4.1 do Apêndice 1 ao Anexo 

4: 

Disponibilidade = 100% −
∑ horas indisponíveis do serviço ao longo do período

∑ horas úteis possíveis do serviço ao longo do período
 

 

 
 
 
3 Criticidade diferente de 3, conforme critérios estabelecidos no Apêndice XIII ao Anexo 3 do Contrato 
de Concessão nº 035/2013. 
4 Criticidade igual a 3, conforme critérios estabelecidos no Apêndice XIII ao Anexo 3 do Contrato de 
Concessão nº 035/2013. 
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“O numerador da equação acima será determinado pela soma das horas em que o 

serviço esteve indisponível ao receptor final, quer pela não entrega, quer pela entrega 

fora dos requisitos mínimos de qualidade. As horas de indisponibilidade serão 

calculadas, principalmente, pelos chamados abertos que reflitam a interrupção dos 

serviços.” 

Para alguns casos, a equação acima é aplicável de forma adaptada, por exemplo, para 

disponibilidade de recursos em diversos pontos da Unidade Hospitalar, é estipulado que a 

fórmula deverá considerar a soma das disponibilidades dos diversos pontos, ou seja: 

 

Disponibilidade = 100% −
∑ horas indisponíveis do serviço ao longo do período

Total de pontos × 24h × dias do mês
 

 
 

A equação utilizada no cálculo dos 18 indicadores segue o estipulado no referido Apêndice 

de forma individualizada para cada indicador.  

No tópico 4 deste relatório, é apresentado de forma detalhada o cálculo de cada um dos 

indicadores componentes do ID conforme previsão contratual. 

Os indicadores serão apurados essencialmente a partir das informações extraídas e 

analisadas da base de dados do Sistema de Informação Hospitalar da Concessionária 

(SMPEP) e de aferições realizadas pelo Verificador Independente a partir de visitas in loco e 

entrevistas junto aos usuários da Unidade Hospitalar. Os resultados apresentados neste 

relatório foram obtidos a partir da aplicação das regras de cálculo descritas neste documento, 

considerando-se as informações obtidas no sistema da Concessionária, bem como por 

documentações/informações apresentadas pela mesma, atestadas pela Concessionária 

como sendo a posição real e fidedigna da situação durante o período de operação do Instituto 

Couto Maia.  
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3. LISTA DE RISCOS E PROBLEMAS E PLANO DE AÇÃO 
RECOMENDADO 

Neste tópico, são apresentadas oportunidades de melhoria relacionadas ao desempenho da 

Concessão e Plano de Ação recomendado às partes.  

Na apuração do Índice de Desempenho referente ao 16º décimo sexto trimestre de Operação 

Plena, foram identificados os itens descritos na tabela a seguir. Ao longo do tópico 4 deste 

relatório, são apresentados, junto ao resultado de cada indicador, a origem das não 

conformidades observadas que impactam na apuração do Desempenho. 
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úmero item Risco/Problema ID Ação Responsável Prazo Status Observação 

1 Análise microbiológica dos alimentos 
IQT.15 / 

IC.6 

Apresentar estratégia de 

atuação referente aos pontos 

de não conformidade 

identificados. 

Concessionária 

08/09/2020 

30/11/2020 

03/03/2021 

04/06/2021 

30/09/2021 

30/04/2022 

19/09/2022 

 

 

 

Parcialmente 

Concluído 

Para os meses de julho/2020 e novembro/2020, o 

relatório de análise microbiológica dos alimentos 

apontou resultado positivo para coliformes totais em 

pontos de coleta da Unidade Hospitalar. Deste então, 

o Verificador Independente tem apontado a 

necessidade de atuação pela Concessionária neste 

tema, conforme relatórios mensais de status do 

projeto apresentados pelo VI. 

 

No dia 04/03/2022  Coordenação da Nutrição Clínica 

encaminhou às partes o parecer acerca do APPCC. 

 

 Em reunião realizada entre as partes no dia 

18/03/2022 a Concessionária informou que irá 

proceder com a assinatura do referido documento 

para entrega formal às partes. 

Desta forma aguardamos em envio do referido 

documento validado. 
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4. APURAÇÃO DO ÍNDICE DE DESEMPENHO 

Este relatório apresenta o resultado de apuração para o 16º Trimestre de Operação do Instituto 

Couto Maia, considerando-se o período5 contemplado de 01 de abril de 2022 até 30 de junho de 

2022. Para esta apuração, conforme estipulado na subcláusula 15.3 do Contrato de Concessão nº 

035/2013:  

“15.3. O valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA poderá variar de acordo com 

o cumprimento pela CONCESSIONÁRIA do ÍNDICE DE DESEMPENHO, por meio da 

redução proporcional da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA. 

(...) 

15.3.4. Nos demais trimestres, a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA variará 

de acordo com o cumprimento do ÍNDICE DE DESEMPENHO apurado no penúltimo 

trimestre anterior.” 

Conforme as premissas estabelecidas no Apêndice 1 do Anexo 4, para cálculo do Índice de 

Desempenho (ID), será utilizada a seguinte fórmula: 

ID = 40% x IQ + 25% x IC + 35% x IDP 

Onde: 

 ID = Índice de Desempenho 
 IQ = Índice de Qualidade   
 IC = Índice de Conformidade 
 IDP = Índice de Disponibilidade 

Nos tópicos 4.1, 4.2 e 4.3 a seguir, são apresentados os resultados Consolidado do Índice de 

Qualidade, Índice de Conformidade e Índice de Disponibilidade referentes ao trimestre de apuração 

e os indicadores que os compõem, bem como o detalhamento dos mesmos. 

 

 
 
 
5 O Verificador Independente acompanhou o processo de vistoria in loco e emissão do Termo de Aceitação 
Parcial dos Bens da Concessão pelas Comissões Transitórias de Recebimento da Unidade Hospitalar 
Instituto Couto Maia.  
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5. Índice de Qualidade (IQ)  

Para o 16º trimestre de Operação do ICOM, foram apurados os resultados conforme dispostos a 

seguir: 

    IQ   
  

    3,80   
  

            
                    
      

 
      

SPA  SPR  IQT 
3,88  3,45  3,89 

 

Em que: 

 Satisfação Pacientes e Acompanhantes (SPA); 

 Satisfação Profissionais e residentes (SPR); 

 Índice de Qualidade Técnica (IQT). 

A seguir, é apresentado o detalhamento do cálculo destes grupos de indicadores. 
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5.1.1 Satisfação Pacientes e Acompanhantes (SPA) 

o Forma de Cálculo e Apuração 

A aplicação desta pesquisa é prevista aos pacientes efetivamente atendidos e/ou acompanhantes, 

obrigatórios ou não, a fim de capturar a percepção destes usuários no que se refere à qualidade 

das instalações e dos serviços não assistenciais prestados na Unidade Hospitalar.  

A avaliação da satisfação é obtida por meio de entrevistas pessoais realizadas na Unidade 

Hospitalar, permitindo a interação entre o entrevistador e entrevistado, com vistas a verificar a 

compreensão dos entrevistados em relação às perguntas realizadas e, quando necessário, permitir 

esclarecimentos. O Verificador Independente desempenha a função de entrevistador, aplicando o 

questionário proposto no item 2.1.1 do Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato e os resultados são 

traduzidos no índice SPA, a partir da aplicação dos pesos de cada pergunta componente do 

questionário, conforme previsão contratual.  

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral dos resultados obtidos 

mensalmente. A apuração mensal é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, 

em conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão 

n° 035/2013).
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As pesquisas são aplicadas a uma amostra definida para 95% de intervalo de confiança, conforme 

previsão contratual, a partir da população de pacientes atendidos na Unidade Hospitalar, com erro 

amostral máximo de 5%. A metodologia e os quantitativos de amostra adotados foram consolidadas 

a partir da Definição de Amostras Mensais entre as partes (representantes do Verificador 

Independente, Poder Concedente - Direção da Unidade Hospitalar, Comissão de 

Operacionalização - e Concessionária - Diretoria e Gestão da Qualidade). A seguir são 

apresentados os resultados Consolidado da Satisfação Pacientes e Acompanhantes (SPA) 

apurados no trimestre: 

o Resultado do Período 

Mês Quantidade de amostras analisadas Nota do Indicador (Média mensal 
das notas atribuídas) 

Abr/22 30 3,84 

Mai/22 32 3,97 

Jun/22 30 3,81 
Nota do SPA no Trimestre 3,88 
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5.1.2 Satisfação Profissionais e Residentes (SPR) 

o Forma de Cálculo e Apuração 

A aplicação da pesquisa de Satisfação dos Profissionais e Residentes é aplicada aos profissionais 

e residentes da área assistencial que atuam no Instituto Couto Maia, a fim de obter a percepção 

dos representantes da equipe assistencial no que se refere à qualidade das instalações e dos 

serviços não assistenciais prestados na Unidade Hospitalar.  

A avaliação da satisfação é obtida por meio de entrevistas pessoais realizadas na Unidade 

Hospitalar, permitindo a interação entre o entrevistador e entrevistado, com vistas a verificar a 

compreensão dos entrevistados em relação às perguntas realizadas e, quando necessário, permitir 

esclarecimentos. O Verificador Independente desempenha a função de entrevistador, aplicando o 

questionário proposto no item 2.1.2 do Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato e os resultados são 

traduzidos no índice SPR, a partir da aplicação dos pesos de cada pergunta componente do 

questionário, conforme previsão contratual.  

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral dos resultados obtidos 

mensalmente. A apuração mensal é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, 

em conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão 

n°35/2013). 
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As pesquisas são aplicadas a uma amostra definida para 95% de intervalo de confiança, conforme 

previsão contratual, a partir da população de profissionais da área assistencial atuantes na Unidade 

Hospitalar, com erro amostral máximo de 5%. A metodologia e os quantitativos de amostra 

adotados foram consolidadas a partir da Definição de Amostras Mensais entre as partes 

(representantes do Verificador Independente, Poder Concedente - Direção da Unidade Hospitalar, 

Comissão de Operacionalização - e Concessionária - Diretoria e Gestão da Qualidade). A seguir 

são apresentados os resultados Consolidado da Satisfação Profissionais e Residentes (SPR) 

apurados no trimestre: 

o Resultado do Período 

Mês Quantidade de amostras analisadas Nota do Indicador (Média mensal 
das notas atribuídas) 

Abr/22 30 3,42 

Mai/22 30 3,38 

Jun/22 35 3,54 
Nota do SPR no Trimestre 3,45 
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5.1.3 Índice de Qualidade Técnica (IQT) 

A apuração do IQT é realizada por meio do cálculo de amostras estatisticamente significantes com 

95% de intervalo de confiança para validações in loco dos indicadores.  

Entre os 22 (vinte e dois) indicadores componentes do IQT, 07 (sete) são medidos integralmente a 

partir das aferições in loco. Para estes indicadores, a metodologia e os quantitativos de amostra 

adotados foram consolidadas a partir da Definição de Amostras Mensais entre as partes 

(representantes do Verificador Independente, Poder Concedente - Direção da Unidade Hospitalar, 

Comissão de Operacionalização - e Concessionária - Diretoria e Gestão da Qualidade). Os outros 

15 (quinze) indicadores são medidos a partir da análise em conjunto das: aferições in loco; coleta 

e análise das informações disponibilizadas no Sistema de informação da Concessionária (SMPEP); 

e análise de registros, documentações e/ou outras evidências comprobatórias da execução e 

conformidade de determinado serviço prestado. 

As notas são atribuídas de forma qualitativa ou quantitativa (percentual) de acordo com cada 

indicador, conforme estipulado no Apêndice 1 do Anexo 4 ao Contrato de Concessão nº 035/2013 

e detalhamento da forma de apuração apresentado a seguir. 
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IQT.1 – Cumprimento do Plano de Limpeza 

o Forma de Cálculo e Apuração 
 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral dos resultados obtidos 

mensalmente. A apuração mensal é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, 

em conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013). 

 

Para apuração do IQT.1 são realizadas validações in loco do cumprimento dos 02 (dois) tipos de 

limpezas realizadas na Unidade Hospitalar abaixo relacionadas: 

1. Limpeza Concorrente – processo de limpeza realizada diariamente (por vezes com maior 

frequência) em toda área hospitalar (todos os ambientes da Unidade), com a finalidade de 

remover a sujidade e organizar o ambiente. 

2. Limpeza Terminal – processo de limpeza mais completo que a limpeza concorrente, 

realizado em todas as superfícies horizontais e verticais internas e externas e demais 

equipamentos e mobiliários. É realizada nos leitos das Unidades de Internação após 

desocupação do local (por alta, evasão, transferência ou óbito), ou ainda nas internações 

de longa duração, com a finalidade de remover a sujidade, diminuir a contaminação 

ambiental e abastecer os leitos (reposição de material de higiene). 
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Considerando a tipicidade e frequência das limpezas, são calculadas amostras mensais 

estatisticamente significantes com 95% de confiança, conforme previsão contratual, a partir do 

universo total de limpezas realizadas mensalmente. Com intuito de captar a realidade diária no 

Instituto Couto Maia, as amostras são distribuídas por todos os setores da Unidade Hospitalar.  

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado do cumprimento do plano de limpeza 

apurado no trimestre. 

o Resultado do Período 

Mês Quantidade de amostras 
analisadas 

Nº de 
Conformidades 

Percentual de 
cumprimento 

Nota 
Indicador 

Abr/22 87 81 93% 4,00 

Mai/22 97 97 100% 4,00 

Jun/22 78 71 91% 4,00 
Nota do IQT.1 no Trimestre 4,00 

 

Para este indicador foi observada 07 (sete) não conformidade no trimestre. 
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IQT.2 - Qualidade referente ao serviço de limpeza das áreas 

o Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral dos resultados obtidos 

mensalmente. A apuração mensal é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, 

em conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013). 

 

Para apuração do IQT.2, são realizadas validações diariamente (mínimo de 1 (um) ambiente por 

dia) in loco da qualidade das limpezas após a sua execução nos ambientes da Unidade Hospitalar, 

considerando os critérios para cada ambiente: 

 Nível de sujidade nas superfícies: 

o Teto; 

o Parede; 

o Piso; 

o Mobiliário; e  

o Equipamentos. 

 Recolhimento de resíduos. 
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Com intuito de captar a realidade diária no Instituto Couto Maia, as amostras são distribuídas por 

todos os setores da Unidade Hospitalar. A nota é atribuída de forma qualitativa por representante 

do Poder Concedente (equipe assistencial atuante no setor) acompanhado pelo Verificador 

Independente. Para cada ambiente avaliado, pode ser atribuída nota equivalente a 1 (um), 2 (dois), 

3 (três) ou 4 (quatro), em que 1 (um) representa a nota mínima e 4 (quatro), a nota máxima. 

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado da qualidade da limpeza apurados no 

trimestre. 

o Resultado do Período 

Mês Quantidade de amostras analisadas Nota do Indicador (Média mensal 
das notas atribuídas) 

Abr/22 40 4,00 

Mai/22 47 4,00 

Jun/22 43 4,00 
Nota do IQT.2 no Trimestre 4,00 
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IQT.3 – Regularidade na Coleta de Resíduos interna nos setores da Unidade 

o Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral dos resultados obtidos 

mensalmente. A apuração mensal é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, 

em conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013). 

 

Para apuração do IQT.3, são calculadas amostras estatisticamente significantes com 95% de 

intervalo de confiança, considerando o total de coletas previstas para o mês. São realizadas 

validações in loco nos 10 (dez) pontos de coleta distribuídos pela Unidade Hospitalar abaixo 

relacionadas:  

o Internação Masculina – atende a Internação Masculina 01 e 02; 

o Internação Feminina – atende a Internação Feminina; 

o Internação Pediátrica – atende a Internação Pediátrica; 

o UTI Adulto – atende ao UTI Adulto; 

o UTI Pediátrica – atende a UTI Pediátrica; 

o CRIE – atende ao CRIE e Ambulatório; 

o Pronto Atendimento – atende ao Pronto Atendimento; 
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o CME – atende ao CME e Laboratório; 

o Bioimagem – atende a Bioimagem (Alta e Baixa Complexidade); 

o Centro Cirúrgico – atende o Centro Cirúrgico. 

Conforme Anexo 3, Apêndice V - Especificações Técnicas Particulares para Execução dos Serviços 

de Limpeza Hospitalar, as coletas de resíduos devem ocorrer “pelo menos quatro vezes ao dia, 

das 06:00 às 21:00”. Entretanto, segundo retificação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Saúde (PGRSS) devido ao cenário da Unidade Hospitalar face à pandemia de COVID-19, foram 

adicionadas mais duas janelas de horário, conforme abaixo relacionado:  

o Das 04:30 às 05:40 - Manhã 

o Das 07:30 às 08:40 – Manhã; 

o Das 13:10 às 14:40 – Tarde; 

o Das 16:00 às 17:40 – Tarde; 

o Das 19:00 às 20:40 – Noite; 

o Das 22:00 às 23:40 – Noite. 

Para aferir a conformidade da coleta de resíduos realizada nas janelas de horário programadas, o 

Verificador Independente analisa, no momento imediatamente após a janela de horário prevista, a 

presença de resíduos no ponto de coleta, bem como o registro da realização da coleta preenchido 

pelo agente de coleta da Concessionária. A presença de resíduos ou a ausência de registro do 

profissional responsável pela realização da coleta caracterizam serviço não realizado, portanto, 

indicam não cumprimento em relação às coletas previstas. 

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado da regularidade da coleta de resíduos no 

trimestre apurado. 

 Resultado do Período 

Mês Quantidade de 
amostras analisadas 

Nº de 
Conformidades 

Percentual de 
cumprimento 

Nota Indicador 

Abr/22 70 70 100% 4,00 

Mai/22 70 70 100% 4,00 

Jun/22 60 60 100% 4,00 
Nota do IQT.3 no Trimestre 4,00 
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IQT.4 - Cumprimento do Plano de Controle de Pragas 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral dos resultados obtidos 

mensalmente. A apuração mensal é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, 

em conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013). 

 

Para apuração deste indicador, é aferido o cumprimento dos serviços de controle de pragas vis-à-

vis os serviços previstos no cronograma constante do Plano de Controle de Pragas da 

Concessionária, tendo em vista as exigências previstas no Anexo 3, Apêndice V - Especificações 

Técnicas Particulares para Execução dos Serviços de Limpeza Hospitalar e na RDC 52 de 22 de 

outubro de 2009.  

Para fins de atestação do cumprimento dos serviços previstos, a Concessionária deve apresentar 

certificados de controle de pragas emitidos por empresa especializada, contemplando as 

informações: 

o local (área da Unidade Hospitalar) onde foi realizado o serviço; 

o praga(s) alvo; 
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o data de execução dos serviços; 

o prazo de assistência técnica, escrito por extenso, dos serviços por praga(s) alvo; 

o grupo(s) químico(s) do(s) produto(s) eventualmente utilizado(s); 

o nome e concentração de uso do(s) produto(s) eventualmente utilizado(s); 

o orientações pertinentes ao serviço executado; 

o nome do responsável técnico com o número do seu registro no conselho profissional 

correspondente; 

o número de telefone do Centro de Informação Toxicológica; 

o identificação da empresa especializada prestadora do serviço com: razão social, nome 

fantasia, endereço, telefone e números das licenças sanitária e ambiental com seus 

respectivos prazos de validade. 

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado do cumprimento do plano de controle de 

pragas no trimestre apurado. 

 Resultado do Período 

Mês Quantidade de 
amostras analisadas 

Nº de Conformidades Percentual de 
cumprimento 

Nota Indicador 

Abr/22 96 96 100% 4,00 

Mai/22 95 95 100% 4,00 

Jun/22 189 189 100% 4,00 
Nota do IQT.4 no Trimestre 4,00 
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IQT.5 – Índice de falta de enxoval 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral das notas mensais e a 

apuração é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, em conformidade com a 

previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato). 

 

Para apuração do IQT.5, são observados os registros de ocorrências de falta de enxoval no módulo 

de “rouparia” do sistema SMPEP, além de atestações in loco nos setores da Unidade Hospitalar 

para capturar possíveis ocorrências de falta de enxoval que porventura não tenham sido registradas 

no sistema.  

Em 29/10/2018 foi criado pela Concessionária no sistema SMPEP, por recomendação do 

Verificador Independente e Comissão de Operacionalização, o módulo de falta de enxoval que 

permite o registro pelos usuários (representantes da equipe assistencial) de quaisquer ocorrências 

de falta de enxoval observadas nos setores da Unidade Hospitalar, de modo a possibilitar que a 

equipe da Concessionária seja acionada em tempo real para resolução do problema, bem como 

garantir o registro histórico das informações no sistema. 

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado do índice da falta de enxoval no trimestre 

apurado. 
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 Resultado do Período 

Mês Nº de Incidências de falta de enxoval Nota Indicador 

Abr/22 1 3,00 

Mai/22 1 3,00 

Jun/22 1 3,00 
Nota do IQT.5 no Trimestre 3,00 

 

Para o trimestre foram observados a falta de 03 (três) peças, para o qual não foi atribuído nota 

máxima ao indicador. 
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IQT.6 – Qualidade do Processamento do enxoval 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral das notas mensais. A 

apuração trimestral é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, em conformidade 

com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 035/2013). 

 

Para apuração do IQT.6, são calculadas amostras mensais estatisticamente significantes com 95% 

de intervalo de confiança, conforme previsão contratual, a partir do universo total de peças 

distribuídas mensalmente pela Concessionária na Unidade Hospitalar. Conforme previsão 

contratual, consideram-se para avalição os critérios de estado de conservação de cada peça 

quanto à presença de:  

o Sujidades; 

o Manchas; 

o Furos; e 

o Rasgos. 

Para apuração do indicador, são realizadas validações in loco com a presença de representantes 

da Concessionária, Poder Concedente e Verificador Independente, para análise das peças do 
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enxoval disponibilizadas na Rouparia das Unidades de Internação. A nota é atribuída de forma 

qualitativa por representante do Poder Concedente (equipe assistencial atuante no setor). Para 

cada peça de enxoval avaliada, pode ser atribuída nota equivalente a 1 (um), 2 (dois), 3 (três) ou 4 

(quatro), em que 1 (um) representa a nota mínima e 4 (quatro), a nota máxima. 

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado da qualidade do processamento do enxoval 

no trimestre apurado. 

 Resultado do Período 

Mês Quantidade de amostras 
analisadas 

Nota do Indicador (média mensal das notas atribuídas 
por peça) 

Abr/22 45 3,57 

Mai/22 40 4,00 

Jun/22 40 3,88 
Nota do IQT.6 no Trimestre 3,82 

 

Para o trimestre foram observados a falta de 16 (dezesseis) peças com não conformidades, para 

o qual não foi atribuído nota máxima ao indicador. 
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IQT.7 – Segurança (eventos graves) 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral das notas mensais. A 

apuração trimestral é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, em conformidade 

com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 035/2013). 

 

Para apuração do indicador são observados os registros no sistema da Concessionária (SMPEP) de 

ocorrências de eventos graves relatadas no mês (roubo, saída de paciente internado sem permissão, 

entrada de pessoa sem permissão) na Unidade Hospitalar ocasionadas por negligência ou não 

cumprimento das obrigações previstas à Concessionária. Adicionalmente aos registros do sistema 

(módulo “Segurança”), são realizadas atestações in loco para capturar possíveis eventos não 

registrados.  

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado dos eventos graves relatados no trimestre 

apurado. 
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 Resultado do Período 

Mês Quantidade de Eventos graves imputáveis à Concessionária Nota Indicador 

Abr/22 0 4,00 

Mai/22 0 4,00 

Jun/22 0 4,00 

 Nota do IQT.7 no Trimestre 4,00 
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IQT.8 - Cumprimento do Plano de Manutenção Preventiva das Instalações de alta criticidade 

 Forma de Cálculo Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral das notas mensais. A 

apuração trimestral é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, em conformidade 

com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 035/2013). 

 

Para apuração do IQT.8, é verificado o cumprimento das manutenções preventivas previstas para 

as instalações de alta criticidade (criticidade igual a 3), além dos elementos Ar Condicionado, 

Elevadores, Geradores e Transformadores, conforme previsto na subcláusula 2.1.3 do Apêndice 1 

ao Anexo 4 do Contrato. São considerados os seguintes sistemas: 

 Central de Ar Medicinal; 

 Central de Oxigênio Medicinal; 

 Central de Vácuo; 

 Chiller de Absorção; 

 Chiller Elétrico; 

 Climatizadores Hidrônicos; 

 Elevadores; 
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 Grupo Motor Gerador; 

 Splits; 

 Transformadores6; 

 Unidade de Tratamento de Ar. 

As periodicidades previstas para as intervenções de manutenção preventiva constam do Plano de 

Manutenção Preventiva de Engenharia Hospitalar da Concessionária, bem como as quantidades 

de itens em cada sistema e suas respectivas criticidades. As manutenções efetivamente realizadas 

foram contabilizadas a partir das informações extraídas do sistema da Concessionária (SMPEP), 

contemplando nomenclatura do sistema, atividades realizadas e data de execução.  

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado do cumprimento do Plano de Manutenção 

Preventiva das Instalações de alta criticidade no trimestre apurado. 

 Resultado do Período 

Mês Quantidade de Manutenções 
Preventivas Previstas 

Nº de Manutenções 
Preventivas Realizadas 

Percentual de 
cumprimento 

Nota 
Indicador 

Abr/22 292 292 100% 4,00 

Mai/22 296 296 100% 4,00 

Jun/22 292 292 100% 4,00 
Nota do IQT.8 no Trimestre 4,00 

 

  

 
 
 
6 Nenhuma manutenção deste equipamento prevista para o período (periodicidade quinquenal). 
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IQT.9 - Cumprimento do Plano de Manutenção Preventiva da Infraestrutura 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral das notas mensais. A 

apuração trimestral é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, em conformidade 

com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 035/2013). 

 

Para apuração do IQT.9, é verificado o cumprimento das manutenções preventivas previstas para 

as instalações de infraestrutura não caracterizadas como criticidade 3 e, portanto, não 

contempladas no indicador IQT.8, conforme previsto na subcláusula 2.1.3 do Apêndice 1 ao Anexo 

4 do Contrato. São considerados os seguintes sistemas: 

 Hidráulica; 

 Infraestrutura Predial; 

 Quadros Elétricos; 

 Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas SPDA; 

 Sistema de Água Quente; 

 Jardinagem.  
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As periodicidades previstas para as intervenções de manutenção preventiva constam do Plano de 

Manutenção Preventiva de Engenharia Hospitalar da Concessionária e do Plano de Jardinagem, 

bem como as quantidades de itens em cada sistema e suas respectivas criticidades. As 

manutenções efetivamente realizadas foram contabilizadas a partir das informações extraídas do 

sistema da Concessionária (SMPEP), contemplando nomenclatura do sistema, atividades 

realizadas e data de execução.  

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado do cumprimento do Plano de Manutenção 

Preventiva da Infraestrutura no trimestre apurado. 

 Resultado do Período 

Mês Quantidade de Manutenções 
Preventivas Previstas 

Nº de Manutenções 
Preventivas Realizadas 

Percentual de 
cumprimento 

Nota 
Indicador 

Abr/22 8 8 100% 4,00 

Mai/22 8 7 88% 3,00 

Jun/22 88 88 100% 4,00 
Nota do IQT.9 no Trimestre 3,67 

 

Para o trimestre foi observado 01  (uma) não conformidade, para o qual não foi atribuído nota 

máxima ao indicador. 
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IQT.10 - Solicitações de Manutenção Corretiva das Instalações atendidas no prazo 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral das notas mensais. A 

apuração trimestral é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, em conformidade 

com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 035/2013). 

 

Para cálculo do IQT.10 são verificadas as ordens de serviço de Manutenção Corretiva das 

Instalações que foram efetivamente atendidas no prazo, perante o total de ordens de serviço de 

manutenção corretiva registradas no sistema SMPEP, considerando-se o tempo de atendimento 

exigido para as solicitações de Manutenção Corretiva das Instalações conforme regramento 

estipulado no Apêndice XIV do Anexo 3, em função da criticidade do defeito apresentado. Ainda 

conforme o referido Apêndice:  

“Entende-se por “solicitação atendida” para fins da priorização da execução de serviços, em 

função da criticidade, a checagem e avaliação do problema relatado na ordem de serviço, 

in loco, pelo preposto da CONCESSIONÁRIA visando as ações corretivas futuras.” 
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As criticidades das possíveis ocorrências de manutenção corretiva foram definidas pela 

Concessionária e consideradas adequadas7 ao regramento estabelecido contratualmente e estão 

dispostas a seguir, já com os tempos de atendimento limites:  

CRITICIDADE OCORRÊNCIA SETOR TEMPO DE 
ATENDIMENTO 

Criticidade 4 

Incêndio no setor Todos os setores 10 MIN 
Falta de água no setor inteiro Todos os setores 10 MIN 

Falta de energia no setor inteiro Todos os setores 10 MIN 
Falta de ar medicinal no setor inteiro Todos os setores 10 MIN 

Falta de vácuo no setor inteiro Todos os setores 10 MIN 
Falta de oxigênio no setor inteiro Todos os setores 10 MIN 

Alagamento no setor Todos os setores 10 MIN 

Criticidade 3 

Troca de torpedo de oxigênio Setores Assistenciais 1 HORA 
Equipamento não liga Setores Assistenciais 1 HORA 

Indisponibilidade de Água Setores Assistenciais 1 HORA 
Elevadores (manutenção/inoperante) Setores Assistenciais 1 HORA 

Energia Setores Assistenciais 1 HORA 
Vácuo Setores Assistenciais 1 HORA 

Ar comprimido Setores Assistenciais 1 HORA 
Ar Condicionado Setores Assistenciais 1 HORA 

Criticidade 2 Demais ocorrências, exceto as de criticidade 4 e 3 Setores Assistenciais 4 HORAS 
Criticidade 1 Todas as ocorrências, exceto as de criticidade 4 e 3 Setores Administrativos 12 HORAS 
Criticidade 0 Ação de melhorias Todos os setores 48 HORAS 

Tabela 10 – Tabela de Criticidade 

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado das solicitações de manutenção corretiva 

das instalações atendidas no prazo no trimestre apurado. 

 Resultado do Período 

Mês Quantidade de Ocorrências de 
Manutenção Corretiva das 

Instalações  

Nº de Ocorrências 
atendidas no prazo 

Percentual 
de 

cumprimento 

Nota 
Indicador 

Abr/22 162 160 99% 4,00 

Mai/22 150 149 99% 4,00 

Jun/22 118 115 97% 4,00 
Nota do IQT.10 no Trimestre 4,00 

 

 
 
 
7 Exceto para as possíveis ocorrências de criticidade 4 apresentadas pela Concessionária, para as quais o Verificador 
Independente entende que a simples ocorrência já caracteriza descumprimento do tempo pela Concessionária, dado o 
impacto do evento e a exigência contratual de “atendimento imediato”. 
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Em atendimento ao ofício nº 552/2020 – SESAB/SAIS/DGECOP/CGPPP, observa-se que, para o 

trimestre em questão, foi observada 01 (uma) ocorrência atendida fora do prazo, sendo tal 

ocorrência classificada como “Criticidade 3”. 

 
 
  



 

 
 

56 
Copyright © 2022 Accenture. Todos os direitos reservados. Material confidencial e de propriedade da Accenture. Seu logo e High 
Performance. Delivered são marcas da Accenture 

 

IQT.11 - Cumprimento do Plano de Manutenção Preventiva dos Equipamentos de Alta 

Criticidade 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral das notas mensais. A 

apuração trimestral é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, em conformidade 

com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 035/2013). 

 

Para apuração do IQT.11, é verificado o cumprimento das manutenções preventivas previstas para 

os equipamentos de saúde de criticidade 3 (alta criticidade), conforme previsto na subcláusula 2.1.3 

do Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato.  

As periodicidades previstas para as intervenções de manutenção preventiva constam do Plano de 

Manutenção Preventiva de Engenharia Clínica (versão “rev2”) apresentado pela Concessionária, 

bem como as quantidades de equipamentos e suas respectivas criticidades. As manutenções 

efetivamente realizadas são contabilizadas a partir das informações extraídas do sistema da 

Concessionária (SMPEP), contemplando nome do equipamento, setor, atividades realizadas e data 

de execução. 
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A seguir, são apresentados os resultados Consolidado do cumprimento do plano de manutenção 

preventiva dos equipamentos de alta criticidade no trimestre apurado. 

 Resultado do Período 

Mês Quantidade de Manutenções 
Preventivas Previstas 

Nº de Manutenções 
Preventivas realizadas 

Percentual de 
cumprimento 

Nota 
Indicador 

Abr/22 6 6 100 4,00 

Mai/22 0 0 - 4,00 

Jun/22 0 0 - 4,00 
Nota do IQT.11 no Trimestre 4,00 
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IQT.12 - Cumprimento do Plano de Manutenção Preventiva dos Equipamentos e Mobiliários 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral das notas mensais. A 

apuração trimestral é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, em conformidade 

com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 035/2013). 

 

Para apuração do IQT.12, é verificado o cumprimento das manutenções preventivas previstas para 

os equipamentos de saúde de criticidade diferente de 3 (baixa criticidade) e mobiliários, conforme 

previsto na subcláusula 2.1.3 do Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato.  

As periodicidades previstas para as intervenções de manutenção preventiva constam do Plano de 

Manutenção Preventiva de Engenharia Clínica (versão “rev2”) apresentado pela Concessionária, 

bem como as quantidades de equipamentos e suas respectivas criticidades. As manutenções 

efetivamente realizadas são contabilizadas a partir das informações extraídas do sistema da 

Concessionária (SMPEP), contemplando nome do equipamento, setor, atividades realizadas e data 

de execução. 

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado do cumprimento do plano de manutenção 

preventiva dos equipamentos de alta criticidade no trimestre apurado. 
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 Resultado do Período 

Mês Quantidade de Manutenções 
Preventivas Previstas 

Nº de Manutenções 
Preventivas Realizadas 

Percentual de 
cumprimento 

Nota 
Indicador 

Abr/22 12 12 100% 4,00 

Mai/22 13 13 100% 4,00 

Jun/22 11 11 100% 4,00 
Nota do IQT.12 no Trimestre 4,00 
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IQT.13 - Solicitações de Manutenção Corretiva dos Equipamentos atendidas no prazo 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral das notas mensais. A 

apuração trimestral é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, em conformidade 

com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 035/2013). 

 

Para cálculo do IQT.13 são verificadas as ordens de serviço de Manutenção Corretiva dos 

Equipamentos que foram efetivamente atendidas no prazo, perante o total de ordens de serviço de 

manutenção corretiva de equipamentos registradas no sistema SMPEP, considerando-se o tempo 

de atendimento exigido para as solicitações de Manutenção Corretiva dos Equipamentos conforme 

regramento estipulado no Apêndice XIV do Anexo 3, em função da criticidade dos equipamentos. 

Ainda conforme o referido Apêndice: 

“Entende-se por “solicitação atendida” para fins da priorização da execução de serviços, em 

função da criticidade, a checagem e avaliação do problema relatado na ordem de serviço, 

in loco, pelo preposto da CONCESSIONÁRIA visando as ações corretivas futuras.” 

 As criticidades foram previamente apresentadas pela Concessionária e validadas pela Comissão 

de Transitória de Recebimento de Equipamentos, conforme disposto no Relatório Consolidado de 
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Apuração do 1º Trimestre. A seguir, são apresentados os tempos estipulados contratualmente para 

atendimento às ordens de serviço conforme criticidade dos equipamentos: 

CRITICIDADE TEMPO DE ATENDIMENTO 
Criticidade 3 2 HORAS 
Criticidade 2 4 HORAS 
Criticidade 1 12 HORAS 
Criticidade 0 48 HORAS 

 

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado das solicitações de manutenção corretiva 

das instalações atendidas no prazo no trimestre apurado. 

 Resultado do Período 

Mês Quantidade de Ocorrências de 
Manutenção Corretiva das 

Instalações  

Nº de Ocorrências 
atendidas no prazo 

Percentual de 
cumprimento 

Nota 
Indicador 

Abr/22 18 18 100,00% 4,00 

Mai/22 14 13 93% 4,00 

Jun/22 15 15 100,00% 4,00 
Nota do IQT.13 no Trimestre 4,00 
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IQT.14 – Nutrição 

 Forma de cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral das notas mensais. A 

apuração trimestral é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, em conformidade 

com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 035/2013). 

 

Para cálculo do IQT.14, o Verificador Independente acompanha as medições dos critérios 

discriminados abaixo, em conformidade com os critérios estabelecidos no Anexo 3 ao Contrato e 

na RDC 216 de 15 de setembro de 2004: 

Gramatura por item componente da refeição a ser fornecida para profissionais e da refeição a ser 

fornecida para pacientes. Valores de referência: gramaturas estabelecidas no Apêndice VI do 

Anexo 4 ao Contrato; 

Variedade da refeição a ser fornecida para profissionais e da refeição a ser fornecida para 

pacientes. Referência: atendimento aos itens previstos no cardápio previamente aprovado. 

Sabor da refeição a ser fornecida para profissionais e da refeição a ser fornecida para pacientes 

(medição realizada por representante da equipe de Nutrição da SESAB);  
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Apresentação da refeição a ser fornecida para profissionais e da refeição a ser fornecida para 

pacientes (medição realizada por representante da equipe de Nutrição da SESAB); 

Temperatura de Cocção das refeições. Valor de referência: 74 ºC conforme POP SND05; 

Temperatura de Distribuição dos itens componentes da refeição a ser fornecida para profissionais 

e da refeição a ser fornecida para pacientes. Valor de referência: 65 ºC ou 10 ºC conforme Apêndice 

VI do Anexo 4 ao Contrato; 

Temperatura de Entrega8 das refeições fornecidas aos pacientes nas unidades de Internação da 

Unidade Hospitalar.  

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado de nutrição do trimestre apurado. 

 Resultado do Período 

Mês Quantidade de amostras 
analisadas 

Nº de 
Conformidades 

Percentual de 
cumprimento 

Nota do 
Indicador 

Abr/22 139 133 96% 4,00 

Mai/22 128 128 100% 4,00 

Jun/22 88 88 100% 4,00 
Nota do IQT.14 no Trimestre 4,00 

 

 

  

 
 
 
8 Conforme Ofício Accenture nº 04/2019, foi solicitado ao Poder Concedente definição do valor de referência 
a ser adotado para atestação da conformidade da refeição quanto a este critério. Foi adotado valor de 65ºC 
conforme definido por meio do Ofício SAIS nº 145/2019 de 26 de fevereiro de 2019 nas aferições realizadas 
a partir do mês de março/2019. 
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IQT.15 – Exame microbiológico 

 Forma de cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral das notas mensais. A 

apuração trimestral é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, em conformidade 

com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 035/2013). 

 

 

Para cálculo do indicador, analisa-se o laudo do exame microbiológico dos alimentos, caso o laudo 

apresente resultado positivo para o exame microbiológico, indicando presença de contaminantes, 

é atribuída nota mínima ao indicador naquele mês, caso contrário, é atribuída nota máxima. 

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado da análise microbiológica dos alimentos do 

trimestre apurado. 
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 Resultado do Período 

Mês Quantidade de amostras 
analisadas 

Nº de Conformidades Nota do 
Indicador 

Abr/22 1 1 4,00 

Mai/22 1 1 4,00 

Jun/22 1 1 4,00 
Nota do IQT.15 no Trimestre 4,00 
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IQT.16 – Comensais servidos nos horários pré-estabelecidos 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral das notas mensais. A 

apuração trimestral é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, em conformidade 

com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 035/2013). 

 

Para cálculo do IQT.16 são realizadas verificações in loco do cumprimento dos horários pré-

estabelecidos para fornecimentos das refeições nas unidades de internação da Unidade 

Hospitalar, de acordo com o Anexo 3 ao Contrato. Conforme programação da Concessionária 

validada pelo Poder Concedente, são utilizadas as seguintes janelas de horários para entrega dos 

comensais: 

Em  e-mail encaminhado no dia 30/03/2021 às partes, após alinhamento entre a Comissão de 

Operacionalização e Diretoria de Enfermagem, o Poder Concedente validou a  sugestão da 

Concessionária para alteração dos horários de entrega das refeições aos pacientes, conforme 

abaixo 
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A seguir, são apresentados os resultados Consolidado da entrega dos comensais servidos do 

trimestre apurado. 

 Resultado do Período 

Mês Quantidade de amostras 
analisadas 

Nº de 
Conformidades 

Percentual de 
cumprimento 

Nota do 
Indicador 

Abr/22 45 40 89% 1,00 

Mai/22 35 34 97% 4,00 

Jun/22 50 49 98% 4,00 
Nota do IQT.16 no Trimestre 3,00 

 

Para o trimestre foram observadas 07  (sete) não conformidades, para os quais não foi atribuído 

nota máxima ao indicador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refeição Sugestão 
Concessionária 

DESJEJUM 06:00 às 07:00 
COLAÇÃO 09:00 às 10:00 
ALMOÇO 12:00 às 13:00 
LANCHE 15:00 às 15:50 
JANTAR/CEIA COMPLETA 18:00 às 18:50 
CEIA LEVE 21:00 às 21:50 
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IQT.17 – Telefonia (tempo de atendimento) 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral das notas mensais. A 

apuração trimestral é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, em conformidade 

com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 035/2013). 

 

Para cálculo do IQT.17 são analisados os registros de chamadas telefônicas internas e externas 

destinadas à URA (Unidade de Resposta Audível) extraídos do sistema Statistic Manager. O 

Apêndice II do Anexo 3 estipula o limite de tempo de atendimento, inferior a 30 segundos, entre o 

momento em que o usuário escolhe a opção da URA e o atendente (Telefonista) da Concessionária 

faz o primeiro contato. O percentual de chamadas atendidas no prazo, em relação ao total de 

chamadas no período, resulta na nota do indicador.  

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado do trimestre apurado. 

 Resultado do Período 

Mês Quantidade de chamadas 
destinadas a URA 

Nº de chamadas atendidas 
em menos de 30 segundos 

Percentual de 
cumprimento 

Nota 
Indicador 

Abr/22 1134 1096 97% 4,00 

Mai/22 1175 1143 97% 4,00 

Jun/22 1054 1037 98% 4,00 
Nota do IQT.17 no Trimestre 4,00 
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IQT.18 – Mensageria – Atendimento das tarefas no prazo 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral das notas mensais. A 

apuração trimestral é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, em conformidade 

com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 035/2013). 

 

Para cálculo do IQT.18 considera-se o quantitativo de solicitações de mensageria registradas no 

sistema pelo Poder Concedente cujo tempo de atendimento atende o regramento estipulado no 

Apêndice VIII do Anexo 3 que exige a entrega no mesmo turno da solicitação, desde que esta seja 

realizada em horário acordado entre as partes para o serviço. A seguir, são apresentados os 

horários definidos em conjunto por Concessionária, Poder Concedente e Verificador Independente 

para coleta e entrega de mensageria: 

 Solicitação até 08:00h; conclusão até 12:00h; 

 Solicitação até 11:00h; conclusão até 15:00h; 

 Solicitação até 13:00h; conclusão até 17:00h; 

 Solicitação até 15:00; conclusão até 09:00h do próximo dia útil. 

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado de mensageria do trimestre apurado. 
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 Resultado do Período 

Mês Quantidade de amostras 
analisadas 

Nº de 
Conformidades 

Percentual de 
cumprimento 

Nota do 
Indicador 

Abr/22 80 80 100% 4,00 

Mai/22 105 105 100% 4,00 

Jun/22 121 121 100% 4,00 
Nota do IQT.18 no Trimestre 4,00 
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IQT.19 – Brigada de Incêndio  

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral das notas mensais. A 

apuração trimestral é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, em conformidade 

com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 035/2013). 

 

Para cálculo do IQT.19 é analisado o cumprimento do cronograma de treinamentos e simulados de 

Brigada de Incêndio proposto pela Concessionária. A análise do cronograma é realizada em 

observação ao estipulado no Apêndice XI do Anexo 3, bem como requisitos dispostos na NR-23 e 

NBR-14276 e legislação aplicável.  

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado de brigada de incêndio do trimestre apurado. 
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 Resultado do Período 

Mês Quantidade de 
Treinamentos/Simulados 

previstos 

Quantidade de 
Treinamentos/Simulados 

realizados 

Percentual 
Resultante 

Nota do 
Indicador 

Abr/22 0 0 100% 4,00 

Mai/22 0 0 100% 4,00 

Jun/22 0 0 100% 4,00 
Nota do IQT.19 no Trimestre 4,00 
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IQT.20 – Recepção 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral das notas mensais. A 

apuração trimestral é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, em conformidade 

com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 035/2013). 

 

Para apuração do IQT.20 são observados os registros no sistema da Concessionária (SMPEP) de 

ocorrências de “Erro de Cadastro”, módulo criado após recomendação do Verificador Independente e 

Comissão de Operacionalização, bem como atestações amostrais e consultas à equipe assistencial in 

loco para capturar ocorrências eventualmente não registradas em sistema. São contabilizados os erros 

de cadastro de preenchimento das fichas dos pacientes perante o total de pacientes cadastrados 

na Unidade Hospitalar no período.  

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado da recepção do trimestre apurado. 

 Resultado do Período 
Mês Quantidade de amostras 

analisadas 
Nº de 

Conformidades 
Percentual de 
cumprimento 

Nota do 
Indicador 

Abr/22 793 793 100% 4,00 

Mai/22 861 860 100% 4,00 

Jun/22 849 849 100% 4,00 
Nota do IQT.20 no Trimestre 4,00 



 

 
 

74 
Copyright © 2022 Accenture. Todos os direitos reservados. Material confidencial e de propriedade da Accenture. Seu logo e High 
Performance. Delivered são marcas da Accenture 

 

IQT.21 – T.I (Nível de implantação / utilização do sistema) 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral das notas mensais. A 

apuração trimestral é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, em conformidade 

com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 035/2013).  

 

Para cálculo do indicador considera-se como referência o total de funcionalidades exigidas no 

tópico Sistema De Informação Hospitalar do Apêndice XV ao Anexo 3 do Contrato. São 

consideradas conformes as funcionalidades do SMPEP que apresentam os requisitos funcionais 

implementados de acordo com os requerimentos e integrações estipulados no Apêndice XV e 

estejam plenamente aptos à utilização.  

Em reuniões realizadas entre Verificador Independente, Comissão de Operacionalização e 

Concessionária (representantes de TI) em 18/02/2019 e 22/02/2019, foram analisados todos os 

requisitos de sistema exigidos contratualmente. Entre as 27 (vinte e sete) funcionalidades 

originalmente previstas, 6 (seis) interoperabilidades com sistemas do Ministério da Saúde não são 

aplicáveis na apuração devido a desativações/restrições de sistemas por parte da SAEB, conforme 

informação da Concessionária, confirmado pela Comissão de Operacionalização. São eles: 

 Funcionalidade Gerencial (suporte administrativo e estratégico): 



 

 
 

75 
Copyright © 2022 Accenture. Todos os direitos reservados. Material confidencial e de propriedade da Accenture. Seu logo e High 
Performance. Delivered são marcas da Accenture 

 

o Gestão de Recursos Humanos - não existe módulo por não haver necessidade na 

Unidade, uma vez que fora implantado pelo Estado o sistema “RHBahia”. A 

Comissão de Operacionalização solicitou, em substituição a este item: “Dados de 

medicina ocupacional referentes às equipes SESAB (SIAST)” e “Controle dos 

acidentes biológicos referentes às equipes da Concessionária também devem ser 

contemplados no SMPEP para ações de Biossegurança”, atualmente ambos estão 

contemplados no SMPEP. 

 Interoperabilidade com os sistemas: 

o SIMPAS – Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços do Estado da Bahia 

– não possui integração devido a restrição da SESAB/SAEB 

o FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado 

da Bahia – não possui integração devido a restrição da SESAB/SAEB 

o SIRH – Sistema de Recursos Humanos – Sistema desativado.  

o SISP - Sistema de Protocolo – não possui integração devido a restrição da 

SESAB/SAEB. 

o SIAP - Sistema de Administração de Patrimônio – não possui integração devido a 

restrição da SESAB/SAEB. 

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado de tecnologia da informação do trimestre 

apurado. 

 Resultado do Período 

Mês Quantidade de 
Funcionalidades 

Previstas 

Nº de Funcionalidades 
Atendidas 

Percentual de 
cumprimento 

Nota do 
Indicador 

Abr/22 22 22 100% 4,00 

Mai/22 22 22 100% 4,00 

Jun/22 22 22 100% 4,00 
Nota do IQT.21 no Trimestre 4,00 
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IQT.22 – Service Desk/Help Desk – Tempo de atendimento 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral das notas mensais. A 

apuração trimestral é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, em conformidade 

com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 035/2013). 

 

Para cálculo desse indicador é analisado o percentual de ocorrências de Service Desk / Help Desk 

atendidas no prazo estabelecido, perante o total de ocorrências registradas pelos usuários da 

Unidade Hospitalar, de acordo com os níveis de atendimentos e a classificação dos níveis de 

prioridade detalhados no Procedimento Operacional “POP TI 01”: 

CRITICIDADE SETOR TEMPO DE ATENDIMENTO 
Alta Setores Assistenciais, Central de Regulação e Recepção 8 HORAS 

Média Setores não assistenciais com demandas urgentes  24 HORAS 
Baixa Setores não assistenciais 48 HORAS 

Ressalte-se que, conforme previsto no Anexo 3 ao Contrato: 

“Entende-se por “solicitação atendida” para fins da priorização da execução de serviços, em 

função da criticidade, a checagem e avaliação do problema relatado na ordem de serviço, 

in loco, pelo preposto da CONCESSIONÁRIA visando as ações corretivas futuras.” 
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A seguir, são apresentados os resultados Consolidado de service desk / help desk do trimestre 

apurado. 

 Resultado do Período 

Mês Quantidade de Ocorrências de 
Service Desk / Help Desk 

Nº de Ocorrências 
atendidas no prazo 

Percentual de 
cumprimento 

Nota 
Indicador 

Abr/22 68 68 100% 4,00 

Mai/22 79 79 100% 4,00 

Jun/22 61 61 100% 4,00 
Nota do IQT.22 no Trimestre 4,00 
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6. Índice de Conformidade (IC)  

O Índice de Conformidade (IC) representa a conformidade dos serviços não assistenciais de acordo 

com as obrigações, padrões e normas vigentes, bem como legislação e regulamentos aplicáveis 

aos serviços não assistenciais prestados na Unidade Hospitalar no âmbito do Contrato de 

Concessão nº 035/2013.  

As premissas estabelecidas para apuração da Conformidade foram formalizadas em 11/01/2019 

entre Verificador Independente, Poder Concedente (Comissão de Operacionalização) e 

Concessionária. 

Para o 16º trimestre de Operação do ICOM, foi apurado o seguinte resultado do Índice de 

Conformidade conforme disposto abaixo: 

IC 
4,00 

 

A seguir, são apresentados os detalhamentos dos grupos de indicadores que compõem o 

resultado apurado para o período: 
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IC.1 – Obras e Instalações 

 Forma de Cálculo e Apuração 

Conforme previsão contratual, a apuração deste indicador é anual, sendo o 8º trimestre 

correspondente à apuração do 2º ano de operação. Desta forma, como o trimestre analisado neste 

documento também corresponde ao 2º ano de operação, considera-se a apuração apresentada no 

Relatório Consolidado de Apuração de Desempenho referente ao 8º trimestre. 

Para apuração do IC.1, são analisados os documentos que atestam o atendimento à legislação, 

em especial o Decreto nº 16.302 de 27 de agosto de 2015 do Estado da Bahia (que trata de medidas 

de segurança contra incêndio), NBR 14276 (Brigada de Incêndio – Requisitos), NBR 15219 (Plano 

de Emergência contra Incêndio – Requisitos), NR-23 (Proteção Contra Incêndios), bem como o 

comprovante de Regularidade da brigada de Incêndio, PPRA e CIPA, conforme previsto no 

Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 035/2013. A seguir, são apresentados os 

itens exigidos à Concessionária para atestação do cumprimento aos requerimentos estabelecidos: 

1. Certidão de cumprimento das normas de Segurança do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia 

(CBMB), Polícia Militar da Bahia (PMBA): Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros; 

2. Regularização da Brigada de Incêndio: Atestado de Brigada de Incêndio contemplando os 

registros de formação e treinamento/simulados; 

3. Plano de Emergência e Contingência atualizado anualmente contemplando Plano de Evacuação 

de Incêndios (plano de fuga/emergência atualizados); 

4. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); 

5. Registro de formação da CIPA. 

O não cumprimento de um dos referidos itens representa não conformidade do indicador e a nota 

atribuída será a nota mínima. No que se refere aos documentos supracitados, considera-se como 

“conforme” apenas o documento apresentado cujo teor possui consonância com as exigências 

legais e requerimentos mínimos estabelecidos contratualmente. 

A apuração anual é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, em conformidade 

com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 035/2013). 
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A seguir, são apresentados os resultados Consolidado de Obras e Instalações no trimestre 

apurado. 

 Resultado do Período 

Mês Quantidade de Não 
Conformidades identificadas 

Não Conformidade identificada Nota do 
Indicador 

Abr/22 0  
NA 4 Mai/22 0 

Jun/22 0 
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IC.2 – Utilidades 

 Forma de Cálculo e Apuração 

Para apuração do IC.2 são analisados os dados, informações, históricos, registros, laudos e 

certificados condizentes com os requerimentos mínimos estabelecidos para Utilidades – ar, vácuo, 

esgoto, água, energia, conforme previsto no Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013. A seguir, são apresentados os itens exigidos à Concessionária para atestação do 

cumprimento aos requerimentos estabelecidos para Utilidades – ar, vácuo, esgoto, água, 

energia: 

1. Registros de limpeza semestral dos reservatórios de água; 

2. Laudos técnicos mensais de monitoramento da qualidade da água e dos efluentes da ETE 

(esgoto); 

3. Manuais de Procedimentos Operacionais: cumprimento dos POP HIG12 (Monitoramento da 

limpeza de reservatórios de água), POP ENGH06 (Manutenção dos sistemas de água e 

esgoto), POP ENGH07 (Manutenção dos sistemas de gases) e POP ENGH08 (Manutenção 

de elétrica, eletrônica e cabeamento estruturado) validados; 

4. Relatório de consumo mensal de energia; 

5. Planos de Contingência para situações emergenciais envolvendo as utilidades (falta de 

água, energia, gases medicinais). 

O não cumprimento de um dos referidos itens representa não conformidade do indicador e a nota 

atribuída será a nota mínima. No que se refere aos documentos supracitados, considera-se como 

“conforme” apenas o documento apresentado cujo teor possui consonância com as exigências 

legais e requerimentos mínimos estabelecidos contratualmente. 

A apuração trimestral é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, em 

conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013). 
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A seguir, são apresentados os resultados Consolidado de Utilidades no trimestre apurado. 

 Resultado do Período 

Mês Quantidade de Não 
Conformidades identificadas 

Não Conformidade identificada Nota do 
Indicador 

Abr/22 0  
NA 4 Mai/22 0 

Jun/22 0 

Em relatório de apuração, a Concessionária informou que não foram disponibilizadas pela SESAB 

as faturas para os meses de abril, maio e junho/2022.  

A Concessionária informou em seu relatório Trimestral que “até a emissão deste relatório, a Sesab 

não tinha encaminhado as contas de energia do período de abril a junho, impossibilitando que a 

mesma seja enviada como anexo deste documento. Enviaremos a fatura, bem como o relatório 

após o recebimento da informação.” 

Visto que a gerência das faturas de consumo de energia é de responsabilidade do Poder 

Concedente, ratificamos a pendência das faturas necessárias para apuração deste 

indicador. 
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No dia 28/03/2022 a Comissão de operacionalização encaminhou por meio eletrônico apontamento 

de não conformidade referente a qualidade da água na unidade Hospitalar, conforme demonstrado 

na imagem abaixo: 

 

Figura 1 - Setor CME 

 

Em visita à Unidade Hospitalar o Verificador independente observou as mesmas não 

conformidades em outros setores, especificamente na Diretoria ICOM, Diretoria SESAB, Nutrição 

Produção e relatos nas Internações Enfermaria 1 e 2. 

Na ocasião a Comissão de Operacionalização juntamente com a CCIH da Unidade, determinaram 

as a medidas abaixo a serem adotadas pela Concessionária, foram elas: 

 Fornecer ÁGUA MINERAL para consumo de todos os USUÁRIOS (pacientes, 

acompanhantes, visitantes e colaboradores) do ICOM; 

 Interditar todos os bebedouros/filtros; 

 Usar água mineral para produção de todos os alimentos na Nutrição Produção, sucos e 

higienização das saladas cruas; 

 Fornecimento de água mineral para diluição de saneante na desinfecção química do CME; 

 Avaliar nível de saturação dos filtros do sistema de osmose reversa das autoclaves do CME 

e substituir se necessário. 

Essas medidas deveriam permanecer até a conclusão das ações abaixo: 

 Limpar os reservatórios de água 
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 Purgar a água da tubulação hidráulica 

 Lavar todos os bebedouros; 

 Trocar os filtros de todos os bebedouros; 

 Instalar filtros em todas as torneiras da Nutrição Produção; 

 Instalar filtros nas torneiras das pias de lavagem das mãos das UTI´s, Centro Cirúrgico e 

Endoscopia da Bioimagem, por maior incidência de procedimentos invasivos; 

 Realizar análise microbiológica é físico-química da água; 

 Instalar filtro de osmose reversa em todos os pontos hidráulicos que fornecem água para 

hemodiálise. 

Após realização das ações, deveriam ser apresentadas evidências abaixo: 

 Certificado de limpeza dos reservatórios; 

 Cronograma de execução da limpeza dos bebedouros; 

 Comprovação da troca de todos os filtros dos bebedouros; 

 Laudos de análise da água. 

Ademais, foi solicitado apresentação das ações sugeridas em reunião realizada entre as partes no 

dia 23/03/2022, foram elas: 

 Mudar a empresa que realiza a análise da água; 

 Instalação de filtro na entrada principal de água do hospital proveniente da Embasa. O 

equipamento deverá ser validado pelo Poder Concedente e CCIH; 

 Realizar semanalmente a análise físico-química e microbiológica da água da entrada 

principal proveniente da Embasa; 

 Instalação de filtro em todas as torneiras da nutrição produção, inclusive nas pias de 

lavagem de mãos; 

 Aumentar para trimestral a frequência de limpeza do reservatório de água; 

 Realizar a troca dos filtros de todos os bebedouros do ICOM trimestralmente, após a 

limpeza dos reservatórios; 
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 Realizar 2 vezes na semana análise microbiológica dos alimentos produzidos no ICOM nos 

próximos 30 dias;  

 Manter reposição e dosagem contínua de cloro no reservatório; 

No dia 07/04/2022 foi realizada reunião entre as partes (Comissão de Operacionalização, 

Concessionária, Verificador Independente, Diretoria administrativa, Diretoria de Enfermagem e 

CCIH) para  acompanhamento das tratativas dadas referente as medidas determinadas pela CCIH 

e Comissão de Operacionalização, conforme detalhamento abaixo: 

Medidas executadas pela Concessionária: 

 Fornecer ÁGUA MINERAL para consumo de todos os USUÁRIOS (pacientes, 

acompanhantes, visitantes e colaboradores) do ICOM; 

 Interditar todos os bebedouros/filtros– Atendido pela Concessionária;  

 Usar água mineral para produção de todos os alimentos na Nutrição Produção, sucos e 

higienização das saladas cruas;  

 Fornecimento de água mineral para diluição de saneante na desinfecção química do CME;  

 Avaliar nível de saturação dos filtros do sistema de osmose reversa das autoclaves do CME 

e substituir se necessário;  

 Limpar os reservatórios de água;  

 Purgar a água da tubulação hidráulica;  

 Lavar todos os bebedouros;  

 Trocar os filtros de todos os bebedouros;  

 Mudar a empresa que realiza a análise da água; 

 Realizar análise microbiológica é físico-química da água. 

O Verificador Independente observou/acompanhou o fornecimento de água mineral para a 

Unidade, interdição de todos os bebedouros, utilização da água mineral para produção de todos os 

alimentos na Nutrição Produção, sucos e higienização das saladas cruas, fornecimento de água 

mineral para diluição de saneante na desinfecção química do CME e troca dos filtros dos 

bebedouros. 
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Medidas não executadas pela Concessionária: 

 Instalar filtros em todas as torneiras da Nutrição Produção; 

 Instalar filtros nas torneiras das pias de lavagem das mãos das UTI´s, Centro Cirúrgico e 

Endoscopia da Bioimagem, por maior incidência de procedimentos invasivos; 

 Instalar filtro de osmose reversa em todos os pontos hidráulicos que fornecem água para 

hemodiálise. 

Para as medidas determinadas que não foram executadas pela Concessionária, a CCIH salientou 

que com a instalação do filtro de alta vazão na Unidade, prevista na ocasião para o dia 11/04/2022, 

não seria necessário a instalação dos filtros na Nutrição Produção, nas pias de lavagem das mãos 

das UTI´s, Centro Cirúrgico e Endoscopia da Bioimagem  e no equipamento de osmose reversa e 

em todos os pontos hidráulicos que fornecem água para hemodiálise, visto que o filtro de alta vazão 

instalado na entrada principal de água da Unidade deveria garantir a sua qualidade.  

Abaixo relacionamos as medidas que continuarão a ser executadas pela Concessionária, para o 

devido monitoramento da qualidade da água, posteriormente essas medidas podem sofrer 

alterações/ajustes, conforme os resultados alcançados. São elas: 

 Coleta para análise microbiológica da água mensalmente em 14 pontos da Unidade 

Hospitalar ( Coleta será acompanhada por representante da CCIH e Verificador 

Independente); 

 Coleta para análise microbiológica da água no ponto depois da instalação do filtro 

semanalmente; 

 Realizar a troca dos filtros de todos os bebedouros do ICOM, após a limpeza dos 

reservatórios; 

 Limpeza dos reservatórios da Unidade quadrimestralmente; 

 Manter reposição e dosagem contínua de cloro no reservatório. 

Ainda na reunião foi solicitado a apresentação das evidências abaixo relacionadas: 

 Certificado de limpeza dos reservatórios; 

 Cronograma de execução da limpeza dos bebedouros; 



 

 
 

87 
Copyright © 2022 Accenture. Todos os direitos reservados. Material confidencial e de propriedade da Accenture. Seu logo e High 
Performance. Delivered são marcas da Accenture 

 

 Comprovação da troca de todos os filtros dos bebedouros; 

 Laudos de análise da água. (laudos disponíveis na rede, na pasta - Informações ICOM \ 

Qualidade da Água ,disponível) 

 

Conforme apresentado no Relatório de Status de Verificação Independente referente ao mês de 

março e abril/2022 , no dia 04/05/2022 a Concessionária apresentou por meio eletrônico resposta 

ao ofício DGECOP nº 240/2022 referente a apresentação das evidências supra solicitadas, na qual 

encaminhou as evidências abaixo citadas: 

 Certificado de limpeza dos reservatórios; 

 Evidência da execução do cronograma de limpeza dos bebedouros; 

 Evidências da troca de todos os filtros dos bebedouros; 

Em visita à unidade Hospitalar o Verificador Independente observou a instalação do filtro de alta 

vazão, conforme imagem abaixo: 

Figura 2 - Instalação do filtro de alta vazão no acesso de entrada da ligação de água da Embasa 
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Figura 3 - cano de acesso da ligação direta da Embasa com desvio para o filtro e posterior retorno ao cano que 
alimenta os reservatórios da Unidade 

 

Adicionalmente foi observado a implantação do dosador de hipoclorito que fica ligado diretamente 

ao cano que abastece os reservatórios da Unidade, conforme imagem abaixo: 
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Figura 4 - Dosador de hipoclorito 

 

Vale salientar que a análise microbiológica dá água encaminhado pela Concessionária as partes 

no dia 11/05/2022, 08/06/2022, 28/06/2022 e 20/07/2022, com resultados satisfatórios para todos 

os pontos que foram realizadas as coletas. 

Continuaremos acompanhando a execução das medidas determinadas pela CCIH da Unidade 

Hospitalar pela Concessionária e demais tratativas, conforme plano de ação previamente 

determinados entre as partes. 
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IC.3 – Engenharia Hospitalar 

 Forma de Cálculo e Apuração 

Para cálculo desse indicador analisa-se a apresentação de dados, informações, históricos, 

registros, laudos e certificado condizentes com os requerimentos mínimos estabelecidos para 

Engenharia Hospitalar – manutenção predial e de instalações e jardinagem, conforme abaixo 

relacionados: 

1. Manuais de Procedimentos Operacionais: cumprimento dos POP JAR01 (Manutenção de 

paisagismo e jardinagem), POPs ENGH01 a 11 validados. 

2. Cronograma do serviço de jardinagem e Registros de tratamento fitossanitário das áreas 

verdes e jardins; 

3. Laudo de visita técnica de manutenção de elevadores e laudo técnico de manutenção de 

sistema de ar condicionado central; 

4. Plano de Manutenção Preventiva (Engenharia Hospitalar) validado. 

O não cumprimento de um dos referidos itens representa não conformidade do indicador e a nota 

atribuída será a nota mínima. No que se refere aos documentos supracitados, considera-se como 

“conforme” apenas o documento apresentado cujo teor possui consonância com as exigências 

legais e requerimentos mínimos estabelecidos contratualmente. 

A apuração trimestral é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, em 

conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013). 
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A seguir, são apresentados os resultados Consolidado de Engenharia Hospitalar no trimestre 

apurado. 

 Resultado do Período 

Mês Quantidade de Não 
Conformidades 

identificadas 

Não Conformidade identificada Nota do 
Indicador 

Abr/22 0 
NA 4 Mai/22 0 

Jun/22 0 
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IC.4 – Administrativo Geral 

 Forma de Cálculo e Apuração 

Para cálculo do indicador analisa-se a apresentação de dados, informações, históricos, registros, 

laudos e certificados condizentes com os requerimentos mínimos estabelecidos para 

Administrativo Geral – mensageria, recepção e transporte, conforme abaixo relacionados: 

1. Manuais de Procedimentos Operacionais: cumprimento dos POP’s MENS01 a 03, REC01 

a 10, TRA01 a 04 validados; 

2. Registros (formulários) de atendimento de serviços de mensageria; 

3. Relatório mensal de visitantes, contemplando registro de tempo de atendimento nas 

recepções; 

4. Registro do controle de achados e perdidos; 

5. Plano de Educação Permanente (PEP) e registros de treinamentos das equipes da 

Concessionária; 

6. Registros de atendimento de serviços de transporte. 

O não cumprimento de um dos referidos itens representa não conformidade do indicador e a nota 

atribuída será a nota mínima. No que se refere aos documentos supracitados, considera-se como 

“conforme” apenas o documento apresentado cujo teor possui consonância com as exigências 

legais e requerimentos mínimos estabelecidos contratualmente. 

A apuração trimestral é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, em 

conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013). 
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A seguir, são apresentados os resultados Consolidado de administrativo geral do trimestre 

apurado. 

 Resultado do Período 

Mês Quantidade de Não 
Conformidades 

identificadas 

Não Conformidade identificada Nota do 
Indicador 

Abr/22 0 

NA 4 Mai/22 0 

Jun/22 0 

 

  

Trimestral

Frequência

Avaliar a conformidade do Administrativo Geral de acordo com as obrigações e normas vigentes

Objetivo

2,5% do ID

Peso

Apresentação de dados, informações, históricos, registros, laudos
e certificado condizentes com os requerimentos mínimos
estabelecidos para Administrativo Geral – mensageria, recepção
e transporte;

1. POP’s MENS01 a 03, REC01 a 10, TRA01 a 04 validados;

2. Registros (formulários) de atendimento de serviços de
mensageria;

3. Relatório mensal de visitantes, contemplando registro de
tempo de atendimento nas recepções;

4. Registro do controle de achados e perdidos;

5. Plano de Educação Permanente (PEP) e registros de
treinamentos das equipes da Concessionária;

6. Registros de atendimento de serviços de transporte.

Premissas

Concessionária: Apresentar POP’s MENS01 a 03, REC01 a 10,
TRA01 a 04 validados. Apresentar registro de atendimentos de
tarefas da mensageria. Históricos de registro e treinamentos da
mensageria. Relatório de visitantes por mês. Registros de
treinamentos e PEP. Controle de atendimento das recepções no
sistema SMPEP. Históricos e registro de treinamentos do setor de
Transporte. Controles de achados e perdidos.

Concedente: Validar os POP' s MENS01 a 03, REC01 a 06,
TRA01 a 04.

VI: Calcular o resultado final do indicador com base nas
evidências apresentadas.

Forma de apuração

Relatório de Conformidade Operacional
Origem das Informações

     IC4 = Conformidade às exigências
Fórmula de Cálculo

Nota atribuída Valor do Indicador

Conforme 4

Não conforme 1
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IC.5 – Segurança 

 Forma de Cálculo e Apuração 

Para cálculo desse indicador analisa-se a apresentação de dados, informações, históricos, 

registros, laudos e certificado condizentes com os requerimentos mínimos estabelecidos para 

Segurança – CFTV, controle de acesso e segurança, conforma abaixo relacionados: 

1. Manuais de Procedimentos Operacionais: cumprimento dos POP' s SEG01 a 07 validados; 

2. Relatório de monitoramento da disponibilidade de CFTV; 

3. Relatórios de ronda virtual; 

4. Registro de controle de acesso de visitantes. 

5. Registro de entrada de veículos; 

6. Relatório de registro de ocorrências. 

O não cumprimento de um dos referidos itens representa não conformidade do indicador e a nota 

atribuída será a nota mínima. No que se refere aos documentos supracitados, considera-se como 

“conforme” apenas o documento apresentado cujo teor possui consonância com as exigências 

legais e requerimentos mínimos estabelecidos contratualmente. 

A apuração trimestral é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, em 

conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013). 
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A seguir, são apresentados os resultados Consolidado de segurança do trimestre apurado. 

 Resultado do Período 

Mês Quantidade de Não 
Conformidades 

identificadas 

Não Conformidade identificada Nota do 
Indicador 

Abr/22 0 
NA 4 Mai/22 0 

Jun/22 0 
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IC.6 – Hotelaria 

 Forma de Cálculo e Apuração 

Para cálculo desse indicador analisa-se a apresentação de dados, informações, históricos, 

registros, laudos e certificado condizentes com os requerimentos mínimos estabelecidos para 

Hotelaria – Lavanderia, Higienização e Nutrição e Dietética, conforme abaixo relacionados: 

1. Manuais de Procedimentos Operacionais: cumprimento dos POP’s de Lavanderia, 
Higienização e Nutrição. 

2. Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde (PGRSS); 

3. Cronograma de Limpeza; 

4. Cronograma e Laudos mensais de controle de praga; 

5. Planilha de registro diário de temperatura dos alimentos; 

6. Análise mensal microbiológica de alimentos. 

O não cumprimento de um dos referidos itens representa não conformidade do indicador e a nota 

atribuída será a nota mínima. No que se refere aos documentos supracitados, considera-se como 

“conforme” apenas o documento apresentado cujo teor possui consonância com as exigências 

legais e requerimentos mínimos estabelecidos contratualmente. 

A apuração trimestral é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, em 

conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013). 
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A seguir, são apresentados os resultados Consolidado de hotelaria do trimestre apurado. 

 Resultado do Período 

Mês Quantidade de Não 
Conformidades 

identificadas 

Não Conformidade identificada Nota do 
Indicador 

Abr/22 0 

NA 4 Mai/22 0 

Jun/22 0 
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IC.7 – Engenharia Clínica 

 Forma de Cálculo e Apuração 

Para cálculo desse indicador analisa-se a apresentação de dados, informações, históricos, 

registros, laudos e certificado condizentes com os requerimentos mínimos estabelecidos para 

Engenharia Clínica – equipamentos hospitalares e elevadores, conforme relacionados abaixo: 

1. Manuais de Procedimentos Operacionais: cumprimento dos POP’s ENGC01 a 08 validados; 

2. Inventário dos Equipamentos, incluindo o Plano de Manutenção Preventiva; 

3. Relatório de Controle de Qualidade contemplando os registros dos resultados dos testes de 
controle de qualidade. 

O não cumprimento de um dos referidos itens representa não conformidade do indicador e a nota 

atribuída será a nota mínima. No que se refere aos documentos supracitados, considera-se como 

“conforme” apenas o documento apresentado cujo teor possui consonância com as exigências 

legais e requerimentos mínimos estabelecidos contratualmente. 

A apuração trimestral é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, em 

conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013). 

 

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado de Engenharia Clínica do trimestre apurado. 
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 Resultado do Período 

Mês Quantidade de Não 
Conformidades 

identificadas 

Não Conformidade identificada Nota do 
Indicador 

Abr/22 0 
NA 4 Mai/22 0 

Jun/22 0 
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IC.8 – Central de Serviços – Service Desk 

 Forma de Cálculo e Apuração 

Para cálculo do indicador analisa-se a apresentação de dados, informações, históricos, registros, 

laudos e certificado condizentes com os requerimentos mínimos estabelecidos para Central de 

Serviços (Service Desk) – serviços de tecnologia em geral e microinformática, conforme 

abaixo relacionados: 

1. Manuais de Procedimentos Operacionais: cumprimento dos POP’s TI05 a 06 validados; 

2. Inventário dos equipamentos de microinformática e demais ativos de tecnologia; 

3. Plano de Manutenção Preventiva dos equipamentos de tecnologia e microinformática. 

O não cumprimento de um dos referidos itens representa não conformidade do indicador e a nota 

atribuída será a nota mínima. No que se refere aos documentos supracitados, considera-se como 

“conforme” apenas o documento apresentado cujo teor possui consonância com as exigências 

legais e requerimentos mínimos estabelecidos contratualmente. 

A apuração trimestral é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, em 

conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013). 
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A seguir, são apresentados os resultados Consolidado de central de serviços do trimestre apurado. 

 Resultado do Período 

Mês 
Quantidade de Não 

Conformidades 
identificadas 

Não Conformidade identificada 
Nota do 

Indicador 

Abr/22 0 
NA 4 Mai/22 0 

Jun/22 0 
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IC.9 - Rede de Dados e Telecomunicações 

 Forma de Cálculo e Apuração 

Para cálculo desse indicador analisa-se a apresentação de dados, informações, históricos, 

registros, laudos e certificado condizentes com os requerimentos mínimos estabelecidos para Rede 

de Dados e Telecomunicações – Rede Interna (Intranet), Rede Externa (Internet), Telefonia, 

conforme abaixo relacionados: 

1. Manuais de Procedimentos Operacionais: POP ’s TI03 e 04 validados; 

2. Inventário dos ativos de rede e telefonia; 

3. Plano de manutenção preventiva; 

4. Relatório de monitoramento de disponibilidade da rede interna; 

5. Relatório de monitoramento de disponibilidade da telefonia; 

6. Relatório estatístico de chamadas perdidas e recebidas. 

O não cumprimento de um dos referidos itens representa não conformidade do indicador e a nota 

atribuída será a nota mínima. No que se refere aos documentos supracitados, considera-se como 

“conforme” apenas o documento apresentado cujo teor possui consonância com as exigências 

legais e requerimentos mínimos estabelecidos contratualmente. 

A apuração trimestral é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, em 

conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013). 
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A seguir, são apresentados os resultados Consolidado de rede de dados e telecomunicações do 

trimestre apurado. 

 Resultado do Período 

Mês Quantidade de Não 
Conformidades 

identificadas 

Não Conformidade identificada Nota do 
Indicador 

Abr/22 0 
NA 4 Mai/22 0 

Jun/22 0 
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IC.10 – Data Center e Sistemas de Informações 

 Forma de Cálculo e Apuração 

Para cálculo desse indicador analisa-se a apresentação de dados, informações, históricos, 

registros, laudos e certificado condizentes com os requerimentos mínimos estabelecidos para Data 

Center e Sistemas de Informática – Servidores, conforme abaixo relacionados: 

1. Manuais de Procedimentos Operacionais: POP ‘s TI01, 02, 07, 08, 09 validados; 

2. Relatório de monitoramento de disponibilidade do sistema SMPEP; 

3. Inventário de ativos de tecnologia (Data Center); 

4. Certificação SBIS; 

5. Certificado do token para assinatura eletrônica ICP Brasil. 

O não cumprimento de um dos referidos itens representa não conformidade do indicador e a nota 

atribuída será a nota mínima. No que se refere aos documentos supracitados, considera-se como 

“conforme” apenas o documento apresentado cujo teor possui consonância com as exigências 

legais e requerimentos mínimos estabelecidos contratualmente. 

A apuração trimestral é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, em 

conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013). 
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A seguir, são apresentados os resultados Consolidado de data center e sistemas de informações 

do trimestre apurado. 

 Resultado do Período 

Mês Quantidade de Não 
Conformidades 

identificadas 

Não Conformidade identificada Nota do 
Indicador 

Abr/22 0 
NA 4 Mai/22 0 

Jun/22 0 
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7. Índice de Disponibilidade (IDP) 

Para o 16º trimestre de Operação do ICOM, foram apurados os resultados conforme dispostos a 

seguir: 

   
 

     
      

 
  

 
  IDP       

 
  

 
  4,00       

          
      

                            
                   

DU  DE  DA  DT 
4,00  4,00  4,00  4,00 

 

Em que: 

 Disponibilidade de Utilidades (DU) - Energia, água, ar comprimido e vácuo; 

 Disponibilidade de Estruturas Gerais (DE) - Infraestrutura Predial e de Equipamentos; 

 Disponibilidade para Atendimento (DA) - Leitos de atendimento aos pacientes; 

 Disponibilidade Tecnologia da Informação e Comunicação (DT) – Hardware e Software. 

Conforme apresentado no tópico 2.2 deste relatório, DU, DE, DA e DT possuem pesos equivalentes 

na contribuição do IDP (25% cada). A seguir, é apresentado o detalhamento do cálculo destes 

grupos de indicadores. 

7.1.1 Disponibilidade de Utilidades (DU) 

A apuração da Disponibilidade de Utilidades e seus indicadores componentes é realizada com base 

nas ocorrências de indisponibilidade abertas pelos usuários da Unidade Hospitalar que são 

registradas no sistema de Gestão Hospitalar da Concessionária (SMPEP). A seguir, são 

apresentados os resultados Consolidado de cada utilidade no trimestre apurado.  
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DU.1 – Água 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral dos resultados obtidos 

mensalmente. A apuração mensal é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, 

em conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013). 

 

A quantidade de pontos de distribuição de água na Unidade Hospitalar foi apresentada pela 

Concessionária e validada pela Comissão de Operacionalização com suporte do Verificador 

Independente. O somatório de horas de indisponibilidade em cada um dos meses foi obtido através 

da duração dos chamados de indisponibilidade de água registrados no sistema SMPEP.  

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado da disponibilidade de água no trimestre 

apurado. 

 

 

Medir a disponibilidade de água em condições adequadas ao atendimento assistencial

Objetivo

6,3% do ID

Peso

Conforme Apêndice 1 ao Anexo 4, o numerador da equação será
determinado pela soma das horas em que o serviço esteve
indisponível ao receptor final, quer pela não entrega, quer pela
entrega fora dos requisitos mínimos de qualidade.

Serão considerados os registros de chamados que reflitam a
interrupção desta utilidade para o cálculo das horas de
indisponibilidade, conforme indicado no Apêndice 1 ao Anexo 4.

A Concessionária deve apresentar no sistema todos os registros
de indisponibilidade, bem como resultado do indicador. O usuário
poderá reprovar as ocorrências concluídas indevidamente.

Premissas

Concessionária: Disponibilizar no SMPEP ocorrência relativa ao
indicador que possibilite o registro da indisponibilidade da
utilidade em condições adequadas aos usuários, com quantidade
de pontos de indisponibilidade. Concluir os chamados quando da
efetiva resolução das ocorrências.

Concedente: Registrar no sistema da Concessionária todas as
ocorrências de interrupção desta utilidade.

VI: Validar o resultado final do indicador com base na duração
das ocorrências de indisponibilidade registradas no sistema
SMPEP da Concessionária.

Forma de apuração

Sistema de Informação da Concessionária.
Origem das Informações

Mensal

Frequência

DU1 =
∑ Horas de indisponibilidade no mês

Pontos de água
 x 100%

Fórmula de Cálculo

hora/mês

Unidade

Nota atribuída Valor do Indicador

0 hora de falta 4

De 0h a 2h 3

De 2:01h a 4h 2

> 4h de falta 1
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 Resultado do Período 

Mês Horas de 
indisponibilidade no 

mês 
Total de pontos 

Horas de falta no 
mês 

Nota 
Indicador 

Abr/22 0,00 1381  0,000 4,00 

Mai/22 0,00 1381  0,000 4,00 

Jun/22 0,00 1381  0,000 4,00 
Nota de DU.1 no trimestre  4,00 
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DU.2 – Energia 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral dos resultados obtidos 

mensalmente. A apuração mensal é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, 

em conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013). 

 

A quantidade de pontos de distribuição de energia na Unidade Hospitalar foi apresentada pela 

Concessionária e validada pela Comissão de Operacionalização com suporte do Verificador 

Independente. O somatório de horas de indisponibilidade em cada um dos meses foi obtido através 

da duração dos chamados de indisponibilidade de energia registrados no sistema SMPEP. 

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado da disponibilidade de energia no trimestre 

apurado. 

 

 

Medir a disponibilidade de energia em condições adequadas de uso nas áreas assistenciais

Objetivo

6,3% do ID

Peso

Conforme Apêndice 1 ao Anexo 4, o numerador da equação será
determinado pela soma das horas em que o serviço esteve
indisponível ao receptor final, quer pela não entrega, quer pela
entrega fora dos requisitos mínimos de qualidade.

Serão considerados os registros de chamados que reflitam a
interrupção desta utilidade para o cálculo das horas de
indisponibilidade, conforme indicado no Apêndice 1 ao Anexo 4.

A Concessionária deve apresentar no sistema todos os registros
de indisponibilidade, bem como resultado do indicador. O usuário
poderá reprovar as ocorrências concluídas indevidamente.

Premissas

Concessionária: Disponibilizar no SMPEP ocorrência relativa ao
indicador que possibilite o registro da indisponibilidade da
utilidade em condições adequadas aos usuários, com quantidade
de pontos de indisponibilidade. Concluir os chamados quando da
efetiva resolução das ocorrências.

Concedente: Registrar no sistema da Concessionária todas as
ocorrências de interrupção desta utilidade.

VI: Validar o resultado final do indicador com base na duração
das ocorrências de indisponibilidade registradas no sistema
SMPEP da Concessionária.

Forma de apuração

Sistema de Informação da Concessionária.
Origem das Informações

Mensal

Frequência

DU2 =
∑ Horas de indisponibilidade no mês

Pontos de energia
 x 100%

Fórmula de Cálculo

hora/mês

Unidade

Nota atribuída Valor do Indicador

0 hora de falta 4

De 0h a 1h 3

De 1:01h a 3h 2

> 3h de falta 1
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 Resultado do Período 

Mês Horas de 
indisponibilidade no 

mês 

Total de pontos Horas de falta no 
mês 

Nota 
Indicador 

Abr/22 0,00 5036  0,000 4,00 
Mai/22 0,00 5036  0,000 4,00 
Jun/22 0,00 5036  0,000 4,00 

Nota de DU.2 no trimestre  4,00 
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DU.3 – Ar comprimido 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral dos resultados obtidos 

mensalmente. A apuração mensal é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, 

em conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013). 

 

A quantidade de pontos de distribuição de ar comprimido na Unidade Hospitalar foi apresentada 

pela Concessionária e validada pela Comissão de Operacionalização com suporte do Verificador 

Independente. O somatório de horas de indisponibilidade em cada um dos meses foi obtido através 

da duração dos chamados de indisponibilidade de ar comprimido registrados no sistema SMPEP.  

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado da disponibilidade de ar comprimido no 

trimestre apurado. 

 

 

Medir a disponibilidade de ar comprimido em condições adequadas de uso

Objetivo

6,3% do ID

Peso

Conforme Apêndice 1 ao Anexo 4, o numerador da equação será
determinado pela soma das horas em que o serviço esteve
indisponível ao receptor final, quer pela não entrega, quer pela
entrega fora dos requisitos mínimos de qualidade.

Serão considerados os registros de chamados que reflitam a
interrupção desta utilidade para o cálculo das horas de
indisponibilidade, conforme indicado no Apêndice 1 ao Anexo 4.

A Concessionária deve apresentar no sistema todos os registros
de indisponibilidade, bem como resultado do indicador. O usuário
poderá reprovar as ocorrências concluídas indevidamente.

Premissas

Concessionária: Disponibilizar no SMPEP ocorrência relativa ao
indicador que possibilite o registro da indisponibilidade da
utilidade em condições adequadas aos usuários, com quantidade
de pontos de indisponibilidade. Concluir os chamados quando da
efetiva resolução das ocorrências.

Concedente: Registrar no sistema da Concessionária todas as
ocorrências de interrupção desta utilidade.

VI: Validar o resultado final do indicador com base na duração
das ocorrências de indisponibilidade registradas no sistema
SMPEP da Concessionária.

Forma de apuração

Sistema de Informação da Concessionária.
Origem das Informações

Mensal

Frequência

DU3 =
∑ Horas de indisponibilidade no mês

Pontos de ar comprimido
 x 100%

Fórmula de Cálculo

hora/mês

Unidade

Nota atribuída Valor do Indicador

0 hora de falta 4

De 0h a 1h 3

De 1:01h a 3h 2

> 3h de falta 1
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 Resultado do Período 

Mês Horas de 
indisponibilidade no 

mês 

Total de pontos Horas de falta no 
mês 

Nota 
Indicador 

Abr/22 0 219 - 4,00 

Mai/22 0 219 - 4,00 

Jun/22 0 219 - 4,00 
Nota de DU.3 no trimestre 4,00 
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DU.4 – Vácuo 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral dos resultados obtidos 

mensalmente. A apuração mensal é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, 

em conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013). 

 

O Contrato prevê atribuição de nota mínima ao indicador para disponibilidade menor que 100%, ou 

seja, para qualquer incidência de indisponibilidade de vácuo observada no mês. O somatório de 

horas de indisponibilidade em cada um dos meses é obtido através da duração dos chamados de 

indisponibilidade de vácuo registrados no sistema SMPEP. A seguir, são apresentados os 

resultados Consolidado da disponibilidade de vácuo, sem ocorrências no período. 

 Resultado do Período 

Mês Horas de 
indisponibilidade no mês 

Percentual de 
Disponibilidade 

Nota 
Indicador 

Abr/22 0 100% 4,00 

Mai/22 0 100% 4,00 

Jun/22 0 100% 4,00 
Nota de DU.4 no trimestre 4,00 
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7.1.2 Disponibilidade de Estruturas Gerais (DE) 

A apuração da Disponibilidade de Estruturas Gerais e seus indicadores componentes é realizada 

com base nos: sistemas de controle de ponto (indicador DE.1), ocorrências de indisponibilidade 

abertas pelos usuários da Unidade Hospitalar que são registradas no sistema de Gestão Hospitalar 

da Concessionária (SMPEP) (indicadores DE.2, DE.3, DE.4, DE.5) e sistema de monitoramento 

(Zabbix) do circuito de câmeras instaladas na Unidade (indicador DE.6).  

O resultado detalhado de cada indicador componente de DE é apresentado a seguir. 

DE.1 – Recursos Humanos 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral dos resultados obtidos 

mensalmente. A apuração mensal é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, 

em conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013).  

 

A Concessionária deverá encaminhar para validação do Poder Concedente, anteriormente ao início 

de cada mês, o planejamento da escala mensal com quantidade de recursos humanos previstos 

Medir a disponibilidade de Recursos Humanos em relação ao previsto

Objetivo

5,4% do ID

Peso

Conforme Apêndice 1 ao Anexo 4, a Concessionária deverá
implementar Sistema de Controle de Ponto.

A Concessionária deverá apresentar mensalmente planejamento
da escala para validação do Poder Concedente.

As informações obtidas do sistema de controle de ponto deverão
alimentar o relatório consolidado de Índice de Desempenho no
sistema da Concessionária.

Premissas

Concessionária: Apresentar previamente ao mês planejamento
da escala mensal com quantidade de recursos humanos
previsto/dia para validação do Concedente. Disponibilizar
informação de quantidade de recursos humanos real/dia após
conclusão do mês.

Concedente: Validar planejamento de Recursos Humanos
mensalmente.

VI: Validar o resultado final do indicador com base nas
informações de RH planejado e realizado registradas no sistema
da Concessionária.

Forma de apuração

Sistema de Informação da Concessionária.
Origem das Informações

Mensal

Frequência

DE1 =
Média mensal de colaboradores dia realizado

Média mensal de colaboradores dia necessário
× 100%

Fórmula de Cálculo

Percentual

Unidade

Nota atribuída Valor do Indicador

> 95% 4

De 92% a 95% 3

De 89% a 91% 2

< 89% 1
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por dia, por serviço na Unidade Hospitalar. De posse desta informação, é obtida a “média mensal 

de colaboradores-dia necessário” através do cálculo da média de colaboradores-dia planejada para 

todos os dias do mês. Ao fim de cada mês, a Concessionária deve então encaminhar registros 

extraídos do sistema de controle de ponto contemplando a quantidade de colaboradores que 

efetivamente atuaram na Unidade Hospitalar naquele mês. O indicador então é calculado pela 

razão entre as médias mensais de colaboradores-dia (realizado/planejado). 

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado da disponibilidade de Recursos Humanos 

no trimestre apurado. 

 Resultado do Período 

Mês Média mensal de 
colaboradores-dia 

real 

Média mensal de 
colaboradores-dia 

previsto 

Percentual de 
Disponibilidade 

Nota Indicador 

Abr/22 174 173 100,58% 4,00 

Mai/22 182 180 101,11% 4,00 

Jun/22 171 173 98,84% 4,00 
Nota de DE.1 no trimestre 4,00 
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DE.2 – Ar Condicionado Central 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido por meio do cálculo da média trimestral dos resultados obtidos 

mensalmente. A apuração mensal é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, 

em conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013). Conforme estipulado contratualmente, a Concessionária deverá apresentar Sistema de 

Automação Predial contemplando monitoramento do Ar Condicionado Central. 

 

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado da disponibilidade de Ar-Condicionado 

central no trimestre apurado. Para esse indicador foram observadas 11,18 horas de 

indisponibilidade apuradas no trimestre. 

 Resultado do Período 

Mês Horas de indisponibilidade 
no mês 

Percentual de 
Disponibilidade 

Nota Indicador 

Abr/22 3,55 99,51% 4,00 
Mai/22 2,10 99,72% 4,00 
Jun/22 5,53 99,23% 4,00 

Nota de DE.2 no trimestre 4,00 

Medir a disponibilidade de Ar Condicionado em condições adequadas de uso

Objetivo

5,4% do ID

Peso

Conforme Apêndice 1 ao Anexo 4, a Concessionária deverá
implementar Sistema de Automação Predial e disponibilizar as
informações de monitoramento de Ar Condicionado.

As informações obtidas do Sistema de Automação Predial
deverão alimentar o relatório consolidado de Índice de
Desempenho no sistema da Concessionária.

Conforme Apêndice 1 ao Anexo 4, o numerador da equação será
determinado pela soma das horas em que o serviço esteve
indisponível ao receptor final, quer pela não entrega, quer pela
entrega fora dos requisitos mínimos de qualidade.

Premissas

Concessionária: Temporariamente, disponibilizar no SMPEP
ocorrência relativa ao indicador que possibilite o registro da
indisponibilidade de ar condicionado em condições adequadas
aos usuários. Concluir os chamados quando da efetiva resolução
das ocorrências.

Concedente: Registrar no sistema da Concessionária todas as
ocorrências relativas a ar condicionado.

VI: Validar o resultado final do indicador com base na duração
das ocorrências de indisponibilidade registradas no sistema
SMPEP da Concessionária.

Forma de apuração

Sistema de Informação da Concessionária.
Origem das Informações

Mensal

Frequência

DE2 = 1 −
∑ Horas de indisponibilidade no mês

24h × Dias no mês
× 100%

Fórmula de Cálculo

Percentual

Unidade

Nota atribuída Valor do Indicador

> 95% 4

De 92% a 95% 3

De 89% a 91% 2

< 89% 1
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DE.3 – Elevadores e Monta-cargas 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral dos resultados obtidos 

mensalmente. A apuração mensal é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, 

em conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013). Conforme estipulado contratualmente, a Concessionária deverá apresentar Sistema de 

Automação Predial contemplando monitoramento dos Elevadores. 

 

Em reunião realizada em 16/07/2018 entre Verificador Independente, Concessionária e Poder 

Concedente, o Verificador Independente apontou que ainda não havia sido disponibilizado, por 

parte da Concessionária, acesso ao sistema de monitoramento de elevadores, o que representa 

não conformidade em relação ao estipulado contratualmente. Conforme Relatório de verificação de 

melhorias e ações corretivas apresentado pelo Verificador Independente às partes em 03/08/2018, 

a Concessionária ainda não havia apresentado ao conhecimento do Verificador Independente a 

implementação do sistema.  

No Relatório de Desempenho trimestral encaminhado pela Concessionária ao Verificador 

Independente em 14/11/2018, a Concessionária informou que o referido sistema estaria em 

Medir a disponibilidade de Elevadores em condições adequadas de uso

Objetivo

3,6% do ID

Peso

Conforme Apêndice 1 ao Anexo 4, a Concessionária deverá
implementar Sistema de Automação Predial e disponibilizar as
informações de monitoramento de Elevadores.

As informações obtidas do Sistema de Automação Predial
deverão alimentar o relatório consolidado de Índice de
Desempenho no sistema da Concessionária.

Conforme Apêndice 1 ao Anexo 4, o numerador da equação será
determinado pela soma das horas em que o serviço esteve
indisponível ao receptor final, quer pela não entrega, quer pela
entrega fora dos requisitos mínimos de qualidade.

Premissas

Concessionária: Temporariamente, disponibilizar no SMPEP
ocorrência relativa ao indicador que possibilite o registro da
indisponibilidade de elevadores. Concluir os chamados quando
da efetiva resolução das ocorrências.

Concedente: Registrar no sistema da Concessionária todas as
ocorrências relativas a indisponibilidade de elevadores.

VI: Validar o resultado final do indicador com base na duração
das ocorrências de indisponibilidade registradas no sistema
SMPEP da Concessionária e validações in loco.

Forma de apuração

Sistema de Informação da Concessionária e validações in loco.
Origem das Informações

Mensal

Frequência

DE3 = 1 −
∑ Horas de indisponibilidade no mês

24h × Dias no mês × Qtde total de elevadores
× 100%

Fórmula de Cálculo

Percentual

Unidade

Nota atribuída Valor do Indicador

> 95% 4

De 92% a 95% 3

De 89% a 91% 2

< 89% 1
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funcionamento desde 01/12/2018 e apontou como metodologia de medição, em caráter 

excepcional até o início da vigência do sistema, a utilização do somatório de horas de 

indisponibilidade obtidas através da duração das ocorrências referentes ao funcionamento do 

sistema de elevadores registradas pelos usuários no sistema SMPEP e aferições in loco realizadas 

pelo Verificador Independente. Entendemos que a forma de apuração proposta pela 

Concessionária em caráter temporário não representa prejuízos à apuração da disponibilidade de 

elevadores na Unidade Hospitalar, tendo sido estabelecido pelo Verificador Independente uma 

rotina de apuração amostral in loco. 

Em dezembro de 2019, a Concessionária informou quanto à implantação do referido sistema, o 

qual estaria em estágio de testes para implantação definitiva. No dia 04/05/2020, a Concessionária 

encaminhou às partes por meio eletrônico, o manual de acesso ao sistema de monitoramento dos 

elevadores. No dia 18/06/2020, a Concessionária apresentou por meio eletrônico, as planilhas 

extraídas do sistema de monitoramento de elevadores.  

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado da disponibilidade de Elevadores e monta-

cargas no trimestre apurado. 

 Resultado do Período 

Mês Horas de 
indisponibilidade no 

mês 

Total de 
Elevadores 

Percentual de 
Disponibilidade 

Nota Indicador 

Abr/22 1,15 2 99,92% 4,00 

Mai/22 1,25 2 99,92% 4,00 

Jun/22 0,43 2 99,97% 4,00 
Nota de DE.3 no trimestre 4,00 
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DE.4 – Equipamentos de saúde (baixa/média criticidade) 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral dos resultados obtidos 

mensalmente. A apuração mensal é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, 

em conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013). 

 

A quantidade total de equipamentos de saúde de criticidade diferente de 3 (baixa/média criticidade) 

na Unidade Hospitalar foi apresentada pela Concessionária e validada pela Comissão de 

Transitória de Recebimento de Equipamentos. O somatório de horas de indisponibilidade em cada 

um dos meses foi obtido através da duração dos chamados de indisponibilidade de equipamentos 

de saúde de criticidade diferente de 3 registrados no sistema SMPEP.  

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado da disponibilidade de equipamentos de 

saúde de baixa/média criticidade (criticidade diferente de 3) no trimestre apurado. 

 

 

Medir a disponibilidade de Equipamentos de Saúde (criticidade diferente de 3) em perfeitas condições de uso

Objetivo

3,6% do ID

Peso

Conforme Apêndice 1 ao Anexo 4, o numerador da equação será
determinado pela soma das horas em que os equipamentos não
estiverem em perfeitas condições de uso.

Serão considerados os registros de chamados que reflitam o não
funcionamento dos equipamentos para o cálculo das horas de
indisponibilidade, conforme indicado no Apêndice 1 ao Anexo 4.

A Concessionária deve apresentar no sistema todos os registros
de indisponibilidade, bem como resultado do indicador. O usuário
poderá reprovar as ocorrências concluídas indevidamente.

Premissas

Concessionária: Disponibilizar no SMPEP ocorrência relativa ao
indicador que possibilite o registro de mau funcionamento dos
equipamentos, com quantidade de equipamentos. Concluir os
chamados quando da efetiva resolução das ocorrências.

Concedente: Registrar no sistema da Concessionária todas as
ocorrências de interrupção desta utilidade.

VI: Validar o resultado final do indicador com base na duração
das ocorrências de indisponibilidade registradas no sistema
SMPEP da Concessionária.

Forma de apuração

Sistema de Informação da Concessionária.
Origem das Informações

Mensal

Frequência

DE4 = 1 −
∑ Horas de indisponibilidade no mês

24h × Dias no mês × Qtde total de equipamentos
×100%

Fórmula de Cálculo

Percentual

Unidade

Nota atribuída Valor do Indicador

> 95% 4

De 92% a 95% 3

De 89% a 91% 2

< 89% 1
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 Resultado do Período 

Mês Horas de 
indisponibilidade no 

mês 

Total de Equipamentos 
(baixa/média criticidade) 

Percentual de 
Disponibilidade 

Nota 
Indicador 

Abr/22 1600,40 373 99,40% 4,00 

Mai/22 162,18 373 99,94% 4,00 

Jun/22 204,45 373 99,92% 4,00 
Nota de DE.4 no trimestre 4,00 
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DE.5 – Equipamentos de saúde (alta criticidade) 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral dos resultados obtidos 

mensalmente. A apuração mensal é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, 

em conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013). 

 

A quantidade total de equipamentos de saúde de criticidade 3 (alta criticidade) na Unidade 

Hospitalar foi apresentada pela Concessionária e validada pela Comissão de Transitória de 

Recebimento de Equipamentos. O somatório de horas de indisponibilidade em cada um dos meses 

foi obtido através da duração dos chamados de indisponibilidade de equipamentos de saúde de 

criticidade 3 registrados no sistema SMPEP.  

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado da disponibilidade de Equipamentos de 

saúde de alta criticidade (criticidade 3) no trimestre apurado. 

 

 

Medir a disponibilidade de Equipamentos de Saúde (criticidade igual a 3) em perfeitas condições de uso

Objetivo

5,4% do ID

Peso

Conforme Apêndice 1 ao Anexo 4, o numerador da equação será
determinado pela soma das horas em que os equipamentos não
estiverem em perfeitas condições de uso.

Serão considerados os registros de chamados que reflitam o não
funcionamento dos equipamentos para o cálculo das horas de
indisponibilidade, conforme indicado no Apêndice 1 ao Anexo 4.

A Concessionária deve apresentar no sistema todos os registros
de indisponibilidade, bem como resultado do indicador. O usuário
poderá reprovar as ocorrências concluídas indevidamente.

Premissas

Concessionária: Disponibilizar no SMPEP ocorrência relativa ao
indicador que possibilite o registro de mau funcionamento dos
equipamentos, com quantidade de equipamentos. Concluir os
chamados quando da efetiva resolução das ocorrências.

Concedente: Registrar no sistema da Concessionária todas as
ocorrências de interrupção desta utilidade.

VI: Validar o resultado final do indicador com base na duração
das ocorrências de indisponibilidade registradas no sistema
SMPEP da Concessionária.

Forma de apuração

Sistema de Informação da Concessionária.
Origem das Informações

Mensal

Frequência

DE5 = 1 −
∑ Horas de indisponibilidade no mês

24h × Dias no mês × Qtde total de equipamentos
×100%

Fórmula de Cálculo

Percentual

Unidade

Nota atribuída Valor do Indicador

> 98% 4

De 95% a 98% 3

De 92% a 94% 2

< 92% 1
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 Resultado do Período 

Mês Horas de 
indisponibilidade no 

mês 

Total de Equipamentos 
(alta criticidade) 

Percentual de 
Disponibilidade 

Nota 
Indicador 

Abr/22 732,42 174 99,40% 4,00 

Mai/22 841,43 174 99,35% 4,00 

Jun/22 22,33 174 99,98% 4,00 
Nota de DE.5 no trimestre 4,00 
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DE.6 – CFTV 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral dos resultados obtidos 

mensalmente. A apuração mensal é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, 

em conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013). 

 

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado da disponibilidade de CFTV no trimestre, 

apurados com base na ferramenta Zabbix utilizada pela Concessionária. 

 Resultado do Período 

Mês Horas de 
indisponibilidade no 

mês 

Total de câmeras 
instaladas 

Percentual de 
Disponibilidade 

Nota Indicador 

Abr/22 2396,33 137 97,57% 4,00 

Mai/22 - 137 100% 4,00 

Jun/22 - 137 100% 4,00 
Nota de DE.6 no trimestre 4,00 

 

Medir a disponibilidade das câmeras instaladas

Objetivo

1,8% do ID

Peso

Conforme Apêndice 1 ao Anexo 4, a Concessionária deverá
implementar Sistema de Monitoramento e disponibilizar as
informações relativas ao monitoramento das câmeras do circuito
de CFTV.

As informações obtidas do Sistema de Monitoramento deverão
alimentar o relatório consolidado de Índice de Desempenho no
sistema da Concessionária.

Premissas

Concessionária: Apresentar quantidade e distribuição das
câmeras para validação do Poder Concedente, bem como
informações relativas à disponibilidade do circuito de câmeras.

Concedente: Aprovar a distribuição das câmeras na Unidade
Hospitalar (projeto).

VI: Validar o resultado final do indicador com base na duração
das incidências de indisponibilidade apresentadas no sistema de
monitoramento de câmeras da Concessionária.

Forma de apuração

Sistema de Monitoramento de câmeras da Concessionária.
Origem das Informações

Mensal

Frequência

DE6 = 1 −
∑ Horas de indisponibilidade no mês

24h × Dias no mês × Qtde total de câmeras
× 100%

Fórmula de Cálculo

Percentual

Unidade

Nota atribuída Valor do Indicador

> 95% 4

De 92% a 95% 3

De 89% a 91% 2

< 89% 1
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Para este trimestre foi observado 296 ( duzentos e noventa e seis) ocorrências de não 

conformidade no período, para o qual não foi atribuído nota máxima. 

 

7.1.3 Disponibilidade para Atendimento (DA) 

A apuração da Disponibilidade para Atendimento e seus indicadores componentes é realizada com 

base em: informações de status dos leitos consolidadas no módulo de Gerenciamento de Leitos do 

sistema de Gestão Hospitalar da Concessionária (SMPEP) (indicador DA.1) e ocorrências de 

indisponibilidade abertas pelos usuários da Unidade Hospitalar que são registradas no sistema de 

Gestão Hospitalar da Concessionária (SMPEP) (indicador DA.2).  

O resultado detalhado de cada indicador componente de DA é apresentado a seguir. 

DA.1 – Leitos 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral dos resultados obtidos 

mensalmente. A apuração mensal é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, 

em conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013). 
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Conforme previsão contratual, o indicador refletirá a disponibilidade efetiva de leitos considerando-

se as condições de funcionamento dos mesmos (condições físicas, instalações e mobiliário). Para 

tal, conforme previsão contratual, a Concessionária apresenta sistema de informação 

contemplando a gestão de leitos.  

Neste sentido, a Concessionária disponibilizou em seu sistema de informação, Módulo de 

Gerenciamento de Leitos. Os status possíveis para atribuição aos leitos no referido módulo 

apresentado pela Concessionária estão descritos a seguir:  

 Reservado: leito solicitado pela Central de Regulação e aguarda paciente; 

 Ocupado: leito está em uso; 

 Ocupado (isolamento): paciente do leito localizado ao lado do leito em questão (mesmo 

quarto) apresenta necessidade de isolamento por contato; 

 Leito Diálise: Leito reservado para realização de diálise em pacientes; 

 Bloqueio: leito indisponível por ausência de equipe assistencial; 

 Reservado Cirurgia: leito reservado para paciente que está em cirurgia; 

 Reservado UTI: leito reservado para paciente da UTI; 

Medir a disponibilidade dos leitos para atendimento

Objetivo

14,3% do ID

Peso

Conforme Apêndice 1 ao Anexo 4, um leito será considerado
disponível em determinado dia caso o mesmo fique disponível
para uso acima de 22 horas por dia.

As informações obtidas do módulo de Gerenciamento de Leitos
deverão alimentar o relatório consolidado de Índice de
Desempenho no sistema da Concessionária.

Premissas

Concessionária: Disponibilizar módulo de Gerenciamento de
Leitos contemplando os registros exaustivos de data/hora de
alteração de status para cada leito (disponível, bloqueado para
limpeza, bloqueado para manutenção, etc.).

Concedente: Registrar no sistema da Concessionária solicitações
de intervenção de manutenção/limpeza dos leitos e validar o
retorno dos leitos quando disponibilizado pela Concessionária.

VI: Validar o resultado final do indicador com base no total de
leitos indisponíveis apresentados no sistema da Concessionária.

Forma de apuração

Sistema de Informação da Concessionária e validações in loco.
Origem das Informações

Mensal

Frequência

DA1 =
Total de leitos − ∑ Leitos indisponíveis 

Quantidade total de Leitos
× 100%

Fórmula de Cálculo

Percentual

Unidade

Nota atribuída Valor do Indicador

> 98% 4

De 95% a 98% 3

De 92% a 94% 2

< 92% 1
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 Limpeza: status automático gerado para o leito receber higienização após saída de paciente 

(alta, óbito ou evasão). Este status somente deixará de ser “Limpeza” após validação, por 

parte do Poder Concedente, da higienização realizada pela Concessionária no leito. 

 Interditado: leito apresenta necessidade de intervenção relacionada a 

infraestrutura/manutenção a ser executado pela Concessionária (Engenharia Hospitalar ou 

Engenharia Clínica) para liberação do mesmo. 

Dentre estes, os status “Limpeza” e “Interditado” caracterizam indisponibilidade de leitos por 

condição de funcionamento imputável à Concessionária e serão contabilizados para efeito de 

cálculo do indicador conforme regra estabelecida no Apêndice 1 do Anexo 4 ao Contrato: caso o 

leito apresente status “Limpeza” e/ou “Interditado” (considerados imputáveis à Concessionária) 

com duração igual ou maior que 2 horas em determinado dia, o leito será caracterizado como 

indisponível para aquele dia.  

Para cálculo do percentual de disponibilidade, são subtraídos do total de leitos a quantidade de 

leitos indisponíveis apurada no mês conforme informações extraídas do Módulo de Gerenciamento 

de Leitos do SMPEP. 

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado da disponibilidade de Leitos no trimestre 

apurado. 

 

 Resultado do Período 

Mês Leitos 
indisponíveis 

Leitos 
instalados na 

Unidade 

Total de 
leitos9 

Percentual de 
Disponibilidade 

Nota Indicador 

Abr/22 03 120 3900 99,92% 4,00 

Mai/22 16 120 4030 99,60% 4,00 

Jun/22 04 130 3900 99,90% 4,00 
Nota de DA.1 no trimestre 4,00 

 
  

 
 
 
9 Leitos-dia: leitos instalados e constantes do cadastro do hospital, multiplicados pelo total de dias do mês, conforme 
“Padronização da Nomenclatura do Censo Hospitalar” (Ministério da Saúde: Série A. Normas e Manuais Técnicos, 2002) 
e a Portaria nº 312/2002 do Ministério da Saúde. 
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DA.2 – Instalações físicas, exceto leitos 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral dos resultados obtidos 

mensalmente. A apuração mensal é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, 

em conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013).

 

A quantidade total de instalações físicas (exceto leitos) da Unidade Hospitalar foi apresentada pela 

Concessionária conforme projeto arquitetônico e validada pelo Poder Concedente. O somatório de 

horas de indisponibilidade em cada um dos meses foi obtido através da duração dos chamados 

que caracterizam condição inadequada de atendimento e utilização dos ambientes registrados no 

sistema SMPEP.  

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado da disponibilidade de instalações físicas 

(exceto leitos) no trimestre apurado. 

 

 

Medir a disponibilidade das instalações físicas da Unidade Hospitalar em condições adequadas de utilização

Objetivo

10,7% do ID

Peso

Serão considerados os registros de ocorrências relativas às
instalações físicas no cálculo da indisponibilidade de instalações.
A quantidade de áreas totais seguirá a quantidade de áreas
delimitadas no projeto de arquitetura conforme indicado no
Apêndice 1 ao Anexo 4.

A Concessionária deve apresentar no sistema todos os registros
de indisponibilidade, bem como resultado do indicador. O usuário
poderá reprovar as ocorrências concluídas indevidamente.

Premissas

Concessionária: Apresentar quantidade de áreas totais.
Disponibilizar no SMPEP ocorrência de indisponibilidade de
instalações e identificar as ocorrências que caracterizam
indisponibilidade de instalações. Concluir os chamados quando
da efetiva resolução das ocorrências.

Concedente: Validar quantidade de áreas totais (projeto).
Registrar no SMPEP as ocorrências relativas ao tema.

VI: Validar o resultado final do indicador com base na duração
das ocorrências de indisponibilidade registradas no sistema
SMPEP da Concessionária.

Forma de apuração

Sistema de Informação da Concessionária e validações in loco.
Origem das Informações

Mensal

Frequência

DA2 = 1 −
∑ Horas de indisponibilidade no mês

24h × Dias no mês × Qtde de áreas totais
× 100%

Fórmula de Cálculo

Percentual

Unidade

Nota atribuída Valor do Indicador

> 90% 4

De 85% a 90% 3

De 80% a 84% 2

< 80% 1
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 Resultado do Período 

Mês Horas de 
indisponibilidade no 

mês 

Total de áreas 
(exceto leitos) 

Percentual de 
Disponibilidade 

Nota Indicador 

Abr/22 0,00 556 100% 4,00 

Mai/22 1,35 556 100% 4,00 

Jun/22 0,00 556 100% 4,00 
Nota de DA.2 no trimestre 4,00 
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7.1.4 Disponibilidade de Tecnologia da Informação e Comunicação (DT) 

A apuração da Disponibilidade de Tecnologia da Informação e Comunicação (DT) e seus 

indicadores componentes é realizada com base em: ocorrências de indisponibilidade abertas pelos 

usuários da Unidade Hospitalar que são registradas no sistema de Gestão Hospitalar da 

Concessionária (SMPEP) (indicadores DT.1 e DT.5) e sistema de monitoramento (Zabbix) 

(indicadores DT.2, DT.3, DT.4 e DT.6).  

O resultado detalhado de cada indicador componente de DT é apresentado a seguir. 

DT.1 – Serviços de Impressão de Escaneamento 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral dos resultados obtidos 

mensalmente. A apuração mensal é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, 

em conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013). 

 

A quantidade de impressoras e scanners distribuídas na Unidade Hospitalar foi apresentada pela 

Concessionária e validada pela Comissão de Operacionalização com suporte do Verificador 

Medir a disponibilidade dos sistemas de impressão e scanner

Objetivo

2,8% do ID

Peso

Conforme Apêndice 1 ao Anexo 4, o numerador da equação será
determinado pela soma das horas em que as impressoras e
scanners não estiverem em perfeitas condições de uso.

Serão considerados os registros de chamados que reflitam o não
funcionamento dos serviços de impressão e escaneamento para
o cálculo das horas de indisponibilidade, conforme indicado no
Apêndice 1 ao Anexo 4.

A Concessionária deve apresentar no sistema todos os registros
de indisponibilidade, bem como resultado do indicador. O usuário
poderá reprovar as ocorrências concluídas indevidamente.

Premissas

Concessionária: Disponibilizar no SMPEP ocorrência relativa ao
indicador que possibilite o registro de mau funcionamento dos
serviços de impressão e escaneamento. Concluir os chamados
quando da efetiva resolução das ocorrências.

Concedente: Registrar no sistema da Concessionária todas as
ocorrências de interrupção de impressoras e scanners.

VI: Validar o resultado final do indicador com base na duração
das ocorrências de indisponibilidade registradas no sistema
SMPEP da Concessionária.

Forma de apuração

Sistema de Informação da Concessionária.
Origem das Informações

Mensal

Frequência

DT1 = 1 −
∑ Horas de indisponibilidade no mês

24h × Dias no mês × Qtde de impressoras e scanners
×100%

Fórmula de Cálculo

Percentual

Unidade

Nota atribuída Valor do Indicador

> 90% 4

De 85% a 90% 3

De 80% a 85% 2

< 80% 1
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Independente. O somatório de horas de indisponibilidade em cada um dos meses foi obtido através 

da duração dos chamados de indisponibilidade de serviços de impressão e escaneamento 

registrados no sistema SMPEP.  

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado da disponibilidade de serviços de impressão 

e escaneamento no trimestre apurado. 

 Resultado do Período 

Mês Horas de 
indisponibilidade no 

mês 

Total de 
impressoras e 

scanners 

Percentual de 
Disponibilidade 

Nota 
Indicador 

Abr/22 1,28 133 100% 4,00 

Mai/22 0,62 133 100% 4,00 

Jun/22 0,72 133 100% 4,00 
Nota de DT.1 no trimestre 4,00 
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DT.2 – Rede de Dados interna 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral dos resultados obtidos 

mensalmente. A apuração mensal é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, 

em conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013). 

 

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado da disponibilidade de Rede de Dados 

interna no trimestre, apurados com base na ferramenta Zabbix utilizada pela Concessionária. 

 Resultado do Período 

Mês Horas de indisponibilidade no 
mês 

Percentual de 
Disponibilidade 

Nota Indicador 

Abr/22 0 100% 4,00 

Mai/22 0 100% 4,00 

Jun/22 0 100% 4,00 
Nota de DT.2 no trimestre 4,00 

  

Medir a disponibilidade da rede de dados interna

Objetivo

2,8% do ID

Peso

Conforme Apêndice 1 ao Anexo 4, a Concessionária deverá
implementar Software de Gestão de Rede e disponibilizar as
informações relativas ao monitoramento da rede de dados
interna.

As informações obtidas do Sistema de Monitoramento deverão
alimentar o relatório consolidado de Índice de Desempenho no
sistema da Concessionária.

Premissas

Concessionária: Apresentar informações relativas à
disponibilidade de rede de dados interna com registro exaustivo
das incidências de indisponibilidade.

VI: Validar o resultado final do indicador com base na duração
das incidências de indisponibilidade apresentadas no sistema de
monitoramento de rede de dados interna da Concessionária.

Forma de apuração

Sistema de Monitoramento (Zabbix) da rede de dados da Concessionária.
Origem das Informações

Mensal

Frequência

DT2 = 1 −
∑ Horas de indisponibilidade no mês

24h × Dias no mês
× 100%

Fórmula de Cálculo

Percentual

Unidade

Nota atribuída Valor do Indicador

> 98% 4

De 95% a 98% 3

De 92% a 94% 2

< 92% 1
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DT.3 – Rede de Telefonia interna 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral dos resultados obtidos 

mensalmente. A apuração mensal é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, 

em conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013). 

 

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado da disponibilidade de Rede de Telefonia 

interna do trimestre, apurados com base na ferramenta Zabbix utilizada pela Concessionária. 

 Resultado do Período 

Mês Horas de indisponibilidade no 
mês 

Percentual de 
Disponibilidade 

Nota Indicador 

Abr/22 0 100% 4,00 

Mai/22 0 100% 4,00 

Jun/22 0 100% 4,00 
Nota de DT.3 no trimestre 4,00 

 
  

Medir a disponibilidade da rede de telefonia interna

Objetivo

2,8% do ID

Peso

Conforme Apêndice 1 ao Anexo 4, a Concessionária deverá
implementar Software de Gestão de Rede e disponibilizar as
informações relativas ao monitoramento da rede de telefonia
interna.

As informações obtidas do Sistema de Monitoramento deverão
alimentar o relatório consolidado de Índice de Desempenho no
sistema da Concessionária.

Premissas

Concessionária: Apresentar informações relativas à
disponibilidade de rede de telefonia interna com registro
exaustivo das incidências de indisponibilidade.

VI: Validar o resultado final do indicador com base na duração
das incidências de indisponibilidade apresentadas no sistema de
monitoramento de rede de telefonia interna da Concessionária.

Forma de apuração

Sistema de Monitoramento (Zabbix) da rede de telefonia da Concessionária.
Origem das Informações

Mensal

Frequência

DT3 = 1 −
∑ Horas de indisponibilidade no mês

24h × Dias no mês
× 100%

Fórmula de Cálculo

Percentual

Unidade

Nota atribuída Valor do Indicador

> 98% 4

De 95% a 98% 3

De 92% a 94% 2

< 92% 1
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DT.4 – Sistemas de Informação 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral dos resultados obtidos 

mensalmente. A apuração mensal é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, 

em conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013). 

 

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado da disponibilidade de Sistemas de 

Informação do trimestre, apurados com base na ferramenta Zabbix utilizada pela Concessionária. 

 Resultado do Período 

Mês Horas de indisponibilidade no 
mês 

Percentual de 
Disponibilidade 

Nota Indicador 

Abr/22 - 100% 4,00 

Mai/22 - 100% 4,00 

Jun/22 - 100% 4,00 
Nota de DT.4 no trimestre 4,00 

  

Medir a disponibilidade dos sistemas de informação da Concessionária (SMPEP)

Objetivo

8,3% do ID

Peso

Conforme Apêndice 1 ao Anexo 4, a Concessionária deverá
implementar Software de Gestão de Rede e disponibilizar as
informações relativas ao monitoramento dos sistemas de
informação.

As informações obtidas do Sistema de Monitoramento deverão
alimentar o relatório consolidado de Índice de Desempenho no
sistema da Concessionária.

Premissas

Concessionária: Apresentar informações relativas à
disponibilidade dos sistemas de informação com registro
exaustivo das incidências de indisponibilidade.

VI: Validar o resultado final do indicador com base na duração
das incidências de indisponibilidade apresentadas no sistema de
monitoramento dos sistemas de informação da Concessionária.

Forma de apuração

Sistema de Monitoramento (Zabbix) dos sistemas de informação da Concessionária.
Origem das Informações

Mensal

Frequência

DT4 = 1 −
∑ Horas de indisponibilidade no mês

24h × Dias no mês
× 100%

Fórmula de Cálculo

Percentual

Unidade

Nota atribuída Valor do Indicador

> 98% 4

De 95% a 98% 3

De 92% a 94% 2

< 92% 1
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DT.5 – Equipamentos de Microinformática 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral dos resultados obtidos 

mensalmente. A apuração mensal é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, 

em conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013). 

 

A quantidade de equipamentos de microinformática distribuídos na Unidade Hospitalar foi 

apresentada pela Concessionária e validada pela Comissão de Operacionalização com suporte do 

Verificador Independente. O somatório de horas de indisponibilidade em cada um dos meses foi 

obtido através da duração dos chamados de indisponibilidade de equipamentos de 

microinformática registrados no sistema SMPEP.  

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado da disponibilidade de equipamentos de 

microinformática no trimestre apurado. 

 

 

Medir a disponibilidade dos equipamentos de microinformática

Objetivo

5,6% do ID

Peso

Conforme Apêndice 1 ao Anexo 4, o numerador da equação será
determinado pela soma das horas em que os equipamentos de
microinformática não estiverem em perfeitas condições de uso.

Serão considerados os registros de chamados que reflitam o não
funcionamento dos equipamentos de microinformáticapara o
cálculo das horas de indisponibilidade, conforme indicado no
Apêndice 1 ao Anexo 4.

A Concessionária deve apresentar no sistema todos os registros
de indisponibilidade, bem como resultado do indicador. O usuário
poderá reprovar as ocorrências concluídas indevidamente.

Premissas

Concessionária: Disponibilizar no SMPEP ocorrência relativa ao
indicador que possibilite o registro de mau funcionamento dos
equipamentos de microinformática. Concluir os chamados
quando da efetiva resolução das ocorrências.

Concedente: Registrar no sistema da Concessionária todas as
ocorrências de interrupção de equipamentos de microinformática.

VI: Validar o resultado final do indicador com base na duração
das ocorrências de indisponibilidade registradas no sistema
SMPEP da Concessionária.

Forma de apuração

Sistema de Informação da Concessionária.
Origem das Informações

Mensal

Frequência

DT5 = 1 −
∑ Horas de indisponibilidade no mês

24h × Dias no mês × Qtde de computadores
×100%

Fórmula de Cálculo

Percentual

Unidade

Nota atribuída Valor do Indicador

> 98% 4

De 95% a 98% 3

De 92% a 94% 2

< 92% 1
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 Resultado do Período 

Mês Horas de 
indisponibilidade no 

mês 

Total de equipamentos 
de microinformática 

Percentual de 
Disponibilidade 

Nota 
Indicador 

Abr/22 0 281 100% 4,00 

Mai/22 0 281 100% 4,00 

Jun/22 0 281 100% 4,00 
Nota de DT.5 no trimestre  4,00 
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DT.6 – Service Desk 

 Forma de Cálculo e Apuração 

O resultado deste indicador é obtido através de cálculo da média trimestral dos resultados obtidos 

mensalmente. A apuração mensal é realizada conforme descrito na Ficha de Apuração a seguir, 

em conformidade com a previsão contratual (Apêndice 1 ao Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 

035/2013). 

 

A seguir, são apresentados os resultados Consolidado da disponibilidade de Service Desk no 

trimestre apurado. 

 Resultado do Período 

Mês Horas de 
indisponibilidade no 

mês 

Número de canais 
de atendimento 

Percentual de 
Disponibilidade 

Nota 
Indicador 

Abr/22 - 2 100% 4,00 

Mai/22 - 2 100% 4,00 

Jun/22 - 2 100% 4,00 
Nota de DT.6 no trimestre 4,00 

Para cálculo das horas de indisponibilidade foram contabilizados os eventos de indisponibilidade 

dos dois canais de atendimento (Sistema de Informação e Telefonia) extraídos da ferramenta de 

monitoramento Zabbix.  

Medir a disponibilidade dos canais de atendimento (URA e Portal) da Concessionária

Objetivo

2,8% do ID

Peso

Conforme Apêndice 1 ao Anexo 4, a Concessionária deverá
implementar Software de Gestão de Rede e disponibilizar as
informações relativas ao monitoramento dos canais de
atendimento sistemas de informação.

As informações obtidas do Sistema de Monitoramento deverão
alimentar o relatório consolidado de Índice de Desempenho no
sistema da Concessionária.

Premissas

Concessionária: Apresentar informações relativas à
disponibilidade dos canais de atendimento (URA e Portal) com
registro exaustivo das incidências de indisponibilidade.

VI: Validar o resultado final do indicador com base na duração
das incidências de indisponibilidade apresentadas no sistema de
monitoramento dos canais de atendimento da Concessionária.

Forma de apuração

Sistema de Monitoramento (Zabbix) dos canais de atendimento da Concessionária.
Origem das Informações

Mensal

Frequência

DT6 = 1 −
∑ Horas de indisponibilidade no mês

24h × Dias no mês × Qtde de canais
× 100%

Fórmula de Cálculo

Percentual

Unidade

Nota atribuída Valor do Indicador

> 98% 4

De 95% a 98% 3

De 92% a 94% 2

< 92% 1
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8. APURAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO 

O cálculo da Taxa de Ocupação para o período foi realizado conforme metodologia10 original 

previamente apresentada pelo Verificador Independente às partes, conforme tópico 5.2 deste 

relatório. 

Ressalte-se que em 27/02/2019 a Concessionária formalizou requerimento para que “os 

leitos não ativados por questões atinentes ao Poder Concedente sejam desconsiderados no 

cálculo da Taxa de Ocupação”, ainda em definição pelo Poder Concedente. Caso seja 

definida a alteração11 da metodologia de cálculo da Taxa de Ocupação, os valores 

apresentados neste relatório poderão sofrer alterações para fins de cálculo da 

Contraprestação Mensal Efetiva. 

Adicionalmente, pontuamos a manifestação da Concessionária, através deste Relatório de 

Apuração de Desempenho referente ao 7º trimestre, emitida pela mesma no dia 03/05/2020: 

“Ocorre que, por força de determinação administrativa adotada pelo Governo do Estado da 

Bahia, todos os leitos do Instituto Couto Maia foram esvaziados e a estrutura hospitalar está 

reservada, na sua integralidade, para atendimento aos casos de infecção pelo novo 

Coronavírus, tendo em vista o risco de que se inicie nos próximos dias a contaminação 

comunitária, fazendo, assim, elevar exponencialmente os casos graves da doença, que 

ensejam cuidados hospitalares. (...) 

Nesse cenário, a Concessionária vem solicitar que, durante todo o período em que viger o 

estado de emergência e até que se restabeleça a normalidade nas rotinas sociais, a Taxa 

de Ocupação seja considerada como 100%, sem prejuízo da aplicação da regra contida no 

item 16.2, "viii" e "ix", do Contrato de Concessão, que tratam da assunção dos riscos por 

eventual excesso de demanda.” 

Conforme manifestação do Verificador Independente em resposta ao Ofício DGECOP nº 288/2020, 

referente à solicitação da Concessionária atinente à exclusão dos “leitos indisponíveis, por ação ou 

 
 
 
10 Conforme apresentado pelo Verificador Independente às partes em 11/10/2018 (Relatório de Status do 
Projeto de Verificação Independente ref. setembro/2018) após alinhamento com as partes (Poder 
Concedente - representantes do setor de Gerenciamento de Leitos, Serviço de Arquivo Médico e Estatística 
e Comissão de Operacionalização -, Concessionária - representantes de TI e Gestão da Qualidade - e VI) 
das regras estabelecidas contratualmente. 
11 Alteração da forma de cálculo da Taxa de Ocupação, a partir da desconsideração dos leitos não ativados 
pela equipe assistencial, a saber, leitos que apresentam status “bloqueio” no módulo de Gerenciamento de 
Leitos do sistema SMPEP. O status “bloqueio” caracteriza leito indisponível por ausência de equipe 
assistencial, conforme definido entre as partes em setembro/2018. 
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omissão do Poder Concedente” do cálculo da Taxa de Ocupação para fins de cálculo da 

remuneração, foi sugerida definição pelo Poder Concedente quanto ao tema. A DGECOP 

encaminhou no dia 21/09/2020 para conhecimento do Verificador Independente o ofício DGECOP 

nº 421/2020 pontuando que: 

“(...) entendimento jurídico da d. Procuradoria quanto a apuração da Taxa de Ocupação 

para fins de cálculo da Contraprestação Mensal Efetiva decorrente do efeito de leitos não 

utilizados por decisão do Poder Concedente assim como, apuração a partir das medidas 

para o enfrentamento da pandemia da COVID 19.” 

O parecer da Procuradoria Geral do Estado nº PGE-GAB-PAE-JLD-111/2020 definiu que: 

“Dessa forma, a escorreita interpretação a ser conferida à Taxa de Ocupação, 

considerando-se as disposições constantes do Contrato nº 35/2013 é a relação percentual 

entre o número de “pacientes dia” e número de “leitos dia, considerando-se no cômputo dos 

leitos dias os “leitos instalados e constantes do cadastro do hospital”, incluindo-se os leitos 

bloqueados e excluindo-se os leitos extras.” 

Desta forma, conforme a supracitada definição do parecer da Procuradoria Geral do Estado, neste 

documento manteve-se a apuração da Taxa de Ocupação de acordo com a metodologia original 

previamente apresentada pelo Verificador Independente às partes e detalhada no tópico 5.2 deste 

relatório. 
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8.1 Memória de Cálculo da Taxa de Ocupação 

Apresenta-se abaixo os resultados da Taxa de Ocupação referente ao 16º (décimo sexto) trimestre 

de operação do Instituto Couto Maia após consolidação das informações obtidas a partir dos 

Relatórios de Taxa de Ocupação extraídos do módulo de Gestão de Leitos do SMPEP. 

Os resultados foram obtidos a partir da parametrização do sistema da Concessionária com base 

nas regras definidas em conjunto pelo Verificador Independente, Concessionária (representantes 

de TI) e SESAB (representantes do setor de Gerenciamento de Leitos, Serviço de Arquivo Médico 

e Estatística e Comissão de Operacionalização).  

 abr/22 mai/22 jun/22 abr-jun/22 

Pacientes-dia 3547 3615 3268 10.430 

Leitos-dia 3900 4030 3900 11.830 

Taxa 90,9% 89,7% 83,8% 88,20% 

 

Apresentamos a seguir as Taxas de Ocupação Hospitalar calculadas por mês, a partir da equação 

prevista nos termos do Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 035/2013: 

Abril/2022: 

 31 dias (01/04 a 30/04); 

 Pacientes-dia: 3547; 

 Leitos-dia: 3900; 

 Taxa de Ocupação: 90,9%. 

Maio/2022: 

 28 dias (01/05 a 31/05); 

 Pacientes-dia: 3615; 

 Leitos-dia: 4030; 

 Taxa de Ocupação: 89,7%. 

Junho/2022: 

 31 dias (01/06 a 30/06); 

 Pacientes-dia: 3268; 

 Leitos-dia: 3900;  

 Taxa de Ocupação: 83,8%. 
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Em 27/02/2019, a Concessionária formalizou requerimento, por meio do ofício CE Couto Maia 

158/2019, para que “os leitos não ativados por questões atinentes ao Poder Concedente sejam 

desconsiderados no cálculo da Taxa de Ocupação”. Em 15/06/2020 foi dado conhecimento ao VI, 

por meio do Ofício nº 288/2020-SESAB/SAIS/DGECOP/CGPPP, requerimento da Concessionária 

datado de 22/05/2020 em que a mesma requer a exclusão dos “leitos indisponíveis, por ação ou 

omissão do Poder Concedente” do cálculo da Taxa de Ocupação, tema ainda em definição pelo 

Poder Concedente.  

Conforme manifestação do Verificador Independente em resposta ao Ofício DGECOP nº 288/2020, 

referente à solicitação da Concessionária atinente à exclusão dos “leitos indisponíveis, por ação ou 

omissão do Poder Concedente” do cálculo da Taxa de Ocupação para fins de cálculo da 

remuneração, foi sugerida definição pelo Poder Concedente quanto ao tema.  

A DGECOP encaminhou no dia 21/09/2020 para conhecimento do Verificador Independente o 

ofício DGECOP nº 421/2020 pontuando que: 

“(...) entendimento jurídico da d. Procuradoria quanto a apuração da Taxa de Ocupação 

para fins de cálculo da Contraprestação Mensal Efetiva decorrente do efeito de leitos não 

utilizados por decisão do Poder Concedente assim como, apuração a partir das medidas 

para o enfrentamento da pandemia da COVID 19.” 

O parecer da Procuradoria Geral do Estado nº PGE-GAB-PAE-JLD-111/2020 definiu que: 

“Dessa forma, a escorreita interpretação a ser conferida à Taxa de Ocupação, 

considerando-se as disposições constantes do Contrato nº 35/2013 é a relação percentual 

entre o número de “pacientes dia” e número de “leitos dia, considerando-se no cômputo dos 

leitos dias os “leitos instalados e constantes do cadastro do hospital”, incluindo-se os leitos 

bloqueados e excluindo-se os leitos extras.” 
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8.2 Metodologia de Cálculo da Taxa de Ocupação 

Apresenta-se abaixo metodologia original de cálculo da Taxa de Ocupação conforme previamente 

apresentada pelo Verificador Independente às partes.  

Fórmula de cálculo 

Conforme previsto no Anexo 4 do Contrato de Concessão nº 035/2013: 

“TO = (pacientes internados no dia) / (leitos dia), 

Na qual: 

Paciente internado dia - medida que representa a assistência prestada a um paciente 
internado durante um dia; 

Leitos dia - total de leitos previstos para a UNIDADE HOSPITALAR conforme previsão de 
faseamento do mesmo. 

O dia da alta do paciente internado só será computado se a alta ocorrer no mesmo dia que 
foi realizada a internação.” 

 
Premissas 

As definições transcritas acima respeitam os conceitos abordados na “Padronização da 

Nomenclatura do Censo Hospitalar” (Ministério da Saúde: Série A. Normas e Manuais Técnicos, 

2002) e a Portaria nº 312/2002 do Ministério da Saúde. 

O numerador da equação acima representa a quantidade de pacientes internados no dia, incluindo 

os pacientes que já estavam internados no dia anterior, somando-se todas as entradas (por 

internação) e subtraindo-se as saídas (por alta, evasão, desistência, transferência externa ou 

óbito). Adicionalmente, são contemplados no total de pacientes internados aqueles pacientes dos 

leitos de observação que já apresentam características de internamento, ou seja, aqueles que 

possuem a Autorização de Internação Hospitalar emitida pela assistência, mas que, por algum 

motivo (indisponibilidade de leitos, por exemplo) não foram transferidos para os leitos físicos. Estes 

pacientes ocupam os chamados “leitos virtuais” e são contemplados no cálculo de pacientes-dia 

uma vez que já representam pacientes para os quais é prestada assistência de internamento. 

Ressalte-se que para pacientes internados por mais de 1 (um) dia, o último dia de internação (dia 

da alta do paciente) não é contemplado, conforme definido na regra de cálculo dos pacientes-dia.  

Observação: Adota-se o horário de 23h59m59s como horário de corte para fins de contabilização 

dos pacientes internados na Unidade Hospitalar por dia, conforme aplicado em censos 

hospitalares. 
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O denominador da equação, por sua vez, contempla o total de leitos previstos para a Unidade 

Hospitalar conforme previsão de faseamento do mesmo. Conforme definição do Ministério da 

Saúde no que tange ao cálculo da Taxa de Ocupação Hospitalar, considera-se “para o cálculo dos 

leitos dia no denominador os leitos instalados e constantes do cadastro do hospital, incluindo os 

leitos bloqueados e excluindo os leitos extras”. Portanto, considera-se no caso do Instituto Couto 

Maia, o quantitativo de leitos instalados conforme reconhecido em contrato e seus aditivos.  
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ANEXO 1 – DETALHAMENTO DOS INDICADORES APURADOS 

As bases de dados utilizadas na apuração dos indicadores deste documento constam no anexo 

deste relatório. 

 

 
 


