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APRESENTAÇÃO 

 

O presente relatório tem a finalidade de socializar a prestação de contas das ações propostas e 

executadas pela Superintendência do Complexo Hospitalar da UPE (SCH/UPE) na Gestão 2017-

2021. A gestão da SCH/UPE incorporou, nos seus processos de trabalho, o conceito de liderança 

democrática, onde o trabalho é desenvolvido em conjunto e todos são informados sobre os 

propósitos da organização e do processo que está sendo desenvolvido, bem como qual seu papel 

dentro do Complexo Hospitalar e da própria UPE, trabalhando com os atores envolvidos não pelo 

domínio, mas pela sugestão, persuasão e pelo ensino. 

Nesse contexto, e envolvidos com articulações entre as UCH/UPE (CISAM/CH/UPE, 

HUOC/CH/UPE e PROCAPE/CH/UPE) e instituições intra e extra-muros da Universidade, com 

integração ensino-serviço, com produção de conhecimento, com formação profissional e com o 

fortalecimento assistencial e do Sistema Único de Saúde (SUS), a SCH/UPE foi, ao longo dos anos, 

aprimorando tanto sua forma de trabalho, como também sua proposta inicial de gestão. 

Anualmente foram elaborados Programas de Ações Estratégicas da SCH/UPE, contendo 

indicadores de produção, de resultados e de qualidade pactuados e executados durante o 

exercício, as ações executadas e os desafios que ainda necessitavam ser estruturadas, para que o 

CH/UPE seja cada vez mais fortalecido dentro da comunidade acadêmica, na Sociedade 

Pernambucana e no âmbito nacional. Tudo está descrito no relatório “Complexo Hospitalar em 

Números”, integrante do “UPE em Números”, e nos Relatórios Anuais de Gestão desta SCH/UPE, 

publicizados no site da Universidade.  

Neste relatório, os dados estão consolidados, e se espera que as informações nele contidas, para 

além da prestação de contas da gestão, sirva como referência bibliográfica e histórica nos 

acervos da UPE. 

Gustavo Trindade Henriques Filho 
Superintendente do CH/UPE 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este presente relatório, elaborado pela equipe gestora da Superintendência do Complexo 

Hospitalar da Universidade de Pernambuco (SCH/UPE), tem como objetivo principal oferecer 

uma visão clara para a comunidade acadêmica da UPE, os órgãos de gestão do Governo de 

Pernambuco e a sociedade em geral sobre como a governança, as estratégias e o desempenho 

da gestão da SCH/UPE levaram à geração de valor público em curto, médio e longo prazos, além 

de descrever os resultados alcançados ao longo da gestão 2017-2021 e os desafios a serem 

superados para a próxima gestão. 

 

1.1. Normas e Regulamentos de criação e funcionamento da SCH/UPE  

Em 2012, através da Resolução CONSUN 18/2012, foi criado o Complexo Hospitalar da 

Universidade de Pernambuco (CH/UPE), com a seguinte composição: 

1. Superintendência do Complexo Hospitalar da UPE (SCH/UPE);  

2. Incorporação das três Unidades de Educação e Saúde do Campus Santo Amaro, 

CISAM/CH/UPE, HUOC/CH/UPE e PROCAPE/CH/UPE, como Unidades do Complexo 

Hospitalar da UPE (UCH/UPE); e 

3. Conselho de Administração do Complexo Hospitalar da UPE (CACH/UPE). 

A Resolução CONSUN 06/2017, ao atualizar a normatização do CH/UPE, define a 

Superintendência como “gestão administrativa do Complexo, subordinada à Reitoria da 

Universidade de Pernambuco, com a finalidade de planejar, articular, integrar e monitorar as 

ações das Unidades do Complexo Hospitalar, transversalizando as ações com as Unidades de 

Ensino”, e que as UCH/UPE têm “a finalidade de servir ao campo/cenário teórico e prático no 

Ensino, Pesquisa e Extensão dos cursos e dos Programas Lato e Stricto Sensu da UPE”. 

Nesse contexto, a SCH/UPE funciona como meio, e é um órgão de articulação permanente entre 

a Reitoria, as UCH/UPE e as Unidades de Educação dos cursos de saúde da UPE, além de, 



Rua Arnóbio Marques nº 310 | Pavilhão Ovídio Montenegro | Térro | Santo Amaro 
Recife | PE | CEP: 50100

externamente, com as diversa

SES/PE e SAD/PE, para o desempenho das atividades fins de assistência, formação profissional e 

produção de conhecimento. 

 

2. VISÃO GERAL DO CH/UPE e SCH/UPE

O CH/UPE e sua Superintendência, 

administrativamente à Reitoria da Universidade 

subordinadas. Ainda a UNIPECLIN e o CEP

SCH/UPE, enquanto o CEP-CISAM está diretamente subordinado à Gestão Executiva daquela 

Unidade . 

 

Figura 1:  Organograma da UPE

Fonte: PDI/UPE 2019-2023. 
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as instituições da esfera do Governo Estadual,

para o desempenho das atividades fins de assistência, formação profissional e 

 

VISÃO GERAL DO CH/UPE e SCH/UPE 

O CH/UPE e sua Superintendência, como demonstra as Figuras 1 e 2, estão subordinados direta e 

Reitoria da Universidade de Pernambuco, tendo as UCH/UPE como 

. Ainda a UNIPECLIN e o CEP-HUOC/PROCAPE estão ligados administrativamente à 

CISAM está diretamente subordinado à Gestão Executiva daquela 

Organograma da UPE. 
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o Estadual, tais como SECTI/PE, 

para o desempenho das atividades fins de assistência, formação profissional e 

estão subordinados direta e  

de Pernambuco, tendo as UCH/UPE como 

PROCAPE estão ligados administrativamente à 

CISAM está diretamente subordinado à Gestão Executiva daquela 
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Figura 2: Organograma da SCH/UPE. 

 
Fonte: SCH/UPE. 

 

O Quadro 1 abaixo retrata a visão geral da gestão em 2021, possibilitando a identificação e contatos da 

representação legal de cada  unidade.  

 

Quadro 1: Representação da Gestão do Complexo Hospitalar da UPE. 
 

 
Fonte: Sistemas de informações da UPE. 

UNIDADE CRIAÇÃO REPRESENTANTE LEGAL CARGO ENDEREÇO/CONTATO

Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N                 
Santo Amaro, Recife - PE 

CEP: 50100-110                                                      
(81) 3183-3674
reitor@upe.br 

Rua Arnóbio Marques nº 310, Pavilhão 
Ovídio Montenegro, Térreo - Santo 

Amaro–Recife-PE 
CEP: 50100-130                                                              
(81) 31841281

sup.complexohospitalar@upe.br  

Av. Visconde Mamanguape, S/N 
Encruzilhada, Recife – PE                                                                   

CEP: 52.030-010                                                                 
(81) 31827701 / 31827702

diretoria.cisam@upe.br

Rua Arnóbio Marques nº 310                                
Santo Amaro - Recife - PE                                                                           

CEP: 50100-130
(81) 31841288 / 31841201

diretoria.huoc@upe.br 

Rua dos Palmares, S/N,                                               
Santo Amaro – Recife/PE

CEP: 50.100-060                                                              
(81) 31817100/31817115/31817102

diretoria.procape@upe.br

Pronto Socorro Cardiológico 
Universitário de 

Pernambuco Prof. Luiz 
Tavares

PROCAPE/CH/UPE

2006 Ricardo de Carvalho Lima Gestor Executivo

Universidade de 
Pernambuco 

UPE

Superintendência do 
Complexo Hospitalar da 

UPE Prof. Dr. Enio Lustosa 
Cantarelli
SCH/UPE 

Centro Universitário 
Integrado de Saúde Amaury 

de Medeiros                    
CISAM/CH/UPE

1947
Olímpio Barbosa de Moraes 

Filho
Gestor Executivo

Hospital Universitário 
Oswaldo Cruz   

HUOC/CH/UPE
1884 Izabel Christina de Avelar Silva Gestora Executiva

1990
Pedro Henrique de Barros 

Falcão
Reitor

2012
Gustavo Antônio da Trindade 

Meira Henriques Filho   
Superintendente
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2.1. Superintendência do Complexo Hospitalar da UPE (SCH/UPE) 

A SCH/UPE é constituída por uma equipe formada pelo Superintendente e seis Assessorias 

(Administrativa e de Gestão de Pessoas; Planejamento e Gestão; Orçamentário-Financeira; de 

Logística; e de Integração Ensino-Serviço e Comunicação Institucional) que buscam soluções e 

resultados no desenvolver dos processos de trabalho de planejamento, articulação, integração e 

monitoramento das ações das UCH/UPE assistenciais, de integração ensino-serviço e de 

produção do conhecimento.  

Em maio/2021, foi inaugurado o novo espaço de funcionamento da SCH/UPE, no térreo do 

Pavilhão Ovídeo Montenegro do HUOC/CH/UPE, proporcionando uma melhor acomodação de 

sua equipe técnica, mais apropriada às suas demandas atuais (Figura 3). 

 
Figura 3: Placa de inauguração das novas instalações da SCH/UPE. 
 

 
Fonte: SCH/UPE. 
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2.2. Unidades do Complexo Hospitalar da UPE (UCH/UPE) 

A Tabela 1 apresenta a dimensão estrutural do Complexo Hospitalar dentro da Universidade de 

Pernambuco, com mais de 53.000m² de área construída.  

 
Tabela 1: Infraestrutura do Complexo Hospitalar da UPE. 
 

UCH/UPE ÁREA CONSTRUÍDA (m²) ÁREA DE TERRENO (m²) 

CISAM/CH/UPE 9.285,45 14.441,81 
HUOC/CH/UPE 16.162,85 42.262,00 

PROCAPE/CH/UPE 27.990,02 7.210,54 

TOTAL CH/UPE 53.438,32 63.914,35 
 

Fonte: Sistemas de informações da UPE. 

 

As UCH/UPE são campos de prática para os inúmeros programas de formação profissional de 

graduação e pós-graduação da própria UPE, além de instituições de ensino conveniadas.  

A Tabela 2 retrata a estrutura acadêmica do CH/UPE disponível para a realização de atividades de 

integração ensino-serviço, voltadas ao aprendizado e à capacitação profissional dos servidores. 

Ainda, há uma estrutura para as demandas de pesquisa e produção do conhecimento.    

 

Tabela 2: Estrutura Acadêmica do Complexo Hospitalar da UPE. 
 

 
Fonte: Sistemas de informações da UPE. 

ESTRUTURA CISAM HUOC PROCAPE SCH TOTAL DO CH

Centro de Estudos 1 1 1 - 3
Educação Permanente 1 1 1 - 3
Biblioteca ¹ 1 - 1 - 3
Sala/Auditório com até 50 lugares ² 3 7 - 1 12
Sala/Auditório com 51 a 100 lugares ² 1 3 4 - 8
Sala/Auditório com 101 a 264 lugares ² - - 1 - 1
Sala do NUTES ³ 1 1 1 - 3
Salas da UNIPECLIN 4 - - - 2 2
(1) A Biblioteca localizada no HUOC/CH/UPE pertence à Faculdade de Ciências Médicas da UPE (FCM/UPE).
(2) As salas e auditórios são utilizados para suprir as demandas hospitalares administrativas, assistenciais e acadêmicas de 
graduação e pós-graduação; não estão contabilizados salas e auditórios exclusivos das Unidades de Educação, mesmo 
instalados nas áreas físicas das UCH/UPE.
(3) NUTES - Núcleo de Telessaúde (salas com até 50 lugares).
(4) UNIPECLIN - Unidade de Pesquisa Clínica (salas com até 50 lugares)
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2.2.1. Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (CISAM/CH/UPE) 

Inaugurado em 1946,  tem todos os seus 108 leitos cadastrados no CNES disponibilizados para o 

SUS e integrado à Central de Regulação Hospitalar da SES/PE. O serviço de emergência obstétrica 

atende por demanda referenciada e espontânea. Pioneiro na Assistência à Mulher e Adolescente 

Vítima de Violência Sexual e Doméstica e Aborto Legal, constitui-se em referência Nacional nesta 

área, além de também ser referência estadual em Neonatologia e na Assistência à Saúde da 

Mulher e da Criança, com foco na gestação e parto de alto risco e outras ocorrências 

tocoginecológicas. 

A taxa de ocupação de seus oito leitos de expectação em média fica em 180% e, nos setores de 

internamento, por vezes é maior que 250% (pré-parto por exemplo), demonstrando o 

atendimento de demanda  além de sua capacidade instalada. 

Os atendimentos ambulatoriais são multiprofissionais voltados à mulher e à criança, assistência 

aos portadores de IST/HIV e planejamento familiar também envolvendo os parceiros, e 

assistência aos homens transgêneros, em cooperação com o HUOC/CH/UPE. 

Tem um limitado serviço de apoio diagnóstico, mas que supre a maioria das demandas de seu 

perfil assistencial. Exames de imagem de maior complexidade são viabilizados através de cotas 

fornecidas pela SES/PE. 

Ressaltam-se, na gestão atual, as reformas de fachada do hospital, do ambulatório, da unidade 

de cuidados intermediários e, mais recentemente, o início das obras de construção do centro de 

parto normal e da casa da gestante/puérpera, novas áreas que permitirão o aumento da 

capacidade instalada da Unidade em cerca de 50%.   

Seus resultados assistenciais, de indicadores de qualidade, dados administrativo-financeiros e 

acadêmicos estão demonstrados no Relatório “CH em Números”, em anexo a este documento. 
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2.2.2. Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC/CH/UPE) 

O inicio de suas atividades data de  1884, como hospital especializado em infectologia e, com o 

passar dos anos, expandiu suas áreas de atuação, tendo sido referência em cardiologia até a 

construção do PROCAPE/CH/UPE. Hoje, aos 137 anos comporta uma extensa lista de serviços de 

especialidades médicas, além das diversas áreas multiprofissionais.  

Os seus 452 leitos cadastrados no CNES estão à serviço exclusivo do SUS, e são distribuídos em 

estrutura pavilhonar, o que acarreta em maior custo de manutenção predial, limpeza, segurança, 

conservação, iluminação e custo operacional. Entretanto, essa conformação foi importante e 

estratégica para a execução das ações voltadas ao enfrentamento à pandemia de SARS-CoV-2, 

tendo sido o principal hospital público destinado aos pacientes suspeitos e confirmados de 

COVID19, chegando a ter 135 leitos de enfermaria e 48 de UTI dedicados à essa doença. 

Atende pacientes de todo o Estado e também de Estados vizinhos, tanto nas internações como 

nos diversos ambulatórios. Possui amplo serviço de apoio diagnóstico, composto por dez 

laboratórios, englobando microbiologia, diagnóstico onco-hematológico especializado e serviço 

de anatomia patológica (centro referência para as três UCH/UPE), e um serviço de imagem que, 

apesar do investimento realizado, ainda não supre grande parte das suas necessidades de 

exames de maior complexidade, sendo esses realizados em serviços terceirizados contratados 

pelo próprio hospital, além de cotas reguladas pela SES/PE em alguns exames específicos.  

Destacam-se importantes ações de reestruturação administrativa e de melhoria de processos na 

Unidade, durante a gestão vigente, que permitiram um expressivo aumento da produção 

ambulatorial e hospitalar, de receita proveniente da fonte SUS e de investimento estrutural e 

tecnológico. Ressaltam-se a estrutura da farmácia hospitalar, refeitório e setor de nutrição, 

serviço ambulatorial de neurologia, reforma de espaço para realização de exames especiais, 

aquisição de modernos tomógrafo e equipamento de ressonância magnética, inauguração da UTI 

cirúrgica e do bloco cirúrgico B, bem mais moderno, que permitem quase dobrar a produção 

cirúrgica, e a radioterapia, pronta para iniciar suas atividades, aguardando apenas a autorização 

da Comissão Nacional de Energia Nuclear.        
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De forma semelhante ao CISAM/CH/UPE, seus resultados assistenciais, de indicadores de 

qualidade, dados administrativo-financeiros e acadêmicos estão demonstrados no Relatório “CH 

em Números”, em anexo a este documento. 

 

2.2.3. Pronto Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Prof. Luiz Tavares 

(PROCAPE/CH/UPE) 

Inaugurado em 1994, é integrante da rede regionalizada e hierarquizada de serviços na Rede de 

Atenção às Urgências e Emergências do Estado (Rede RUE).  Os seus 252 leitos cadastrados no 

CNES estão destinados a área cardiovascular, em suas diversas áreas de atuação, exclusivamente 

SUS. É habilitado, pelo Ministério da Saúde, como Centro Nacional de Referência em Alta 

Complexidade Cardiovascular (CNRAC), através do qual presta relevante atenção aos usuários 

residentes no Estado de Pernambuco e na região Norte-Nordeste do País. 

O serviço de emergência cardiológica, que conta com 39 leitos, laboratório de hemodinâmica 

disponível 24h por dia, sete dias na semana, e equipe disponível para cirurgia cardíaca, possui 

demanda referenciada e também espontânea, com taxa de ocupação sempre acima de sua 

capacidade instalada, em média 150%, demonstrando a carência de leitos especializados na rede 

de saúde pública e a necessidade premente de aumento de oferta desses serviços no Estado, 

bem como da necessidade de leitos de retaguarda. 

Possui um amplo serviço de apoio diagnóstico e terapêutico complementar especializado na área 

cardiovascular, com pouca necessidade de realização de exames complementares de imagem em 

serviços terceirizados. 

Ressaltam-se importantes investimentos da gestão em curso, tais como a instalação da terceira 

máquina de hemodinâmica, aquisição de novos equipamentos de tomografia computadorizada e 

cintilografia, requalificação da climatização do hospital e o início da construção/expansão do 

prédio anexo que, quando terminado, permitirá quase que dobrar o número de leitos de 

internamento, tanto de enfermarias, quanto de UTIs especializadas. 
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Como para as demais UCH/UPE, seus resultados assistenciais, de indicadores de qualidade, dados 

administrativo-financeiros e acadêmicos estão demonstrados no Relatório “CH em Números”, 

em anexo a este documento. 

 

2.3. Conselho de Administração do Complexo Hospitalar da UPE (CACH/UPE) 

Colegiado Superior do CH/UPE, tem funções deliberativas, consultivas e normativas nas matérias 

assistenciais, administrativas, financeiras e acadêmicas, com a finalidade de definir políticas e 

diretrizes e monitorar as ações do CH/UPE, normatizado pela Resolução CONSUN nº 06/17. 

 

2.4. Ambiente de Atuação 

As Unidades do Complexo são cenários de prática acadêmica para cursos de graduação e de 

programas de pós-graduação (especializações, residências, mestrados e doutorados) para as 

Unidades de Ensino do Campus Santo Amaro da UPE, compostas por: Faculdade de Ciências 

Médicas (FCM/UPE), com cursos de medicina e saúde coletiva; Faculdade de Enfermagem Nossa 

Senhora das Graças (FENSG/UPE), com curso de enfermagem; Faculdade de Odontologia de 

Pernambuco (FOP/UPE), com curso de odontologia; Instituto de Ciências Biológicas (ICB/UPE), 

com cursos de ciências biológicas e apoio ao período básico dos demais cursos na área da saúde; 

Escola Superior de Educação Física (ESEF/UPE), com curso de educação física; e ainda para os 

demais cursos da área da saúde de outros Campi da UPE, além de cursos técnicos. 

Ao longo do quadriênio de gestão, o ambiente de atuação da SCH/UPE foi ampliado e 

fortalecido, conquistando um reconhecimento intra e extra muros da Universidade, com a 

potencialização da gestão das demandas assistenciais, de educação e administrativas dentro do 

CH/ UPE, fortalecendo assim as relações institucionais de governança e gestão.  

A Figura 4 demonstra a relação entre Governança e Gestão, pressuposto incorporado nos 

processos de trabalho da Gestão 2017-2021, onde as ações estratégicas da Superintendência 
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foram planejadas com ética e responsabilização, proporcionando a transparência nas reuniões 

sistemáticas de monitoramento da gestão e nas ordinárias do CACH/UPE, bem como nos demais 

fóruns de discussões internos ou externos à UPE. 

 

Figura 4: Relação entre Governança e Gestão. 

 

 

 

3. DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE GESTÃO 

 

O Planejamento Estratégico que foi desenvolvido ao longo do quadriênio 2017-2021, enquanto 

processo dinâmico, sistêmico, coletivo, participativo e contínuo para determinação dos objetivos, 

estratégias e ações da organização, demandou: tempestade de idéias; análise dos ambientes 

interno e externo para discutir os pontos fracos, pontos fortes, oportunidades e ameaças; análise 

combinatória desses quatro pontos para definir os possíveis eixos e objetivos estratégicos; 

definição de prioridades; e descrição de indicadores de monitoramento. 

A Figura 5 expressa que o Planejamento da SCH/UPE estabelece uma tríade entre as ações 

assistenciais, de formação profissional e de controle interno para fortalecimento do CH/UPE, 

definindo missão, visão e valores da SCH/UPE. 

 
 

“Enquanto a gestão é inerente e integrada aos processos 
organizacionais, sendo responsável pelo planejamento, 
execução, controle, ação, enfim, pelo manejo dos recursos 
e poderes colocados à disposição de órgãos e entidades 
para a consecução de seus objetivos, a governança provê 
direcionamento, monitora, supervisiona e avalia a atuação 
da gestão, com vistas ao atendimento das necessidades e 
expectativas dos cidadãos e demais partes interessadas” 

 (Cartilha_Relatorio de Gestao na forma de Relato Integrado, TCU- SEMEC /2018) 
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Figura 5: Missão, Visão e Valores da SCH/UPE. 
 

 
Fonte: SCH/UPE. 
 
 

No início da Gestão 2017-2021 a proposta de Plano de Ação apresentada no Comitê de Busca foi 

revisada, incorporando ao Planejamento Plurianual da SCH/UPE referente a ações advindas da 

gestão anterior, conforme o Quadro 2 a seguir. 

 
 
Quadro 2: Planejamento Estratégico da SCH/UPE – 2018. 
 

EIXO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO AÇÃO ESTRATÉGICA 

GESTÃO DA SCH MACRO 

Unificação de processos  e serviços comuns as 
UCH 

Requalificar os serviços de licitações das 
UCH 

Participar dos processos de planejamento da 
UPE 

Participar da construção do PDI 2019-
2023 

GESTÃO DA SCH 
ADMINISTRATIVA 

Implantar modelo de Gestão Administrativa 
da SCH 

Criar a Gestão Documental do CH 
Revisar os organogramas 
Estruturar reuniões ordinárias 

GESTÃO DA SCH 
ORÇAMENTÁRIO-

FINANCEIRA 

Estruturar e Implantar a organização 
orçamentária / financeira da SCH 

Acompanhar e Monitorar a LOA – Lei 
Orçamentária Anual 

Captar  recursos externos para o CH 
Gestão de Custos 
Ampliar os investimento nas UCH 

GESTÃO DA SCH PROJETOS Implantar a Gestão de Projetos na SCH 
Desenvolver Gestão de Projetos no CH 

Estruturar ações conforme o Masterplan 

GESTÃO DA SCH 
ASSISTENCIAL 

Instituir Cooperações Técnicas de Interesse 
para o CH 

Efetivar Convênio de Cooperação 
Técnica entre o CH e o Território de 
Fernando de Noronha 
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Apoiar as atividades assistenciais 

Articular e ampliar assistência junto à 
Rede Estadual de Saúde 

Trabalhar junto as UCH as novas 
demandas assistenciais que são 
interdependentes dentro do CH 

Ordenar o Acesso aos Exames 
Complementares 

Apoiar o desenvolvimento dos processos 
de qualidade nas UCH 

Estruturar as Interconsultas e Pareceres 
entre as UCH 

GESTÃO DA SCH 
MONITORAMENTO 

Monitorar ações da SCH 

Atualizar a Sala de Situação da SCH 
Elencar as prioridades da Sala de 
Situação 
Socializar a Sala de Situação dentro do 
CH 

Monitorar ações da UCH 

Padronizar informações para o relatório 
UPE em Números do CH 

Apoiar as UCH nos seus processos de 
contratualização 

Acompanhar o POA de cada UCH 

Implantar Gestão por Indicadores 

Criar Indicadores  de Processo 

Implantar Indicadores  de Processo 

Implantar Indicadores de Qualidade 

Implantar Indicadores de Resultados 

GESTÃO DE PESSOAS 
Implementar a Política de Gestão de Pessoas 
da UPE no CH 

Dimensionar o quadro de servidores nas 
Unidades do CH 
Apoiar a efetivação do concurso 2017 
nas UCH 
Implantar do Sistema de Gratificação de 
Desempenho 

Uniformizar fluxos administrativos 
voltados à gestão de RH 

Implementar a Saúde do Trabalhador da 
PRODEP no CH 

Participar dos Processos Avaliativos de 
Gestão  da UPE 

INTEGRAÇÃO ENSINO-
PESQUISA-EXTENSÃO-

SERVIÇO 

Implementar a Câmara Técnica de Ensino do 
CH 

Incorporação da CT de Estágios 

Requalificar os Centros de Estudos e 
Educação Permanente das UCH 

Normatizar as praticas acadêmicas para 
servidores 

Reestruturar a UNIPECLIN 

Integrar as ações da UNIPECLIN com as 
Unidades de Educação e as UCH 

Desenvolver as ações de Pesquisa 
Clinica no CH 
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Disseminar conhecimento no CH 

Consolidar o Simpósio do Complexo 
Hospitalar da UPE 

Fomentar a participação das UCH na 
Semana Universitária da UPE 

COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

Implantar  a Comunicação  Interna e Externa  
do Complexo Hospitalar 

Operacionalizar a Comunicação 
Institucional dentro do CH 

Fonte: SCH/UPE. 

 

Na execução do que foi planejado, ainda em 2018, foi incorporado o sistema de farol apontando 

para  a definição do andamento da ação, conforme a Figura 6, sendo associado a situação atual 

da execução do Plano. O Quadro 3 exemplifica como foi utilizado o farol ao longo da gestão. 

 

Figura 6: Farol do andamento das Ações Estratégicas planejadas, padrão 2018. 
 

FAROL   

     AÇÃO PROGRAMADA E CONCLUÍDA 

     AÇÃO PROGRAMADA E EM ANDAMENTO 

     AÇÃO CONTÍNUA 

     AÇÃO PROGRAMADA MAS NÃO INICIADA 

     AÇÃO NÃO PROGRAMADA E DIRECIONADA PARA 2019 

       AÇÃO MODIFICADA EM 2019 

       AÇÃO CANCELADA 
Fonte: SCH/UPE. 

 

 

Quadro 3: Demonstrativo da Gestão Macro da SCH do Planejamento Estratégico da SCH/UPE – 
2018-2019. 
 

EIXO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

AÇÃO 
ESTRATÉGICA 

FAROL 
2018 

FAROL 
2019 

SITUAÇÃO ATUAL 

GESTÃO 
MACRO DA 

SCH 
 

Unificação de 
processos  e 

serviços 
comuns às UCH 

Requalificar os 
serviços de 

licitações das UCH 

    

1. Tipo de processo licitatório - realizada 
discussão com a SAD e definido formato 
de processo licitatório conjunto por 
Registro de Preço 

    2. Realizar licitações unificadas 

    

3. Aquisição de materiais por grupos de 
maior consumo (seringas e agulhas; 
equipos de bomba; luvas descartáveis; 
materiais têxteis) - aguardar processos 
corporativos da SAD;  processos do CH 
direcionados para contratos terceirizados 

    

4. Grupo de medicamentos 
redirecionado para antimicrobianos - TR 
pronto e encaminhado para licitação 
através do PROCAPE 
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Padronizar ações 
de controle e 

avaliação no CH 
    

1. GT de Controle e Avaliação visando a 
unificação e padronização dos processos 
de trabalho - proposta concluída e em 
fase de implantação 

Integrar o Governo 
do Estado nos 
processos de 

unificação do CH 

    

1. Consultoria da SAD/SEFAZ/SEPLAG nos 
processos de unificação do CH - 
aguardando definição junto ao 
Governador - cancelada visto que 
iniciamos processo conjunto; será 
retomada caso tenhamos dificuldades na 
efetivação 

Participar dos 
processos de 

planejamento 
da UPE 

Participar da 
construção de 
Instrumentos 

Normativos e de 
desenvolvimento 

institucional 

    
1. Inclusão da estrutura organizacional 
do CH no Organograma da UPE - 
proposta incluída no PDI 2019-2023 

    

2. Estatuto e Regimento Interno da UPE - 
participação do CH na revisão; 
aguardando GT a ser definido pela 
Reitoria 

    
3. Resolução 006/2017 (definições do 
CH) - revisão após aprovação do novo 
Estatuto e Regimento Geral da UPE 

Fonte: SCH/UPE. 

 

3.1. Relatórios Anuais de Gestão (RAG) 

A cada término de ano de gestão, a equipe da SCH/UPE elaborou um compilado das ações 

estratégicas e suas situações, para cada eixo estratégico e objetivos elencados. 

Esse compilado descritivo e seus respectivos faróis fizeram parte dos RAGs de cada ano, 

disponíveis para consulta no site da UPE (RAG ano I – out/2017 a dez/2018; RAG ano II – 2019; e 

RAG ano III – 2020), e com seus desempenhos descritos nos Quadros 4 a 6 abaixo. 

 

Quadro 4: Desempenho geral das ações do Planejamento Estratégico da SCH/UPE; RAG ano I – 

out/2017 a dez/2018. 

 
Fonte: SCH/UPE. 



Rua Arnóbio Marques nº 310 | Pavilhão Ovídio Montenegro | Térro | Santo Amaro 
Recife | PE | CEP: 50100

Quadro 5: Desempenho geral das ações do Planejamento Estratégico da SCH/UPE; RAG ano

2019. 

Fonte: SCH/UPE. 

 

Quadro 6: Desempenho geral das ações do Planejamento Estratégico da 

– 2020. 

Fonte: SCH/UPE. 
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: Desempenho geral das ações do Planejamento Estratégico da SCH/UPE; RAG ano II – 

: Desempenho geral das ações do Planejamento Estratégico da SCH/UPE; RAG ano III 
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3.2. RAG ano IV – janeiro a setembro/2021 

No último ano de gestão não foi feito um relatório específico, ficando o mesmo incorporado a 

este Relatório de Gestão, conforme abaixo. 

No Quadro 7 encontra-se o demonstrativo do panejamento estratégico em 2021 (período de 

janeiro a setembro), sem as análises descritivas de cada eixo, que serão feitas a seguir referente 

a todo o período de gestão, e no Quadro 8 o desempenho geral. 

 

Quadro 7: Demonstrativo do Planejamento Estratégico da SCH/UPE – janeiro a setembro/2021. 
 

EIXO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

AÇÃO 
ESTRATÉGICA 

FAROL 
SETEMBRO 

2021 
SITUAÇÃO ATUAL 

GESTÃO DA SCH 
MACRO 

Unificação de 
processos  e 

serviços 
comuns às 

UCH 

Requalificar os 
serviços de 

licitações das 
UCH 

  
1.  Foram realizados TR conjuntos e as 
seguintes licitações unificadas: Antibioticos, 
gases medicinais e agência transfusional 

  
2. Processos licitatórios iniciados e em 
andamento (TR em construção): Serviço de 
Nutrição e de Anestesia  

Participar dos 
processos de 
planejamento 

da UPE 

Participar da 
construção de 
Instrumentos 

Normativos e de 
desenvolvimento 

institucional 

  

1. Resolução CONSUN 02/2021-  Aprovada e 
homologada como Resolução que dispõe 
sobre parâmetros assistenciais mínimos de 
produção dos servidores técnico-
administrativos de nível superior e docentes 
dentro dos Serviços Assistenciais das 
Unidades que compõem o CH/UPE 

  
2.Resolução CONSUN 13/2021 Aprovada e 
homologada como Resolução que dispõe 
sobre mobilidade interna de servidores na 
UPE 

  

3. Participação na construção de minuta que 
estabelece orientações gerais a serem 
adotadas para implantação e 
desenvolvimento da modalidade do Trabalho 
Remoto no âmbito da Universidade de 
Pernambuco – UPE a ser aprovada e 
homologada pelo CONSUN  

  
4. Participação na minuta de Resolução 
CONSUN que estabelece a normatização do 
voluntariado na UPE 

  

5. Participação na elaboração de 
regulamentação das atividades de Práticas, 
Estágios Obrigatórios, Visitas Técnicas e 
Intercâmbios nos Campos das UCH/UPE 
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GESTÃO DA SCH  
ADMINISTRATIVA 

Reestruturar 
área física da 

SCH/UPE 

Definir novo 
espaço para 

funcionamento 
da SCH/UPE 

  Inauguração das novas instalações da 
SCH/UPE 

GESTÃO DA SCH  
ORÇAMENTÁRIO-

FINANCEIRA 

Estruturar e 
Implantar a 
organização 

orçamentária-
financeira da 

SCH  

Acompanhar e 
Monitorar a LOA 

– Lei 
Orçamentária 

Anual das UCH 

  1.  Articular com as UCH a otimização da 
execução da LOA de cada Unidade 

  2.  Apoiar as UCH nas ações orçamentarias e 
financeiras  no enfrentamento da Covid-19 

  3. Apoiar as  UCH nas demandas da 
execução da LOA junto à PROADMI  

  
4.  Viabilizar junto a  com a SECTI, SEPLAG 
e SEFAZ a cobertura das despesas com 
CELPE e COMPESA no CH 

Implementar 
ações referentes 

ao POA 

  
1. Articular com a SES,a  programação de 
pagamento dos valores da receita SUS não 
repassados ao CISAM  (2015-2019)  

  

2.  Articular com a SES,a  programação de 
pagamento dos valores da receita SUS não 
repassados ao HUOC e PROCAPE (2015-
2020)  

  

3. Acompanhar o processo de 
recontratualização do CISAM, HUOC e 
PROCAPE -  Em virtude da pandemia o 
HUOC e PROCAPE tiveram seus processos 
reconduzidos de acordo com a Lei Lei 
13.992/2020 e a Lei 14.061/2020  

  
4. Articulação do repasse orçamentário e 
financeiro destinados ao COVID nas 
UCH/UPE 

Gestão de 
Custos 

  

1.  Núcleo de Economia em Saúde (NES) no 
CISAM e  HUOC  -  em desenvolvimento, 
aguardando fluxo de dados sobre 
informações da folha de pagamento para 
efetivação do processo. 

GESTÃO DA SCH  
ASSISTENCIAL 

Apoiar as 
atividades 

assistenciais 

Articular e 
ampliar 

assistência junto 
à Rede Estadual 

de Saúde 

  

1. Em processo de discussão referente à 
instalação/ampliação dos serviços das UCH: 
a) CISAM - UTI/UCI Neonatal; Centro de 
Parto Normal; Casa da Gestante e Puérpera; 
b) HUOC - Radioterapia; Hemodinâmica; 
Bloco Cirúrgico B; leito de UTI materna; 
c) PROCAPE - 3a Hemodinâmica; prédio 
anexo 

  

2. Apoio nas ações de requalificação das 
áreas assistenciais e na aquisição de 
insumos e equipamentos para enfrentamento 
à pandemia nas UCH/UPE 

Padronizar 
processos de 

apoio às ações 
assistenciais  

Uniformizar 
ações voltadas à 

qualidade e 
segurança 

assistenciais 

  

1. Análise interna na SCH da Proposta de 
funcionograma de Gerência de Risco para o 
CH/UPE, realizada em conjunto com a GR do 
HUOC 

  

2. Discussão da proposta com os Gestores 
das UCH para implantação e integração entre 
as UCH/UPE - Não iniciada em virtude ao 
enfrentamento da Covid-19  
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4. Apoiar CISAM no desenvolvimento do 
PROADISUS - ação realizada de acordo com 
as demandas da Unidade 

GESTÃO DA SCH 
MONITORAMENTO 

Monitorar 
ações da SCH 

Atualizar a Sala 
de Situação da 

SCH 
  

1. Realizada nas reuniões semanais 
sistematicas de monitoramento da SCH e nas 
reuniões do CACH 

Dar 
transparência ao 
monitoramento 

das ações 
dentro do CH 

  
1. Relatório de Gestão ano III - RAG 2020 - 
apresentado ao CACH e disponível na página 
do CH no site da UPE 

  2. Relatório de Gestão 2017-2021 - em 
elaboração  

  
3. Socialização das ações da SCH nas 
reuniões sistemáticas com gestores e nas 
reuniões do CACH. 

Monitorar 
ações da UCH 

Padronizar 
informações 

para o relatório 
CH em Números 

/ UPE em 
Números  

  

1. Revisão do formato das informações 
referentes a 2020 para o relatório UPE em 
Números 2021, com inclusão dos dados 
sobre as ações de enfrentamento à pandemia 
do SARS-CoV-19  

  
2. Monitoramento e elaboração dos dados do 
relatório CH em Números para apresentação 
no CACH 

Implantar 
Gestão por 
Indicadores 

  
1. Monitoramento trimestral dos indicadores  
nas UCH - ação suspensa em virtude ao 
enfrentamento à pandemia do SARS-CoV-19  

GESTÃO DE 
PESSOAS 

Implementar a 
Política de 
Gestão de 

Pessoas da 
UPE  

no CH 

Dimensionar o 
quadro de 

servidores nas 
UCH 

  

1. Levantamento de necessidade para 10 
anos para subsidiar proposta de Lei 
Complementar, incluindo cargos/funções 
existentes e novos - houve necessidade de 
revisão em virtude da demanda de inclusão 
de novos cargos 

Implantar do 
Sistema de 

Gratificação de 
Desempenho 

  

1. Em discussão entre a SCH e UCH 
viabilidade de mudança de formato de 
pontuação por produção para pontuação por 
desempenho, adequando às atualizações da 
legislação 

Ingresso de 
profissionais nas 

UCH 

  1. Apoiar e acompanhar a substituição de 
vacâncias por servidores concursados 

  

2. Seleção simplificada para tecnológo em 
radiologia/radioterapia - após as diversas 
articulações entre 
SCH/PRODEP/Reitoria/SAD a seleção foi 
autorizada pelo Governo 

  

3. Minuta do edital para a seleção simplificada 
para tecnológo em radiologia/radioterapia 
elaborada e aguarda a viabilização pelo 
IAUPE 

  

4. Concurso para hematologista e 
cadiologista - Realizada articulação junto ao 
Governo do Estado e autorização junto a 
CPP, aguardando tramites internos do 
Governo e da UPE 
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Enfrentamento à 
pandemia de 
SARS-CoV-2 

  
1. Articulação junto aos PNIs Estadual e 
Municipal a vacinação de estudantes da área 
da saúde da UPE  

  
2. Definição de diretrizes para retorno de 
servidores de grupo de risco às atividades 
presenciais 

Implementar a 
Política de 

Segurança e 
Saúde do 

Trabalhador no 
CH 

  

1. Requalificação da Segurança do 
Trabalhador nas UCH junto com 
Reitoria/PRODEP - suspenso em virtude ao 
enfrentamento da pandemia 

  
2. Formato de assistência ao servidor e 
discente - suspenso em virtude ao 
enfrentamento da pandemia 

  
3. Operacionalização dos atendimentos nas 
UCH - suspenso em virtude ao enfrentamento 
da pandemia 

  
4. Formato de disseminação de informações 
de orientações em saúde - suspenso em 
virtude ao enfrentamento da Covid-19  

INTEGRAÇÃO 
ENSINO-

PESQUISA-
EXTENSÃO-

SERVIÇO 

Fortalecer a 
Câmara 

Técnica de 
Práticas e 

Estágios do 
CH/UPE 

Revisar e 
ampliar vagas 

para graduação 
  

1. Vagas para internato e estágio em 
graduação para 2021 - para atender as 
condições sanitárias para enfrentamento à 
pandemia, as vagas para estudantes externos 
à UPE foram suspensas e o internato 
somente ocorreu para os alunos da UPE 

Formalizar 
convênios com 

IES 
  

1. Encontram-se em análise as renovações 
de convênios pré-existentes e as solicitações 
de novos convênios - participação conjunta 
da PROGRAD/SCH/Centro de Estudos das 
UCH/UPE  

Requalificar os 
Centros de 

Estudos  

  
1. Padronização de regulamentação e 
funcionograma dos Centro de Estudos das 
UCH/UPE 

  
2. Planejamento de oficina de Gestão para 
padronização e integração dos Centro de 
Estudos dentro do CH/UPE 

Reestruturar a 
UNIPECLIN 

Integrar as 
ações da 

UNIPECLIN com 
as Unidades de 
Educação e as 

UCH 

  1. Reestruturação administrativa da 
UNIPECLIN 

  

2. Revisão da Resolução Consun 001/2018 - 
Minuta elaborada pela equipe da UNIPECLIN, 
em análise na SCH e será encaminhada ao 
CONSUN para apreciação e homologação de 
nova Resolução que normatize a 
reestruturação administrativa da UNIPECLIN 

  
3. Integração da UNIPECLIN com as 
atividades do Simpósio do Complexo 
Hospitalar  da UPE 

  4. Participação do Comitê Gestor do Redcap 

  
5. Suporte à implantação do Trabalho de 
Conclusão de Residências Médica em 
parceria com a COREME 
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Disseminar 
conhecimento  

no CH 

Desenvolver  
anualmente o 
Simpósio do 
Complexo 

Hospitalar da 
UPE 

  

1. Incorporação do Simpósio do CH no 
calendario de atividades acadêmicas dea 
UPE - em 2021 foi decidido reorganizar a 
formatação do Simposio, com a incorporação 
do formato digital iniciado em 2020, para o VI 
Simpósio em 2022 

  
2. Organização da programação do VI 
Simpósio e de pré-simpósios com os 
respectivos temas: saúde digital e covid 

Fomentar a 
participação das 

UCH na 
Semana 

Universitária da 
UPE 

  1. Articular junto as UCH a participação do 
CH na SU 2021 

COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

Implantar  a 
Comunicação  

Interna e 
Externa  do 
Complexo 
Hospitalar 

Operacionalizar 
a Comunicação 

Institucional 
dentro do CH 

  
1. Apresentação das ações nas reuniões do 
CACH 

  
2. Reestruturação da página do CH no site da 
UPE junto ao NCTI ampliando as informações 
na página 

  3. Carta de Serviços do CH/UPE - em revisão 
devido à demanda do Governo do Estado 

Fonte: SCH/UPE. 

 

Quadro 8: Desempenho geral das ações do Planejamento Estratégico da SCH/UPE; RAG ano IV 

– janeiro a setembro/2021. 

 
Fonte: SCH/UPE. 
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3.3. Visão Geral da Execução do Planejamento Estratégico 2017-2021     

A execução do Planejamento Estratégico da gestão 2017-2021,  está retratada através de oito 

Eixos Estratégicos, como se segue: 

 

3.3.1. Eixo Estratégico 1 – Gestão Macro 

A unificação de processos licitatórios foi a ação estratégia de maior destaque neste eixo, e a 

articulação junto à SAD/PE foi fundamental para definir a política de elaboração de processos de 

licitações conjuntas nas três UCH/UPE. Essa ação foi desenvolvida com a participação conjunta 

com os Gestores Executivos das Unidades, através das seguintes atividades:  

1. Capacitação das equipes das Unidades nas plataformas governamentais de licitação e 

levantamento de preço (PE integrado); 

2. Definição dos processos licitatórios com maior impacto financeiro nas UCH/UPE; 

3. Priorização dos processos conjuntos com definição das comissões próprias de licitação 

para a execução; 

4. Realização das  licitações conjuntas para aquisição de: 

a) antimicrobianos; 

b) fornecimento de água mineral; 

c)    serviço de lavanderia, com redução substancial dos preços, que ainda estão vigentes 

para as UCH/UPE;  

d) gases medicinais; 

e) insumos para agência tranfusional; 

5. Em construção TR para processos licitatórios de: 

a)    serviço de nutrição (dieta hospitalar); 

b)    serviço de anestesia; 

6. Em análise construção de TR para contratação de serviços:  

a) insumos para laboratório em geral; 



SUPERINTENDÊNCIA DO COMPLEXO HOSPITALAR DA UPE 
PROF. DR. ENIO LUSTOSA CANTARELLI 

CISAM – HUOC – PROCAPE 
Rua Arnóbio Marques nº 310 | Pavilhão Ovídio Montenegro | Térro | Santo Amaro 

Recife | PE | CEP: 50100-130 | Fone: 31841281 | E-mail: sup.complexohospitalar@upe.br 

      

 

 
29 

 

b) limpeza hospitalar; 

c)    resíduo solído; 

d) publicações; 

e) manutenção de rede de gases; 

f)     ar comprimido e vácuo. 

Esses processos conjuntos, em expansão no âmbito do CH/UPE, têm importante impacto 

financeiro para as UCH/UPE, bem como supre orientação do TCE/PE no sentido de estimular a 

economicidade na administração pública. 

Na ação de participação em processos de planejamento da UPE, a SCH/UPE participou 

ativamente de:  

1. Inclusão da estrutura organizacional do CH/UPE no organograma da UPE;  

2. Construção do PDI da UPE para o período 2019-2023;  

3. Elaboração da Resoluções:  

a) CONSUN 001/2018 que aprova a estruturação da gestão e normas de 

funcionamento da UNIPECLIN;  

b) CONSUN 014/2019 que regulamenta a integração entre servidores docentes e 

técnico-administrativos (profissionais de saúde) de nível superior; 

c) CONSUN 02/2021 que dispõe sobre parâmetros assistenciais mínimos de 

produção dos servidores técnico-administrativos de nível superior e docentes 

dentro dos serviços assistenciais das UCH/UPE, importante para organizar as 

atividades assistenciais e viabilizar melhor integração ensino-serviço;  

d) CONSUN 13/2021 que dispõe sobre mobilidade interna de servidores na UPE;  

4. Elaboração junto as UCH/UPE do plano de convivência dos setores administrativos 

após redução no número de casos de COVID19 durante a pandemia em 2020;  

5. Elaboração das propostas de Resoluções aguardando aprovação pelo CONSUN: que 

estabelece orientações gerais a serem adotadas pelas Unidades na implantação e 

desenvolvimento da modalidade do Trabalho Remoto – TR no âmbito da UPE;  que 

institui e regulamenta a atividade de voluntariado na UPE. 
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A participação nas atividades de revisão do Estatuto e do Regimento Interno da UPE não foi 

executada, uma vez que a ação não depende diretamente da gestão da SCH/UPE, estando no 

âmbito da Reitoria. 

Ao final da gestão, foram criados dois Grupos de Trabalho (GT), dentro do CH/UPE, para discutir: 

proposta de modelo de gestão a ser incorporado nas UCH/UPE e novo modelo de pontuação da 

gratificação de desempenho (que já vinha sendo trabalhado dentro do CH/UPE, agora 

incorporando equipe da PRODEP/UPE), e ambos se encontram em andamento.  

Exequibilidade do planejamento estratégico realizado: Esse eixo teve ações concluídas, 

contínuas e em andamento em 60% no primeiro ano de gestão (outubro/2017 a 

dezembro/2018), 67% no segundo ano (2019) e 100% no terceiro ano (2020) e no último ano de 

gestão (janeiro – setembro/2021), um vez que, deste eixo prioritário, foram retiradas as ações 

em que a SCH/UPE estaria partícipe, mas dependiam da ação direta de outros atores da 

Universidade para serem executadas. Tais índices expressam a exequibilidade do planejamento 

nessa esfera.  

 

3.3.2. Eixo Estratégico 2 – Gestão Administrativa: 

Esse eixo previu organização interna da SCH/UPE, tanto do ponto de vista documental, quanto 

de reuniões para discussão e publicização das ações desenvolvidas. 

Quanto à questão documental, foi feita uma reestruturação da norma zero para documentos 

emitidos pela SCH/UPE, entretanto a UPE aderiu ao sistema SEI, onde os objetivos foram facilitar, 

uniformizar e agilizar a tramitação documental dentro das diversas instâncias Governamentais, 

incluindo o CH/UPE. 

A gestão, ao longo do quadriênio, estruturou e manteve reuniões sistemáticas semanais com a 

equipe para monitoramento das ações planejadas. Ainda realizou reuniões com os Gestores 

Executivos das UCH/UPE para discussões de temas e ações de padronização de condutas e 



SUPERINTENDÊNCIA DO COMPLEXO HOSPITALAR DA UPE 
PROF. DR. ENIO LUSTOSA CANTARELLI 

CISAM – HUOC – PROCAPE 
Rua Arnóbio Marques nº 310 | Pavilhão Ovídio Montenegro | Térro | Santo Amaro 

Recife | PE | CEP: 50100-130 | Fone: 31841281 | E-mail: sup.complexohospitalar@upe.br 

      

 

 
31 

 

serviços dentro do CH/UPE, e a maioria das reuniões ocorreu de forma ampliada, com 

participação de representantes da equipe gestora de cada UCH/UPE.  

As Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração do Complexo Hospitalar da UPE 

(CACH/UPE), principal local de transparência da gestão do CH/UPE, aconteceram 

trimestralmente, de acordo com o calendário anual previamente aprovado pelo CONSUN, sendo 

palco de apresentações de relatórios de gestão da SCH/UPE e das UCH/UPE, dos resultados 

assistenciais, financeiros e acadêmicos do CH/UPE e discussão de vários temas de importância 

dentro da Universidade. 

Ainda, essa gestão viabilizou assento da SCH/UPE no CONSUN, importante conquista para 

participação efetiva nas amplas discussões e decisões da Universidade. 

Exequibilidade do planejamento estratégico realizado: Esse eixo teve planejamento com itens 

concluídos, contínuos e em andamento em 100% nos relatórios de gestão da SCH/UPE de 2017 a 

2021.   

 

3.3.3. Eixo Estratégico 3 – Gestão Orçamentário-Financeira 

A gestão orçamentária e financeira, no período de 2017-2021, foi protagonista de uma mudança 

de cultura dentro do CH/UPE, onde o monitoramento, colaboração e estímulo à integração entre 

os setores financeiros das UCH/UPE e da Reitoria, protagonizado pela SCH/UPE, resultaram em 

aumento anual da capacidade de liquidação, com queda considerável de DEA e de Restos a 

Pagar, otimizando a receita orçamentário-finaceira do ano seguinte, como se segue.  
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Tabela 3: Acompanhamento orçamentário-financeiro das Unidades do Complexo Hospitalar da 
UPE, 2017-2021. 
 

 
Fonte: SCH/UPE. 

 

O  início da gestão foi no último trimestre de 2017, com um cenário de redução dos recursos 

orçamentários e financeiros, e para garantir o abastecimento das UCH/UPE, naquele exercício, 

foi realizado um trabalho interno em cada Unidade, com reuniões conjuntas entre equipes de 

gestores e gerentes de planejamento e administrativo-financeiros. 

Em 2018 foi iniciado o acompanhamento sistemático e contínuo da aplicação dos recursos e da 

execução orçamentária e financeira, como apoio aos Gestores Executivos das UCH/UPE, seus 

Gerentes de Planejamento e Administrativo-financeiro, além de Coordenações Financeira e de 

Planejamento da PROADMI/UPE. A SCH/UPE articulou negociações com a Reitoria e o Governo 

Estadual, com vistas à liberação de aportes extras orçamentário e financeiro para custeio em 

suas Unidades.    

Em 2019, com nova gestão na SES/PE, foram iniciadas articulações para viabilizar o repasse de 
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valores passivos da receita SUS, pendentes desde o ano de 2015, cujo valor era em torno de 

R$18.000.000,00 (dezoito milhões de Reais), e que influenciavam diretamente no desbalanço 

entre receita e despesas das UCH/UPE. Como resultado, as UCH/UPE passaram 

progressivamente a receber os valores passivos de anos anteriores, sendo capazes de suprir 

débitos financeiros antigos e investir em seu próprio crescimento. 

A articulação conjunta da SCH/UPE com o Reitorado e Gestores Executivos das UCH/UPE, 

articularam, junto à SECTI/PE, SES/PE, SEPLAG/PE e SEFAZ/PE, possibilitou a viabilidade de 

disponibilizar créditos suplementares orçamentários e financeiros para o custeio dos hospitais.  

Entre as negociações realizadas, ficou definida a responsabilidade da SES/PE e SEFAZ/PE no 

pagamento das despesas de energia elétrica e água/saneamento (CELPE e COMPESA) do 

CH/UPE. Assim, os recursos antes destinados a essas despesas foram remanejadas para outras 

ações de custeio das Unidades. 

Em 2020 as tratativas foram intensificadas e, como resultado, a SES/PE regularizou o pagamento 

da receita SUS das UCH/UPE dentro do exercício e reduziu o valor do passivo previamente 

descrito para aproximadamente R$7.000.000,00 (sete milhões de Reais), como se segue: 

1. O CISAM/CH/UPE teve todo o passivo repassado, de aproximadamente R$8.000.000,00 

(oito milhões de Reais), possibilitando a realização de projetos de investimentos no ano 

de 2021; 

2. O HUOC/CH/UPE e o PROCAPE/CH/UPE vêm recebendo as parcelas referentes ao passivo 

de exercícios anteriores juntamente com a receita do exercício corrente. 

Ainda, nesse ano marcado pela pandemia de SARS-CoV-2 e suas consequências negativas 

voltadas à área orçamentário-financeira, a SCH/UPE esteve presente no sentido de apoiar as 

UCH/UPE em suas ações, e contribuir na interação entre as Unidades e Comitê de Crise do 

Estado, do qual SES/PE, SEFAZ/PE e SEPLAG/PE eram integrantes estratégicos nas decisões.    

Todos esses resultados, somados às ações desenvolvidas por cada Gestão de Unidade, voltadas 

ao controle de gastos e à otimização de produção e suas cobranças, refletiram diretamente no 
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crescimento anual da Receita

2). 

Verifica-se também que a SCH/UPE articulou e apoiou a implantação e implementação dos 

Núcleos de Custos nas UCH/UPE

fez essa adesão, com monitoração junto à SES/PE, enquanto que as

na fase de estruturação de seus núcleos. 

 

Gráfico 1: Evolução da Receita das Unidades do Complexo Hospitalar da UPE, 2017

Fonte: SCH/UPE. 

 
 
Gráfico 2: Evolução da Execução da LOA nas Unidades do Complexo Hospitalar da UPE, 2017
2020.  

Fonte: SCH/UPE. 
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crescimento anual da Receita (Gráfico 1), bem como na melhoria da execução 

se também que a SCH/UPE articulou e apoiou a implantação e implementação dos 

Núcleos de Custos nas UCH/UPE, para a adesão ao sistema APURASUS. O PROCAPE/CH/UPE já 

fez essa adesão, com monitoração junto à SES/PE, enquanto que as demais Unidades ainda estão 

na fase de estruturação de seus núcleos.  

Evolução da Receita das Unidades do Complexo Hospitalar da UPE, 2017

Evolução da Execução da LOA nas Unidades do Complexo Hospitalar da UPE, 2017
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melhoria da execução da LOA (Gráfico 

se também que a SCH/UPE articulou e apoiou a implantação e implementação dos 

, para a adesão ao sistema APURASUS. O PROCAPE/CH/UPE já 

demais Unidades ainda estão 

Evolução da Receita das Unidades do Complexo Hospitalar da UPE, 2017-2021. 

  

Evolução da Execução da LOA nas Unidades do Complexo Hospitalar da UPE, 2017-
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Exequibilidade do planejamento estratégico realizado: Esse eixo também teve seu 

planejamento com itens concluídos, contínuos e em andamento em 100% nos relatórios de 

gestão da SCH/UPE de 2017 a 2021. 

 

3.3.4. Eixo Estratégico 4 – Gestão Assistencial 

O papel fundamental da SCH/UPE na gestão assistencial  é a uniformização de normativas e de 

fluxos assistenciais que favoreçam linha de cuidados e processos assistenciais de qualidade, 

viabilizando a cooperação e complementaridade entre as UCH/UPE.  

Nesse contexto, foram propostas rotinas de interconsultas e pareceres de diferentes 

especialidades entre os hospitais, bem como foram iniciadas articulações para viabilização de 

serviços interrelacionados.  

As ações desse eixo envolvem complexidade e demandam prazo para a sua execução, contudo a 

construção é coletiva e evolutiva, porém diversos processos foram adiados durante a pandemia 

de SARS-CoV-2, com redirecionamento de ações voltadas ao seu enfrentamento. 

Ainda, no âmbito assistencial, a SCH/UPE apoia na execução e análise das metas físicas da 

contratualização das UCH/UPE para com a SES/PE, imprescindível na repactuação das metas 

financeiras previstas para as Unidades. 

Nos gráficos a seguir, observa-se a evolução do número de internamentos, com atenção à 

tendência de aumento da alta complexidade (Gráfico 3) e das diárias de unidades de terapia 

intensiva e de cuidados intermediários (Gráfico 4), apesar da pandemia, e da drástica redução 

de atendimentos e procedimentos ambulatoriais decorrentes das restrições sanitárias impostas 

em 2020 (Gráfico 5).  
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Gráfico 3: Evolução do número de internamentos totais e por complexidade no Complexo 
Hospitalar da UPE, 2017-2021
 

Fonte: SCH/UPE. 

 
 
 
Gráfico 4: Evolução do número de diárias em leitos complementares (unidades de terapia 
intensiva e de cuidados intermediários) no Complexo Hospitalar da UPE, 2017
baseada no período de janeiro a setembro)
 

Fonte: SCH/UPE. 
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Evolução do número de internamentos totais e por complexidade no Complexo 
1 (projeção baseada no período de janeiro a 

Evolução do número de diárias em leitos complementares (unidades de terapia 
intensiva e de cuidados intermediários) no Complexo Hospitalar da UPE, 2017
baseada no período de janeiro a setembro). 
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Evolução do número de internamentos totais e por complexidade no Complexo 
eiro a setembro). 

 

Evolução do número de diárias em leitos complementares (unidades de terapia 
intensiva e de cuidados intermediários) no Complexo Hospitalar da UPE, 2017-2021  (projeção 
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Gráfico 5: Evolução do número de atendimentos e procedimentos ambulatoriais realizados no 
Complexo Hospitalar da UPE, 2017
 

Fonte: SCH/UPE. 

 
 

Ponto de extrema relevância é a prestação de 

usuários, que impacta diretamente na qualidade do ensino. Nesse item, o HUOC/CH/UPE e 

PROCAPE/CH/UPE já haviam participado do 

o CISAM/CH/UPE no mesmo processo, que sofreu impo

pandemia. 

Exequibilidade do planejamento estratégico realizado

contribuiu com diversas ações junto aos hospitais e teve ações concluídas, contínuas ou em 

andamento no seu planejamento na

e apenas 30% em 2020, em virtude do enfrentamento a pandemia de SARS

 

3.3.5. Eixo Estratégico 5 – Monitoramento

O monitoramento das ações das UCH/UPE é uma das funções primordiais da SCH/UPE, 

sentido de apoiar suas execuções, acompanhar seus resultados, conhecer suas dificuldades e 

encontar conjuntamente caminhos para solucioná

as demais instâncias da UPE e dos órgãos Governamentais.
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Evolução do número de atendimentos e procedimentos ambulatoriais realizados no 
Complexo Hospitalar da UPE, 2017-2021  (projeção baseada no período de janeiro a setembro).

Ponto de extrema relevância é a prestação de assistência com segurança e qualidade

usuários, que impacta diretamente na qualidade do ensino. Nesse item, o HUOC/CH/UPE e 

PROCAPE/CH/UPE já haviam participado do Projeto PROADI-SUS, e esta SCH/UPE vinha apoiando 

o CISAM/CH/UPE no mesmo processo, que sofreu importante impacto negativo durante a 

Exequibilidade do planejamento estratégico realizado: No âmbito assistencial, a SCH/UPE, 

contribuiu com diversas ações junto aos hospitais e teve ações concluídas, contínuas ou em 

andamento no seu planejamento na ordem de 84% no primeiro ano de gestão, 72% no segundo 

e apenas 30% em 2020, em virtude do enfrentamento a pandemia de SARS

Monitoramento 

O monitoramento das ações das UCH/UPE é uma das funções primordiais da SCH/UPE, 

sentido de apoiar suas execuções, acompanhar seus resultados, conhecer suas dificuldades e 

encontar conjuntamente caminhos para solucioná-las, seja internamente, seja articulando com 

as demais instâncias da UPE e dos órgãos Governamentais. 
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Evolução do número de atendimentos e procedimentos ambulatoriais realizados no 
2021  (projeção baseada no período de janeiro a setembro). 

 

segurança e qualidade aos seus 

usuários, que impacta diretamente na qualidade do ensino. Nesse item, o HUOC/CH/UPE e 

, e esta SCH/UPE vinha apoiando 

rtante impacto negativo durante a 

No âmbito assistencial, a SCH/UPE, 

contribuiu com diversas ações junto aos hospitais e teve ações concluídas, contínuas ou em 

ordem de 84% no primeiro ano de gestão, 72% no segundo 

e apenas 30% em 2020, em virtude do enfrentamento a pandemia de SARS-CoV-2 . 

O monitoramento das ações das UCH/UPE é uma das funções primordiais da SCH/UPE, no 

sentido de apoiar suas execuções, acompanhar seus resultados, conhecer suas dificuldades e 

las, seja internamente, seja articulando com 
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Nesse contexto, a monitoração torna-se atividade contínua, com adesão das UCH/UPE tanto no 

compartilhamento de dados, quanto nas atividades de uniformização de processos, como 

aconteceu junto aos grupos responsáveis pelos setores de controle e avaliação das Unidades 

(comumente chamado de setor de contas médicas). 

Além do monitoramento da LOA, previamente descrito, as metas do POA de cada UCH/UPE 

também são acompanhadas e discutidas em conjunto com a SCH/UPE, importante ação nas 

definições e pactuações das recontratualizações dos hospitais com a SES/PE. Esse trabalho, em 

2020, foi completamente concluído no CISAM/CH/UPE, com recontratualização realizada com 

base em estudo conjunto entre UCH/UPE, SCH/UPE e equipe técnica da SES/PE. Entretanto, nas 

demais UCH/UPE, as recontratualizações foram feitas de forma automática, antes mesmo do 

término do estudo conjunto, pelo início do estado de pandemia.     

Durante a gestão em curso, foi reformulada a estrutura de apresentação de dados para o 

relatório “UPE em Números”, com inclusão de informações gerais e específicas ao perfil das 

UCH/UPE, bem como indicadores assistenciais, orçamentário-financeiros, acadêmicos e de 

integração ensino-serviço. Atualmente é composto por 30 tabelas com dados relevantes e 

análises realizadas pelas equipes das Unidades e da Superintendência, com resumo dos 

principais indicadores, exemplificados nos Quadros 4 a 6 abaixo. Esse novo modelo de relatório 

passou a ser chamado de “CH em Números” e tornou-se uma marca de transparência do CH/UPE 

perante a comunidade acadêmica e a sociedade, disponível para acesso nas reuniões do 

CACH/UPE, nos RAG da SCH/UPE e no site da Universidade.  

Ainda, foi proposto um rol de indicadores para acompanhamento dos resultados das UCH/UPE, 

voltados às áreas de políticas prioritárias do SUS, gestão hospitalar, atenção à saúde e integração 

ensino-serviço. Foram pactuados com a Unidades, construídas fichas técnicas para cada 

indicador, e iniciada as discussões conjuntas, entretanto a regularidade do monitoramento foi 

descontinuada diante das ações para enfrentamento à pandemia. Essa ação tem importância 

ímpar para a gestão das próprias Unidades, como para o retorno às exigências contratuais 

perante à SES/PE, como indicadores do POA. 
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Quadro 9: Resumo geral do relatório “CH em Números” referente ao exercício 2018. 
 

 
 
Fonte: SCH/UPE. 

 
 

Quadro 10: Resumo geral do relatório “CH em Números” referente ao exercício 2019. 

 

Fonte: SCH/UPE. 
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Quadro 11: Resumo geral do relatório “CH em Números” referente ao exercício 2020. 

 

Fonte: SCH/UPE. 

 

Exequibilidade do planejamento estratégico realizado: Mais de 90% das ações foram 

concluídas, estão em andamento ou são contínuas, e o atingimento de 100% depende da 

reativação da monitoração dos indicadores acima descritos. 

 

3.3.6. Eixo Estratégico 6 – Gestão de Pessoas 

A gestão de pessoas dentro do CH/UPE é um dos grandes desafios da SCH/UPE, sendo realizada  

em conjunto com as UCH/UPE, a PRODEP/UPE e a SAD/PE, com evidente crescimento e 

conquistas. 

As UCH/UPE têm um déficit histórico de profissionais para suprir todas as suas ações, diante dos 

crescentes serviços prestados e atualizações de normas regulatórias de dimensionamento de 

quadro de pessoal pelos órgãos fiscalizadores, tanto Governamentais (normas Ministeriais e da 
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ANVISA), quanto pelas entidades de classe profissional, principalmente CREMEPE, COREN/PE e 

CREFITO/PE. Com isso, há frequentes cobranças de soluções por esses Conselhos, bem como 

pelo SINDUPE e SIMEPE, em seus papéis de busca por melhoria constante nas condições de 

trabalho dos servidores. 

Historicamente esse déficit era suprido através de contratos por tempo determinado (CTD), e 

não por concurso público, visto que, além de ser decisão dos gestores da SECTI/PE e SAD/PE da 

época, existe legislação Estadual que determina o teto de servidores das diversas categorias que 

podem ser nomeados por concurso público na UPE, que não era atualizada há mais de dez anos, 

estando completamente desatualizado e aquém das reais necessidades do CH/UPE. 

Além disso, havia sido realizado concurso público em 2017 para suprir diversas funções nos 

cargos de analistas e assistentes técnicos em gestão universitária, além de poucas especialidades 

médicas, e que só foi homologado no início de 2018, quando o Estado de Pernambuco entrou no 

limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que impedia o aumento de gastos 

públicos com folha de pessoal, o que se perpetua até o segundo quadrimestre corrente de 2021. 

Diante desse contexto, várias ações foram realizadas, em conjunto com a PRODEP/UPE, voltadas: 

ao mapeamento de vagas existentes e que poderiam ser supridas por nomeação; ao 

acompanhamento de vacâncias para substituição por nomeação de concursados; à substituição 

de términos de contratos CTD em acordos de encontro de despesas com a SAD/PE; ao 

levantamento atualizado do déficit de servidores; à definição de novos cargos necessários na 

UPE; à criação de uma perspectiva de necessidade de recursos humanos no CH/UPE para os 

próximos 10 anos; e à subsidiar a elaboração de Lei Complementar a ser apresentada à ALEPE 

para ampliar o quadro de servidores da UPE. Todas essas ações são contínuas e a articulação 

dessa nova legislação só poderá acontecer após o Estado sair do limite prudencial da LRF e 

terminar o estado de pandemia. 

Ressalta-se o agravamento da falta de pessoal no ano de 2020, com a pandemia de SARS-CoV-2, 

pela grande quantidade de servidores afastados temporariamente, por curto prazo por 

adoecimento pela COVID19, ou períodos mais longos pela existência de fatores de risco ou 
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doenças crônicas que se agudizaram, sejam orgânicas ou mentais. A SCH/UPE e a PRODEP/UPE 

atuaram na normatização desses afastamentos, bem como, em articulação com SES/PE e 

SAD/PE, na mitigação do déficit através da realização de Seleções Simplificadas. 

Ainda, nesse eixo estratégico, verifica-se o desenvolvimento de ações de voltadas à(ao): 

1. Normatização de fluxos administrativos, com conclusão das regulamentações referentes 

à  troca de plantões nas UCH/UPE, de mobilidade de servidores dentro da UPE, de 

parâmetros assistenciais mínimos para atendimentos nas Unidades, de afastamentos e 

retorno de servidores com fatores de risco para COVID19, plano de convivência para 

retomada das áreas administrativas quando da redução de casos relacionados à 

pandemia em 2020, e fluxo para vacinação dos discentes dos cursos de saúde em prática 

e estágio no CH/UPE conforme disponibilidade e orientação pelos planos Municipal e 

Estadual de imunização. Diversas ações ainda estão em andamento, todas voltadas à 

regulamentação e unificação de processos dentro da Universidade; 

2. Saúde do Trabalhador, em conjunto com a Reitoria da UPE, no sentido de criar fluxos 

voltados à medicina do trabalho aos servidores da UPE como um todo, mas 

principalmente à assistência em saúde para servidores e discentes do Campus Santo 

Amaro. Essa ação sofreu impacto importante e descontinuidade de planejamento 

durante a pandemia; 

3. Sistema de normatização e uniformização de pontuação para gratificação de 

desempenho, com estudo de viabilidade e exequibilidade nas UCH/UPE, ainda em 

andamento; 

4. Processos avaliativos institucionais, tanto de desempenho profissional quanto 

institucional, com análise de resultados e suas divulgações. Nessa ação da Universidade, 

a SCH/UPE tem participação ativa, como membro integrante das comissões de avaliação, 

porém se percebe que ainda há uma baixa adesão dos servidores em responder a 

avaliação institucional, bem como a incipiente divulgação dos resultados. 



SUPERINTENDÊNCIA DO COMPLEXO HOSPITALAR DA UPE 
PROF. DR. ENIO LUSTOSA CANTARELLI 

CISAM – HUOC – PROCAPE 
Rua Arnóbio Marques nº 310 | Pavilhão Ovídio Montenegro | Térro | Santo Amaro 

Recife | PE | CEP: 50100-130 | Fone: 31841281 | E-mail: sup.complexohospitalar@upe.br 

      

 

 
43 

 

Exequibilidade do planejamento estratégico realizado: As demandas são sempre crescentes e 

cumulativas, a SCH/UPE teve resultados de ações concluídas, em andamento e contínuas de 93% 

no primeiro ano, 79% no segundo e 69% em 2020, principalmente pela descontinuidade da 

organização da Saúde do Trabalhador decorrente da pandemia, conforme descrito. 

 

3.3.7. Eixo Estratégico 7 – Integração Ensino-Pesquisa-Extensão-Serviço 

Esse eixo é um dos principais no planejamento estratégico da SCH/UPE, visto que tem por 

objetivo primordial a maior integração entre as UCH/UPE e as UE dos cursos de saúde, 

propiciando atividades assistenciais com fins acadêmicas cada vez mais articuladas e 

organizadas. 

Dentre as principais ações desenvolvidas, verificam-se: 

1. O fortalecimento da Câmara de Práticas e Estágios do CH/UPE, que discute e normatiza 

essas atividades nas Unidades do Complexo Hospitalar da UPE; a ampliação da 

representatividade nessa câmara, com participação dos CE das UCH/UPE, UE dos cursos 

de saúde do Campus Santo Amaro e Campi do interior, e PROGRAD/UPE, vem 

conseguindo mapear todas as vagas disponibilizadas para práticas e estágios em 

graduação nas Unidades e conhecer quais IES as ocupam, no sentido de maior controle e 

articulação de ampliação dessas vagas, principalmente para discentes da UPE. As 

reuniões regulares permitem ações mais práticas e rápidas, bem como dar andamento às 

análises para renovação de convênios já existentes, e opinião sobre novas solicitações, 

quando provocada pela PROGRAD/UPE, principalmente no que tange às contrapartidas;  

2. Reorganização dos Centros de Estudos e Educação Permanente: os CE são serviços das 

UCH/UPE que servem de elo entra suas Unidades e as UE dos cursos da saúde da UPE. A 

reestruturação e uniformização de seu funcionograma dentro do CH/UPE tem importante 

impacto, com ações voltadas à graduação, como acima descritas, mas também à pós-

graduação, pesquisa e extensão, no sentido de conhecer e acompanhar as ações 



SUPERINTENDÊNCIA DO COMPLEXO HOSPITALAR DA UPE 
PROF. DR. ENIO LUSTOSA CANTARELLI 

CISAM – HUOC – PROCAPE 
Rua Arnóbio Marques nº 310 | Pavilhão Ovídio Montenegro | Térro | Santo Amaro 

Recife | PE | CEP: 50100-130 | Fone: 31841281 | E-mail: sup.complexohospitalar@upe.br 

      

 

 
44 

 

desenvolvidas em suas UCH/UPE, bem como apoiar seus desenvolvimentos. Conhecer os 

professores que atuam nas Unidades, bem como os servidores técnico-administrativos 

que desenvolvem preceptoria é ação fundamental no entendimento e dimensionamento 

da capacidade acadêmica das Unidades, bem como do desenvolvimento de processos de 

geração de conhecimento. Ainda, estabelecer o escopo de funcionamento da EP, de 

forma funcionalmente separada dos CE, permite que ela foque em suas funções 

conceituais, ou seja, estimular e proporcionar ações de educação para capacitação e 

crescimento profissional dos servidores. Entretanto, como ação conjunta, ambos são 

responsáveis, juntamente com a SCH/UPE, pela integração de novos Residentes, curso 

que prevê o acolhimento e treinamento desses novos alunos/profissionais quanto aos 

processos assistenciais, de ensino e administrativos das UCH/UPE; 

3. Normatização da Integração Docente-Assistencial: em 2019 foi aprovada no CACH/UPE e 

homologada no CONSUN a Resolução 014/2019, que “regulamenta a integração entre os 

servidores docentes e técnico-administrativos (profissionais de saúde) de nível superior 

nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e assistência dentro dos Serviços 

Assistenciais dos hospitais que compõem o Complexo Hospitalar da Universidade de 

Pernambuco (CH/UPE), e suas interfaces com as Unidades de Educação na área da 

saúde”. Foi resultado do trabalho de um GT criado especificamente para este fim, com 

representatividade da SCH/UPE, UE dos cursos de saúde do Campus Santo Amaro e 

Campi do interior, COREME e COREMU, onde foram normatizadas as funções assistenciais 

dos docentes, acadêmicas dos servidores técnico-administrativos, bem como a escolha 

dos gerentes de serviços assistenciais das UCH/UPE, e seus deveres tanto do ponto de 

vista administrativo, quanto assistencial e acadêmico. Essa Resolução foi complementada 

pela definição dos parâmetros assistenciais mínimos de produção pelos  dentro dos 

serviços assistenciais das UCH/UPE (Resolução CONSUN 02/2021); 

4. Normatização da UNIPECLIN: no início da gestão 2017-2021 foi homologada, no 

CONSUN, a Resolução 001/2018 que regulamenta a estruturação da UNIPECLIN como 

unidade de pesquisa para todo o CH/UPE, vinculada à SCH/UPE e PROPEGI/UPE. Já foi 
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discutida no CACH/UPE a proposta de atualização dessa Resolução, prevendo a ampliação 

de suas ações e organização de seus processos de trabalho, de análises de pesquisas e de 

sustentabilidade, atualmente em revisão para submissão ao CONSUN; 

5. Simpósio do Complexo Hospitalar da UPE: maior evento científico de integração ensino-

serviço dentro do CH/UPE, organizado pela SCH/UPE juntamente com uma UCH/UPE e 

uma UE do Campus Santo Amaro, e se encontra em sua quinta edição (2020). Já é um 

evento bem estabelecido na UPE, fazendo parte de seu calendário acadêmico aprovado 

nas reuniões do CEPE e CONSUN. Propicia a apresentação de palestras por profissionais 

do CH/UPE, das UE da UPE e de outras instituições, bem como a apresentação de 

produção científica, cada vez mais presente (Tabela 4); 

6. Semana Universitária: a SCH/UPE estimula a participação de cada UCH/UPE na Semana 

Universitária da UPE, com ações próprias voltadas a suas áreas de atuação. Há o 

entendimento de que essas ações devem ser separadas do Simpósio para o 

fortalecimento de ambos; 

7. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para Residências Médicas: há a articulação entre 

SCH/UPE, UNIPECLIN e COREME para que seja obrigatória a realização de TCC pelos pós-

graduandos concluintes dos programas de Residência Médica. Essa ação tem como 

objetivo o estímulo à produção científica pelos próprios Médicos Residentes, bem como a 

maior integração entre os professores e preceptores dos serviços na pesquisa, e maior 

produção de conhecimento nos serviços assistenciais das UCH/UPE, importante no 

fortalecimento dessas Unidades como hospitais universitários. 

Exequibilidade do planejamento estratégico realizado: Esse eixo teve o maior número de ações 

desenvolvidas no planejamento estratégico da SCH/UPE, com atingimento de 87% e 71% de 

ações concluídas, em andamento ou contínuas nos dois primeiros anos da gestão atual, e com 

93% em 2020. 
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Tabela 4: Dados referentes ao Simpósio do Complexo Hospitalar da UPE, 2016-2020. 
 

 

 

3.3.8. Eixo Estratégico 8 – Comunicação Institucional 

Nesse eixo, verifica-se o desenvolvimento de atividades voltadas à publicização e transparência 

das ações tanto da SCH/UPE como das UCH/UPE. 

Os principais meios dessa comunicação são: 

1. As Reuniões Ordinárias do CACH/UPE, com representatividades múltiplas da UPE e de 

órgãos externos, conforme previamente especificado; 

2. O próprio site da UPE, que tem a aba do CH/UPE, onde estão colocados dados das 

UCH/UPE, com escalas mensais de plantão e atividades ambulatoriais para consulta da 

população, bem como dados da SCH/UPE e seus RAG; 

3. Carta de Serviços das UCH/UPE, onde são apresentados todos os serviços oferecidos no 

CH/UPE, construída por demanda do Governo do Estado e disponibilizada ao mesmo 

para publicação eletrônica. 
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Ainda, nesse eixo de comunicação, a SCH/UPE articulou com a Reitoria da UPE e as UCH/UPE a 

participação semanal na RadioWeb, programa de rádio da UPE, onde semanalmente eram 

apresentados temas de saúde de interesse da população, com a qual os participantes poderiam 

interagir respondendo a perguntas. Infelizmente essa atividade foi descontinuada na UPE. 

Exequibilidade do planejamento estratégico realizado: Esse eixo teve o percentual de ações 

concluídas, em andamento ou contínuas de 67% no primeiro ano e 75% nos dois últimos anos de 

exercício da gestão. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Muitos têm sido os trabalhos realizados pela SCH/UPE, entretanto maiores ainda são seus 

desafios visando: a consolidação do Complexo Hospitalar; sua complementariedade assistencial; 

sua efetividade em suprir as demandas acadêmicas, prioritariamente das UE da área da saúde da 

UPE, mas também das IES conveniadas com a Universidade; seu crecimento de produção em 

pesquisa e extensão; e crescimento de sua visibilidade e respeitabilidade perante o Governo, 

firmando-se como polo essencial da rede pública de saúde do Estado.  

Por fim, o presente documento não deve ser considerado como único relatório, devendo ser 

apreciado em conjunto aos RAGs anteriores desta gestão, previamente publicados no site da 

UPE, visto que apresentam informações complementares e indissociáveis. 

Esperamos que esses relatórios, além de serem fontes de informações para pesquisas,   

subsidiem a Gestão seguinte (2021-2025), auxiliando-a e a orientando em relação aos desafios 

esperados e novas perspectivas que certamente virão, principalmente a partir dos próximos 15 

meses, com nova gestão da Reitoria da Universidade e dos Governos Estadual e Federal.  

_______________________________________________________________________________ 


