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Relatório de Produtividade 2015-2016: Gestão OS Instituto Gnosis 

INTRODUÇÃO 

Com a missão de fomentar o conhecimento nas mais diversas áreas técnicas e operacionais 

ligadas a gestão de unidades e ações da área da saúde, tornando-se uma referencia no 

compartilhamento de experiências e atuações na área da saúde, o Instituto Gnosis se destina à 

prestação de serviços de saúde, incluída a assistência médica, hospitalar e de serviços auxiliares de 

diagnóstico e terapia, sempre observada a excelência da atuação, obtida através da aplicação das 

melhores práticas de gestão em saúde disponíveis no mercado, por meio, ou não, de convênios 

firmados com organismos públicos ou privados, prática esta que possibilita o desenvolvimento, 

aplicação e gerenciamento de novos produtos, métodos e processos educativos, de gestão, e outros, 

na área da saúde. 

  Através do chamado público da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de janeiro, no 

primeiro semestre de 2015, o Instituto Gnosis, apresentou um projeto para gestão das unidades 

Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda e da Coordenação De Emergência Regional do 

Centro – CER CENTRO, por apresentar o melhor custo para gerir as unidades, consagrou-se 

vitorioso no processo publico e em 07 de julho de 2015 assume a gestão da Maria Amélia Buarque 

de Hollanda e em 27 de Outubro do mesmo ano inicia as atividades na unidade CER CENTRO. 

O cenário inicial da Maternidade não era dos melhores, a Organização Social anterior, Rede 

de Promoção a Saúde, com SEDE em São Paulo, deixou a unidade tempestivamente e em 

consequência houve uma intervenção da Secretaria Municipal de Saúde, ate o termino do certame 

publico para início das atividades de uma nova Organização Social. Podemos relatar um panorama 

que foi no ato da assunção da gestão do Instituto Gnosis na Unidade Maria Amélia Buarque de 

Hollanda:  

 

• Salários atrasados  

• Alto indicie de absenteísmo  

• Falta de insumos básicos (não tinha nem copo descartável para consumo d agua) 

• Estoque zerado de material e medicamentos, unidade vivendo pelo empréstimo de material 

do Hospital Souza Aguiar 
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• Unidade não possuía enxoval hospitalar e a lavanderia que estava prestando serviço era do 

Souza Aguiar 

• Unidade sem empresa de Manutenção de equipamentos clínicos e Manutenção predial 

• Unidade com 03 elevadores parados, sendo 01 elevador com mais de 01 ano sem funcionar 

no total de 04 elevadores. 

• Todos os prestadores de serviços com dois meses de notas fiscais vencidas 

• Empresa de limpeza declinando em permanecer na unidade para prestação de serviço 

• Filtros de ar condicionado vencido  

• Dos três equipamentos de ar condicionado central 02 estavam parados inoperantes e o único 

que funcionava estava em 50 % de sua capacidade 

• Gerador de energia estava com testes, filtros e revisões vencidos 

• Um grande numero de RPA na folha de pagamento 

• Falta de baixa nas CTPS dos colaboradores e não pagamento de rescisões  

• Gases medicinais eram fornecidos pelo Souza Aguiar. 

• Estrutura física com muitas paredes com infiltrações 

• Equipamentos eletrônicos sem manutenção e com uma quantidade inferior a necessidade da 

unidade para suporte a assistência. 

• Focos cirúrgicos parados 

• Sistema hospitalar sem a devida implantação, apenas 10 % da unidade utilizava o software. 

• Ausência de histórico de consumos por centro de custos 

• Falta de controle e contratos dos prestadores de serviços 

• Debito com concessionaria de Agua e Gás. 

• Ausência do setor de Recursos Humanos 

 

Após quase 03 meses da implantação do modelo de gestão do Instituto Gnosis na unidade 

Maria Amélia Buarque de Hollanda, iniciamos a implantação na unidade CER CENTRO, onde as 

dificuldades foram inferiores, devido a uma comunicação previa que já estávamos trabalhando. 

Destacamos as principais dificuldades encontradas: 

 

• Grupo gerador de energia de ausência de luz na unidade com acionamento Manual 

• Usina de gás medicinal com dificuldade de atender a demanda de utilização 



 

____________________________________________________________________________________  
Sede: Rua Duque de Caxias, 129 – Vila Isabel / RJ     Contato: (21) 2147.8191 / 2148.1470 

www.institutognosis.org.br | contato@institutognosis.org.br 
 

 3 

• Pisos de toda unidade com problemas estruturais expondo ao risco de queda aos pacientes. 

• Vazamentos internos 

• Falta de espaço para armazenamento do arquivo medico 

• Ausência de sinalização  

• Demora de liberação de exames clínicos 

• Gargalo na entrada dos pacientes na classificação de risco e atendimento medico 

• Ausência de colaboradores fixos de manutenção de estrutura, instalações  e de 

equipamentos. 

• Alimentação com baixa qualidade e não atendendo a contento os pacientes e colaboradores 

• Falta de manutenção nos aparelhos de ar condicionado 

• Limpeza vencida do castelo do reservatório d agua. 

 

Vale lembrar que a  Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda foi inaugurada no dia 12 

de maio de 2012, e conta com 68 leitos obstétricos (leitos em binômio), 13 leitos de UTI neonatal, 

22 de UI Neonatal e 08 leitos Canguru. As equipes são multiprofissionais, entendendo o 

atendimento e assistência a população de forma integral, equânime, garantindo acesso aos serviços 

de saúde dentro dos protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e Secretarias Estadual e 

Municipal de Saúde. 

Destaca-se que esta unidade preconiza o parto humanizado e natural, com mínimas 

intervenções no processo de parir e gestar. Para tanto, a unidade conta com equipes de enfermagem 

e médica de obstetrícia que garantem métodos não farmacológicos de alívio da dor no trabalho de 

parto e parto, acompanhante durante este momento e participação ativa da mulher ao dar luz ao seu 

filho.  

Outra unidade gerenciada pelo Instituto Gnosis é a Coordenação de Emergência Regional no 

Centro da Cidade do Rio de Janeiro, inaugurada dia 1º de Maio de 2012 foi a primeira unidade de 

pronto atendimento do município e foi erguida ao lado do Hospital Municipal Souza Aguiar com 28 

leitos, sendo eles 04 (quatro) leitos na sala de observação vermelha, 18 (dezoitos) leitos na sala de 

observação amarela adulta, 04 (quatro) de observação pediátrica e 02 (dois) de isolamento, 

destinada ao atendimento de casos de baixa, média e alta complexidade,  por uma equipe de 

médicos clínicos e pediatras capacitados em emergência.  
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Para o desenvolvimento das atividades propostas, contando com os seguintes recursos: 

exames laboratoriais, eletrocardiograma, exame de raios-X, sala de sutura, sala de medicação e 

nebulização, assistência farmacêutica 24 horas com dispensação externa e interna de medicamentos.  

É fornecido no local o primeiro atendimento de emergência (acolhimento e atendimento 

médico), estabilização e observação de pacientes graves (sala vermelha) oriundos da demanda 

espontânea, regulados ou referenciados de qualquer serviço de saúde, de qualquer ponto de atenção 

(básica, pré-hospitalar móvel ou Programa de Atenção Domiciliar), que ficarão em observação nas 

salas amarelas ou vermelhas ou serão internados de acordo com sua gravidade através da regulação 

de sua vaga, para resolução ou seguimento de seus quadros agudos.  

Esta focada nas ações assistenciais de urgência e emergência para a rede, proporcionando o 

melhor atendimento possível, dentro do menor tempo e de maneira mais otimizada, pela rede de 

urgência e emergência da cidade e das regiões adjacentes.  

Para tanto, o propósito deste relatório e expor e relacionar todas as melhorias em aspectos 

estruturais, processuais e técnicos assistenciais que se desenvolveu-se em 18 meses de gestão das 

unidades Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda e CER CENTRO.  
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MATERNIDADE MARIA AMÉLIA BUARQUE  

Os indicadores que avaliam a qualidade da assistência da MATERNIDADE MARIA 

AMÉLIA BUARQUE DE HOLLANDA são divididos em indicadores variáveis de Incentivo a 

Gestão, Incentivo Institucional à Unidade, Incentivo à Equipe. Estes estão contidos em contrato 

firmado entre SMS-RJ e a OSS Instituto Gnosis que foram definidos e pautados como referentes à 

qualidade dos processos de gestão e de assistência à saúde da mulher e da criança, em serviços de 

atenção hospitalar e ambulatorial.  

 

INDICADORES 01 – INCENTIVO À GESTÃO 

Os indicadores da parte variável 01 – INCENTIVO À GESTÃO – têm como objetivo induzir 

as boas práticas na gestão da OSS e alinhá-las ás prioridades definidas pela SMS-RJ. Os indicadores 

de maior destaque são: 

 

1.1 Gestantes com acompanhantes no trabalho de parto/parto de baixo risco 

Com as iniciativas e condutas assistenciais à mulher gestante em trabalho de parto/parto, a 

maternidade conseguiu taxa superior à meta estabelecida em contrato em todos os meses desde o 

início da gestão - meta SMS-RJ, maior que 80,0%. O gráfico representa que a MATERNIDADE 

MARIA AMÉLIA BUARQUE DE HOLLANDA, indiscutivelmente, concentra os esforços na 

manutenção da humanização do parto e na garantia de direitos da mulher parturiente e da família.  

 

Gráfico N. 01 - %Gestantes com acompanhantes no trabalho de parto/parto de baixo risco 

Fonte: Instrumento de Coleta de Dados Setorial/Serviço de Epidemiologia/MMABH 
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1.2  Partos Realizados 

A MATERNIDADE MARIA AMÉLIA BUARQUE DE HOLLANDA, realiza em média, 

cerca de 500 partos por mês, realizados por médicos e enfermeiros obstetras. Com incentivo ao 

parto normal e natural, esta unidade consegue manter a taxa de cesárea em torno de 30%, ou menor, 

dentro da meta estabelecida em contrato entre a OSS Instituto Gnosis, mas também, mantendo a 

qualidade do cuidado no parto e trabalho de parto. 

 

Gráfico N. 02 – N. de Partos Normais e Cesáreos 

 
Fonte: Instrumento de Coleta de Dados Setorial/Serviço de Epidemiologia/MMABH 

 

1.3 Índice de Absenteísmo Profissional 

O termo absenteísmo é usado para designar as ausências dos trabalhadores no processo de 

trabalho, seja por falta ou atraso, devido a algum motivo interveniente. As causas e consequências 

das ausências foram intensamente estudadas através de pesquisas que mostraram que o absenteísmo 

é afetado pela capacidade profissional das pessoas e pela sua motivação para o trabalho, além de 

fatores internos e externos ao trabalho.   

Sendo assim, este indicador permite que a MATERNIDADE MARIA AMÉLIA BUARQUE 

DE HOLLANDA avalie o impacto da gestão institucional e setorial, que ao longo dos meses de 

gestão da OS Gnosis foram organizados com restruturação do serviço e regras anteriormente não 

utilizadas, diminuindo gastos com plantões extras e reposição de pessoal. 
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Gráfico N. 03 - %Índice de Absenteísmo Profissional 

 
Fonte: Instrumento de Coleta de Dados Setorial/Serviço de Epidemiologia/MMABH 

 

 

1.3 Taxa de Turn-over 

A rotatividade de pessoal, também conhecida pela terminologia Turn-over, no contexto 

de Recursos Humanos, refere-se à relação entre admissões e demissões ou à taxa de substituição de 

trabalhadores antigos por novos - de uma organização. Pode ser também um indicador de saúde 

organizacional. Na MATERNIDADE MARIA AMÉLIA BUARQUE DE HOLLANDA, ao longo 

dos meses de gestão, foi organizado uma reconfiguração do quadro de pessoal, com sua 

estabilização em seguida, mantendo superior as expectativas da meta estabelecida em contrato ser 

inferior a 3,5.   

 

Gráfico N. 04 -  Taxa de Turn-over 

Fonte: Instrumento de Coleta de Dados Setorial/Serviço de Epidemiologia/MMABH 

 

INDICADORES VARIÁVEL 02 – INCENTIVO INSTITUCIONAL À UNIDADE 

Os indicadores da parte variável 02 – INCENTIVO INSTITUCIONAL À UNIDADE – tem 

como objetivo acompanhar as ações de intervenção na assistência materno infantil, alinhadas aos 

protocolos e metas definidas pela SMS-RJ. 
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2.1 Métodos não Farmacológicos para alívio da dor  

Os métodos não farmacológicos para alívio da dor utilizados na MATERNIDADE MARIA 

AMÉLIA BUARQUE DE HOLLANDA reflete a busca da assistência ao parto de forma natural e 

fisiológica, como divulgado como melhor escolha tanto nas mídias sociais quantos nas publicações 

científicas. Além disso, traduz, produtivamente, um número superior e dentro da meta municipal, 

estabelecida em contrato, de 30% ou mais. 

Todavia, vale destacar que os métodos não farmacológicos de alívio da dor não são muito 

conhecidos entre a população assistida, o que exigiu e exige da equipe uma reformulação da 

assistência com educação em saúde e informações sobre essas técnicas não farmacológicas de 

forma permanente.  

 

Gráfico N. 05 -  % Métodos não Farmacológicos para alívio da dor 

Fonte: Instrumento de Coleta de Dados Setorial/Serviço de Epidemiologia/MMABH 

 

 

INTERNAÇÕES HOSPITALARES 

 

3.1 Taxa de Ocupação 

A taxa de ocupação hospitalar traduz a quantidade de leitos ocupados por pacientes internados, em 

sua maioria binômio mãe-bebê, mas também, internações de gestantes, pós abortos, violências, e 

neonatais.  Os gráficos demonstram as taxas de ocupação da MATERNIDADE MARIA AMÉLIA 

BUARQUE DE HOLLANDA nos anos de 2015 e 2016, estratificados por mês. 
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Gráfico N. 06 -  % Taxa de Ocupação Hospitalar - 2015 

 
Fonte: Instrumento de Coleta de Dados Setorial/Serviço de Epidemiologia/MMABH 

 

Gráfico N. 07 -  % Taxa de Ocupação Hospitalar - 2016 

 
Fonte: Instrumento de Coleta de Dados Setorial/Serviço de Epidemiologia/MMABH 

 

3.2 Tempo Médio de Permanência 

O tempo médio de permanência configura o tempo em dias que um paciente fica 

internado na unidade de saúde até sua alta, e tem como finalidade avaliar a qualidade da assistência 

prestada e evolução do quadro de cada paciente. Na MATERNIDADE MARIA AMÉLIA 

BUARQUE DE HOLLANDA esta avaliação permite ver intercorrências obstétricas, mas também 

entender o processo de trabalho da assistência neonatal. Quanto menor o tempo de internação, 

melhor o índice de giro dos leitos e menor é o risco de possíveis infecções e desfechos negativos. 

 

 

 

 

 



 

____________________________________________________________________________________  
Sede: Rua Duque de Caxias, 129 – Vila Isabel / RJ     Contato: (21) 2147.8191 / 2148.1470 

www.institutognosis.org.br | contato@institutognosis.org.br 
 

 10 

 

Gráfico N. 08 -  Tempo Médio de Permanência - 2015 

 
Fonte: Instrumento de Coleta de Dados Setorial/Serviço de Epidemiologia/MMABH 

 

Gráfico N. 09 -  Tempo Médio de Permanência - 2016 

 
Fonte: Instrumento de Coleta de Dados Setorial/Serviço de Epidemiologia/MMABH 

 

EXAMES LABORATORIAIS 

O quadro clínico de uma patologia é configurado por sinais e sintomas que, com uma unidade 

de apoio diagnóstico, pode-se relacionar a causalidade e desfecho, e assim, concluem-se os 

diagnósticos das doenças. Dentre os diversos exames laboratoriais que apoiam os casos clínicos 

atendidos na MATERNIDADE MARIA AMÉLIA BUARQUE DE HOLLANDA, detacam-se: 

 

4.1 – Exames de Patologia Clínica 

A MATERNIDADE MARIA AMÉLIA BUARQUE DE HOLLANDA realizou no período de 

2015 e 2016 da gestão da OSS Instituto Gnosis a média de 7.370 exames de patologia clínica por 

mês, o que configura a totalidade de pacientes atendidos na unidade com acesso aos serviços 

laboratoriais.  
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Gráfico N. 10 -  N. de Exames de Patologia Clínica 

 
Fonte: Instrumento de Coleta de Dados Setorial/Serviço de Epidemiologia/MMABH 

 

4.2 – Exames de Raio X Convencional 

No período de 2015 e 2016 a MATERNIDADE MARIA AMÉLIA BUARQUE DE 

HOLLANDA sob a direção da OSS Instituto Gnosis realizou a média de 339 exames de raio X 

convencional por mês. Estes exames auxiliam a identificação de diversas anomalias, principalmente 

em recém-nascidos.  

 

Gráfico N. 11 -  N. Exames de Raio X Convencional 

 
Fonte: Instrumento de Coleta de Dados Setorial/Serviço de Epidemiologia/MMABH 

 

 

4.2 – ECG, USG e CTG 

A MATERNIDADE MARIA AMÉLIA BUARQUE DE HOLLANDA sob a direção da OSS 

Instituto Gnosis, além dos exames acima citados, realiza exames de Ecocardiografia – ECG, 
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Ultrassonografia – USG e Cardiotocografia – CTG, exames que permitem visualizar problemas, e 

proporciona acompanhamento do pré-natal, trabalho de parto, parto e do RN com qualidade. 

Gráfico N. 12 -  N. ECG, USG e CTG 

 
Fonte: Instrumento de Coleta de Dados Setorial/Serviço de Epidemiologia/MMABH 

 

CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CENTRO 

Os indicadores que avaliam a qualidade da assistência do CER – CENTRO tem como 

objetivo verificar a assistência universal e gratuita da população. 

 

1.  Pacientes Atendidos por Médicos 

O percentual de pacientes atendidos por médicos no CER – CENTRO é determinante na 

assistência de qualidade, pois o paciente garante diagnóstico em situação de emergência. A meta 

estabelecida com a SMS-RJ é em 70%, e a OSS Instituto Gnosis garante os atendimentos e atende o 

contrato de gestão. 
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Gráfico N. 13 - % Pacientes Atendidos por Médicos 

 
Fonte: Instrumento de Coleta de Dados Setorial/CER-Centro 

 

2. Satisfação o Usuário 

A satisfação do usuário ao sistema único de saúde reproduz como retorno da assistência de 

qualidade, mas também que o acolhimento e desfecho do atendimento obteve êxito e 

eficiência. Ao media este índice no CER – CENTRO identificou-se que a unidade matém os 

usuários em mais de 85% das vezes satisfeito ou muito satisfeito, como demonstra o gráfico 

N. 14. 

Gráfico N. 14 -  % Pacientes Satisfeitos/Muito Satisfeitos 

 
Fonte: Instrumento de Coleta de Dados Setorial/CER-Centro 
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3. Taxa de Turn Over 

A rotatividade de pessoal, também conhecida pela terminologia Turn-over, no contexto 

de Recursos Humanos, refere-se à relação entre admissões e demissões ou à taxa de substituição de 

trabalhadores antigos por novos - de uma organização. Pode ser também um indicador de saúde 

organizacional. A meta estabelecida entre CER – CENTRO e SMS-RJ e de 3,5, e a unidade 

consegue se manter bem abaixo, configurando a manutenção e quadro de pessoal de qualidade e 

assistência sem interpelações de novas contratações que eventualmente possam causar transtornos 

nas rotinas setoriais. 

Gráfico N. 15 -  Taxa de Turn Over 

 
Fonte: Instrumento de Coleta de Dados Setorial/CER-Centro 

 

4. Treinamento Hora-Homem 

A Taxa de Treinamento Hora-Homem tem como objetivo acompanhar as atividades de 

treinamentos do hospital, conhecendo, acompanhando e comparando interna e externamente o 

montante de horas, do volume de treinamento executado em um mês, em um determinado período. 

No CER – CENTRO esta atividade é mensurada como meio de avaliar e analisar a assistência 

prestada pelos profissionais comparada ao conhecimento cinetífico reformulado, aperfeiçoado e 



 

____________________________________________________________________________________  
Sede: Rua Duque de Caxias, 129 – Vila Isabel / RJ     Contato: (21) 2147.8191 / 2148.1470 

www.institutognosis.org.br | contato@institutognosis.org.br 
 

 15 

atualizado. Para tanto, este indicador consta no contrato entre a OSS Instituto Gnosis e SMS-RJ, 

que se mantém superior na maioria dos meses desta gestão, à meta estabelecida. 

 

Gráfico N. 16 -  Treinamento Hora-Homem 

 
Fonte: Instrumento de Coleta de Dados Setorial/CER-Centro 

 

EXAMES LABORATORIAIS 

 

1. Exames de Pronto Atendimento 

Estes exames são realizados para avaliar de forma imediata a emergência classificada no 

CER-CENTRO, e assim, direcionar a equipe de saúde no diagnóstico, tratamento e cuidados 

necessários aos pacientes até sua transferência ou alta. 
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Gráfico N. 17 -  Exames de Pronto Atendimento

 
Fonte: Instrumento de Coleta de Dados Setorial/CER-Centro 

 

 

1. Exames de Raio X e ECG 

Estes exames são realizados para avaliar melhor o quadro de cada paciente que se 

identifique anormalidades no exame físico no CER-CENTRO, e proporcionam avaliar desde uma 

fratura, hemorragia, até alterações cardíacas.  

 

Gráfico N. 18 -  Exames de Raio X e ECG 

 
Fonte: Instrumento de Coleta de Dados Setorial/CER-Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 


