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Desempenho e Qualidade

A cúança merece o melhor

Desempenho e Qualidade - Abril de 2021
Indicador

Método de cálculo

Medida

Abr

Taxa de Infecção de sítio cirúrgico Global

nº infecções de sítio cirúrgico /
nº de cirurgias realizadas x 100

%

0,0

Taxa de adesão aos protocolos e diretrizes
de segurança do paciente (auditoria clínica)

nº itens conformes /
nº total de itens do checklist x 100

%

97,0

nº de eventos sem dano + dano leve /
nº total de eventos notificados x 100

%

70,0

nº de eventos de dano moderado /
nº total de eventos notificados x 100

%

14,0

nº de eventos de dano grave /
nº total de eventos notificados x 100

%

0,0

nº de eventos com óbito /
nº total de eventos notificados x 100

%

0,0

nº de óbitos ≥ 48 horas /
nº de saídas hospitalares
(altas + óbitos + transferência) x 100

%

1,3

%

19,0

%

5,4

%

23,3

Taxa de eventos adversos por grau de dano

Taxa de mortalidade hospitalar (48h)
Taxa de Absenteísmo a consultas médicas
% de primeira consulta externa (PCE)
Taxa de absenteísmo PCE-Primeira Consulta
Externa

nº de pacientes faltosos /
nº total de consultas agendadas x 100
nº PCE / nº total de consultas médicas
realizadas x 100
nº PCE agendadas / nº de PCE
realizadas x 100

Tempo médio de espera para atendimento
ambulatorial

somatório de tempo de espera (em
minutos) para o atendimento dos
pacientes admitidos para consulta /
nº de pacientes admitidos para consulta

minutos

130

Tempo médio para internação
(gerenciamento de leitos)

somatório do tempo da solicitação da
internação à ocupação do leito (em
minutos) para internação do paciente /
nº de pacientes internados (/60)

minutos

25,1

Taxa de cumprimento às metas quantitativas
previstas no contrato de gestão

Soma do % de cumprimento de cada
grupo /
nº de grupos

%

76,4

(*) Taxa de infecção de sítio cirúrgico global: para aferição deste indicador é realizada pesquisa 30 dias após a cirurgia.
Portanto, o percentual informado, mês a mês, refere-se ao mês anterior.
(**) Tempo médio de espera para atendimento ambulatorial: o tempo de espera é contabilizado a partir da chegada do
paciente à recepção do HCB, e finalizado no momento da chamada para o atendimento pelo médico. Entre estas 2 etapas
acontecem várias sub etapas, conferência do agendamento, conferência de dados de cadastro, acolhimento pela enfermagem
(aferição de dados vitais e dados antropométricos), e realização de exames pré-consulta (para casos específicos como pacientes
(***) Tempo médio para internação (gerenciamento de leitos): para fins de cálculo foram excluídas as solicitações externas,
tendo em vista que o HCB não tem governabilidade sobre o tempo despendido pelas unidades de saúde que compõem a Rede
SES, para liberação de transporte para os pacientes a serem internados.
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