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Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares

Relatório Anual da Administração
Período de janeiro a dezembro de 2021

1. Apresentação

A EMSERH é uma Empresa Pública com Personalidade Jurídica de Direito Privado e Património próprio, autorizada

pelos Decretos Estaduais: 31.359/2015, 31.806/2016, 32.061/2016 e conforme Art. 82 do Estatuto Social publicado

em Diário Oficial de 21 de fevereiro de 2013, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde - SES-MA. Tem seu capital

social totalmente integralizado sob a propriedade do Estado do Maranhão, com competência para administrar as

unidades de saúde do Estado, bem como a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e

farmacêutica de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exceto as atividades fins das referidas unidades.

Em observância ao que preconiza a Lei n2 13.303/2016 (que dispõe sobre o estatuto jurídico das empresas estatais)

foi publicado, em setembro de 2019, o decreto Estadual n2 34.992/2019 alterando o estatuto social da EMSERH. Cabe

aqui destacar que a alteração no estatuto social da EMSERH explicita a finalidade da empresa de exercer a gestão do

sistema de saúde, adquirindo a empresa autorização para prestar serviços para os demais órgãos da Administração

Pública Estadual, incluindo os serviços de natureza complementar e suplementar da saúde.

A sede social da empresa está localizada à Avenida Borborema, n2 25 Quadra 16 - CEP: 65.071-360 - Loteamento

Calhau -São Luís -MA.

2. Histórico de atividades

A empresa iniciou suas atividades com a gestão das seguintes unidades de saúde: Unidade Mista do Maiobão,
Instituto Oswaldo Cruz - Lacen, Hospital Presidente Vargas, Hemomar e FESMA - Força Estadual de Saúde do
Maranhão, onde firmou contratos de gestão com a Secretaria de Estado da S.aúde - SES sob os n2s 99/2015;

100/2015 e 92/2015.

A partir de 01/04/2016, por meio do Decreto Estadual n2 31.359/2015, assumiu o pagamento das Unidades de saúde
até então geridas pelo Instituto da Cidadania e Natureza - ICN: CEM Cidade Operária, UPA Cidade Operária, CEM

Vinhais, UPA Vinhais,CEM PAM Diamante,CEM Vila Luizão,UPA Vila Luizão,CEMESP,Centro de Saúde Genésio Rêgo,
Centro de Reabilitação Olho D'água, UPA Araçagy, UPA Itaqui Bacanga, UPA Parque Vitória, Hospital Dr. Carlos
Macieira - Colinas, Hospital Geral de Grajaú, Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz, Hospital Regional

Presidente Dutra, UPA Imperatriz, UPA São João dos Patos, Hospital Regional Adélia Matos da Fonseca, Hospital

Regional de Morros,Hospital de Matões do Norte e Hospital Tarquínio Lopes Filho.

A partir de 12/05/2016, assumiu unidades geridas pelo Instituto Corpore para o Desenvolvimento e Qualidade de
Vida (Decreto Estadual n2 31.806/2016), que contemplou as unidades de saúde : Hospital Geral de Alto Alegre do
Maranhão, Hospital Macro Regional de Coroatá, Hospital Regional Alarico Nunes Pacheco, UPA Coroatá, Upa Codó,
UPATimon,Hospital Geral de Peritoró,Hospital deTimbiras e Hospital Regional de]Caxias.

A partir de 05/06/2017, assumiu as unidades administradas pelo Instituto de Desenvolvimento e Apoi
IDAC (Decreto Estadual n2 32.968/2017), que contemplou as unidades de saúde: Hospital Regional de Carutapera,
Hospital Regional de Barreirinhas, Hospital Aquiles Lisboa; Hospital de Paulinho Neves, AME Barra do Corda e AME
Imperatriz, UPA de Chapadinha.
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A partir de 22/05/2018, assumiu o Hospital Macrorregional Ruth de Aquino Noleto, gerida pelo Instituto de Gestão

em Saúde - Instituto GERIR conforme decreto Estadual n^ 34.188/2018.

A partir de 01/08/2018, assumiu o Hospital Geral de Chapadinha.

A partir de 17/09/2018, assumiu o Hospital do Servidor, da seguinte forma: paganento de fornecedores diversos, a

folha salarial dos colaboradores e grupos médicos conforme contrato firmado com a Secretaria de Estado da Gestão,
Património e Assistência dos Servidores - SEGEP.

A partir de 01/04/2019, assumiu o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) em São Luís, Imperatriz e Timon junto à SES,
envolvendo a contratação, administração e pagamento de pessoal, serviços de terceiros e grupos médicos.

A partir de 25/07/2019, assumiu a Saúde do Sistema Prisional junto à Secretaria Estadual de Administração
Penitenciária (SEAP), envolvendo a contratação, administração e pagamento de serviços de terceiros e grupos

médicos. .

A partir de 18/09/2019, assumiu a Carreta da Mulher junto à Secretaria Estadual da Mulher (SEMU), envolvendo a

contratação, administração e pagamento de pessoal e serviços de terceiros.

A partir de 10/10/2019, assumiu a nova unidade do Centro de Hemodiálise em São Luís, envolvendo a contratação,
administração e pagamento de pessoal, serviços de terceiros e grupos médicos.

;

;
No ano de 2020 a Emserh assumiu a gestão das seguintes unidades: Hospital de campanha de São Luís - Multicenter
Sebrae (30/08/2020), Hospital Real (21/11/2020), Hospital São José (21/11/2020), Hospital de Campanha de
Açailândia (15/09/2020), Hospital de Cuidados Intensivos (HCI) (02/10/2020), Hospital de Campanha Dr. Kleber
Branco (Pedreiras) (09/12/2020), Hospital Regional de Santa Luzia do Paruá (11/05/2020), Hospital Regional Dr.
Rubens Jorge (Lago da Pedra) (30/04/2020), UPA Paço do Lumiar (18/06/2020), Policlínica Cohatrac (04/09/2020) e

Shopping da Criança (09/10/2020)

No ano de 2021 a Emserh assumiu a gestão das unidades listadas abaixo:

ÓRGÃO UNIDADEINICIOCONTRATO
1

CT 55/2021 09/03/2021 HOSPITAL DE CAMPANHA DE IMPERATRIZSES
POLICLÍNICA AÇAILÂNDIA04/01/2021CT 001/2021SES
HOSPITAL DE CAMPANHA DE SÀO LUIS/RENASCENÇACT 98/2021 31/03/2021SES
UCI AÇAILÂNDIACT 071/2021 12/03/2021SES
HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE PORTO FRANCOCT 142/2021 11/05/2021SES
NÚCLEOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR - NVEHCT 283/2021 01/09/2021SES
CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICO DE VIGILÂNCIA EM
SAÚDE - ClEVS

CT 283/2021 01/09/2021SES
!

CT 013/2021 19/11/2021 CASA DA MULHER MARANHENSE - IMPERATRIZ-MASEMU
POLICLÍNICA DE IMPERATRIZ03/12/2021CT 448/2021SES

CT 460/2021 14/12/2021 HOSPITAL DA ILHASES

3. Governança,Planejamento e Gestão
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a. Estrutura organizacional
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b. Ciclo de planejamento

Obedecendo o ciclo anual de planejamento, dentro do modelo de gestão adotado, a administração EMSERH
promoveu, em janeiro de 2021, a revisão dos objetivos estratégicos à luz dos cenários projetados para o sistema de
saúde. Em seguida, um conjunto de indicadores e metas foi estabelecido para garantir o acompanhamento e o
controle do desempenho operacional da empresa.

A EMSERH vem consolidando, ao longo dos últimos anos, um modelo de gestão voltado para resultados que

visam garantir a ampliação do acesso com qualidade aos serviços de saúde, um desafio pautado em estratégias de
planejamento, monitoramento e avaliação. Aliando o esforço coletivo de representantes de todas as gerências e
diretórias que integram a EMSERH, deu-se início, em janeiro de 2021, ao processo de Planejamento Estratégico - PE
para o período de 2021 a 2023. Na ocasião, foram definidos os norteadores institucionais - 36 Metas, validados pela

i

presidência da EMSERH, configurando então, o novo quadro de diretrizes estratégicas da instituição.
Visando à organização de intervenções e à produção de resultados sobre uma determinada realidade, o PE

constitui-se de quatro etapas: \
© Momento explicativo: identificação e descrição dos problemas de acordo com dados objetivos, mas levando
também em conta a percepção dos atores sobre os problemas analisados. Nesta etapa, a identificação das causas e o
levantamento de quais podem ser consideradas nós críticos - centros práticos de íação, oportunos à ação política, de
acordo com as viabilidades.
•Momento normativo: definição de objetivos a serem alcançados e resultados a serem entregues, no qual se prevê

I
as estratégias e ações necessárias à realização, levando-se em conta a análise política, económica e social.
•Momento estratégico: análise dos recursos necessários sejam eles económicos, administrativos ou políticos, a partir
da qual deve-se intervir para se alcançar os resultados esperados.

J

.

-
i
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• Momento tático-operacional: programação da implementação das propostas, incluindo: cronograma, atores
responsáveis e outros participantes na execução, a fim de garantir a efetividade e a eficácia de todo o processo.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CICLO 2021-2022!

PERSPECTIVA OBJETIVO
ESTRATÉGICO

META INDICADOR

Estruturação de 01 (um)
sistema de chamados (help
desk) para solicitações gerais
das unidades de saúde até
setembro de 2022

Melhorar
acompanhamento das
solicitações realizadas
pelas unidades de
saúde

Número absoluto de sistema
de chamados para as
unidades de saúde
estruturado

Processos
Internos

o

Processos
Internos

Aprimorar o sistema de
gestão de estoque da
CAF (GMED)

Realizar 80% das adequações
necessárias no sistema GMED
até junho de 2022

Percentual de adequações
do sistema GMED com base
nas necessidades atuais
identificadas (2020)

Aperfeiçoar
usuabilidade do sistema
de gestão de processos
e contratos (GPC)

Processos
Internos

Realizar 70% das adequações
I

necessárias no sistema GPC áté
junho de 2022

Percentual de adequações
do sistema GPC com base

a

nas necessidades atuais
identificadas (2020)

Diminuir 20% os custos com
diárias e combustível para a
realização de viagens até
dezembro de 2022

Financeiro Percentual de custos com
diárias e combustível para
viagens em relação ao gasto
atual (2020)

Diminuir os custos com
viagens (diárias e
combustivéis)

Estruturação de 02 (duas)
unidades hospitalares para a
certificação como hospital de
ensino até dezembro de 2022

Implantar comissões e
instituir processos de
trabalho
certificação
unidades de saúde
como hospital de
ensino

Crescimento e
Aprendizado

Número absoluto de
hospitais estruturados para
solicitação da certificação de
Hospital de Ensino

para
de

Usuários Mensurar a qualidade
assistencial
unidades de saúde da
rede EMSERH

Realizar a pesquisa de
satisfação dos usuários em 70%
das unidades de saúde até
junho de 2022

Percentual de unidades de
saúde da EMSERH com
pesquisa de satisfação dos
usuários concluída

das

Usuários Melhorar a qualidade
da assistência prestada
aos pacientes

Elaboração dos planos de ações
Iassistenciais em 70% das

unidades de saúde até
dezembro de 2022

Percentual de unidades de
saúde com planos de ações
assistenciais elaborados

01 (um)
solicitação de

Financeiro Proporcionar
economicidade
gastos com aquisição de
medicamentos
materiais médico-
hospitalares

Elaboração de
instrumento de
materiais e medicamentos de

Número absoluto de
instrumento de solicitação
de medicamentos
materiais de alto custo
elaborado

nos
e

alto custo até março de 2022e !

Melhorar o processo de
entrega
medicamentos
materiais médico-
hospitalares

Processos
Internos

Padronização da solicitação de
medicamentos e materiais
médico-hospitalares em 100%
das unidades de saúde até
dezembro de 2022

Percentual de unidades de
saúde com padronização da
solicitação de medicamentos
e materiais

de
e
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Estruturar a área de
arquivo na Central de
Abastecimento
Farmacêutico - EMSERH

Estruturação de 01 (uma) área
para arquivo na CAF até
dezembro de 2022

Número absoluto de área de
arquivo estruturada

Processos
Internos

Usuários Aumentar em 20% o número de
cirúrgias atualmente realizadas
nas unidades de saúde até
dezembro de 2022

Aumentar o número de
cirúrgias realizadas nas
unidades de saúde

Percentual de cirurgias
realizadas em relação a
média atual (2020)

• i

Crescimento e
Aprendizado

Proporcionar melhor
qualidade de vida aos
colaboradores da sede
EMSERH

Estruturação de 01 (um) espaço
físico apropriado para descanso
dos colaboradores da EMSERH
até setembro de 2022

Número absoluto de espaço
físico estruturado para
descanso dos colaboradores

í

Integralizar
informações contábeis
e fiscais a partir da
protocolização das
notas fiscais pelas
unidades de saúde

Contratação de 01 (um) sistenna
de gestão contábil e fiscal até
dezembro de 2022

Número absoluto de sistema
financeiro contratualizado

Processos
Internos

as

Aperfeiçoar o controle
de gastos dos planos
operativos das unidades
de saúde

Financeiro Desenvolvimento de 01 (um)
módulo no sistema GPC para a
realização da prestação de
contas das unidades de saúde
da EMSERH até março de 2022

Número absoluto de modúlo
de prestação de contas das
unidades de saúde
elaborado

Financeiro Elaboração de 01 (um)
instrumento informativo para
fornecedores referente a

Número absoluto de
instrumento informativo
elaborado

Diminuir
inconsistências

as
nos
deprocesssos

solicitação
pagamento

de solicitação de pagamentos até
março de 2022
Elaboração de 01 (um)
instrumento padrão de
acompanhamento
finalização de contratos até
março 2022

Processos
Internos

Número absoluto de
instrumento
acompanhamento
contratos elaborado

Assegurar
manutenção
contratualização de
produtos e serviços em
vigência

a
da de

da de

Adequar o Regimento
Interno de licitação da
EMSERH às normativas
vigentes

Processos
Internos

Atualização do regimento
interno de licitações e contratos
da EMSERH até junho de 2022

Número absoluto de
regimento interno atualizado

Crescimento e
Aprendizado

Diminuir os casos de
assédio moral nas
unidades de saúde da
rede EMSERH

Realização da campanha de
conscientização
assédio moral em 70% das
unidades de saúde da rede
EMSERH até dezembro de 2022

Percentual de unidades de
saúde com campanha de
conscientização contra o
assédio moral realizada

contra o

Produzir dispositivos
legais e normativos
aplicáveis à EMSERH
ainda pendentes

Processos
Internos

Elaborar 100% dos normativos
legais aplicáveis à EMSERH até
dezembro de 2022

Percentual de normativos
elaborados em relação a
totalidade de normativos
requeridos legalmente

Atualização e elaboração de
100% dos fluxogramas internos
da EMSERH até março de 2022

Processos
Internos

Atualizar e elaborar os
fluxogramas internos
gerais da EMSERH

Número absoluto de
fluxogramas mapeados
(2020)
atualizados/elaborados

Processos Dimensionar a força de doRealização Percentual de setores com
!
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dosdimensionamento da força de
trabalho necessária em 100%
dos setores da EMSERH até
março de 2022

dimensionamento
recursos humanos

trabalho na sede
EMSERH de acordo com

suas
necessidades

Internos

as reais

Realização de 10 (dez)
capacitações com temáticas
pré-definidas, via programa
PDE, para os colaboradores da
EMSERH até dezembro de 2022

Número absoluto de
capacitações realizadas

Crescimento e
Aprendizado

Proporcionar
conhecimento, atitudes
e habilidades técnicas
aos colaboradores da
EMSERH

Elaboração de 01 (um)
instrumento padrão de
fiscalização dos contratos de
prestação de serviços até março
de 2022

Número absoluto de
instrumento de fiscalização
de contratos elaborado

Aperfeiçoar
fiscalização
contratos de prestação
de serviços
unidades de saúde da
rede EMSERH

Processos
Internos

a
dos

nas

Número absoluto de sistema
de gestão de RH
contratualizado

Aperfeiçoar a gestão
dos recursos humanos
da EMSERH

Contratação de 01 (um) sistema
de gerenciamento de recursjos
humanos até junho de 2022

Processos
Internos

Percentual de unidades de
saúde
eletrónicos implantados

Melhorar o controle da
entrada e saída dos
colaboradores
acordo com a carga
horária prevista

Implantação de pontos
eletrónicos em 70% das
unidades de saúde da EMSERH
até dezembro de 2022

Processos
Internos pontoscom

de

Percentual deDiminuição de 30% dos custos
com o pagamento de horas
extras aos colaboradores até
dezembro de 2022

Financeiro Diminuir os custos com
o pagamento de horas
extras
colaboradores

custos
mensais com horas extras
em relação aos valores
médios pagos atualmente
(2020)

para os ,

s

Possibilitar
empregabilidade aos
profissionais recém-
formados

Realização de 01 (um) processo
seletivo para seleção de
profissionais trainees para
atuarem nas unidades de saúde
até dezembro de 2022

Número absoluto de
processo seletivo realizado

Crescimento e
Aprendizado

Estruturar as regras de
ascensão e política
salarial da EMSERH

Elaboração do plano de cargos,
carreiras e salários da EMSERH
até setembro de 2022

Número absoluto de plano
de cargos, carreiras e
salários elaborado

Crescimento e
Aprendizado

Realizar a avaliação de
desempenho
colaboradores da sede
EMSERH

Realização de avaliação de
desempenho bimestral de 100%
dos colaboradores da sede
EMSERH até dezembro de 2022

Percentual de colaboradores
da EMSERH avaliados
bimestralmente

Crescimento e
Aprendizado dos

Disponibilizar
estagiários (curricular)
para desempenho de
funções nos setores da
EMSERH

Realizar 01 (um) convénio com
uma instituição de ensino
superior para a realização de
estágios curriculares na
EMSERH até dezembro de 2022

Número absoluto de
convénio formalizado com
instituição de
superior

Crescimento e
Aprendizado

ensino

Estruturação de 01 (um) plano
de acolhimento e integração de
colaboradores até março de
2022

Melhorar
acolhimento
integração
colaboradores
admitidos na EMSERH

Crescimento e
Aprendizado

Número absoluto de plano
de acolhimento e integração
elaborado

o
e

dos

Processos crachásSistematizar o processo de Percentual de colaboradoresAssegurar

—
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de emissão dos crachás
para os colaboradores
da sede EMSERH e
unidades de saúde

identificação
colaboradores da rede EMSERH
até junho de 2022

Internos 100% da EMSERHa

Elaborar o manual de
descrição dos cargos da
sede EMSERH

Elaboração de 100% das
descrições dos cargos da
EMSERH até junho de 2022

Percentual de descrição dos
cargos existentes

Crescimento e
Aprendizado

Garantir médico do
trabalho com cobertura
semanal na sede
EMSERH

Disponibilização de médico do
trabalho em tempo integral
(matutino e vespertino) na sede
EMSERH até junho de 2022

Processos
Internos

Percentual de cobertura de
médicoatendimento

semanal na EMSERH

Crescimento e
Aprendizado

Implantar
gerenciamento
preventivo de saúde,
segurança
ambiente

Realização do gerenciamento da
prevenção de acidentes,
segurança e risco ocupacional
em 80% das unidades de saúde
até dezembro de 2022

Percentual de unidades de
saúde gerenciadas para a
prevenção de acidentes

o

e meio

Ampliar o número de
processos licitatórios
para contratação de
serviços médicos

Processos
Internos

Aumentar em 30% o número de
processos licitatórios para a
contratação de serviços
médicos até dezembro de 2022

Percentual de processos
licitatórios realizados em
relação a média atual (2020)

A Diretória de Planejamento e Governança da EMSERH desenvolveu, e continua aprimorando,um modelo de
acompanhamento para os resultados pactuados no Planejamento Estratégico, que compreende uma sistemática de
monitoramento e um sistema de acompanhamento de resultados, bimestralmente, por meio de visitas in loco,
prosseguido de relatório de gestão, que instrumentalizam as áreas técnicas no decorrer do alcance de suas metas.

Assim, a alta direção atuou de forma a consolidar o sistema de gestão da empresa, observando suas diretrizes
organizacionais, quais sejam: i

Missão: "Prestar serviços de assistência em saúde à comunidade maranhense», com qualidade e eficiência, no
âmbito da Política Estadual de Saúde, bem como apoiar o ensino, a pesquisa e a extensão na área de saúde
pública.

Visão: "Ser reconhecida formalmente como empresa pública de referência em serviços de assistência à saúde no
Brasil até o ano de 2022"

Valores Organizacionais:
• Humanização -Tratar, socializar, atender as pessoas sem olhar sua condição socioeconômica.
• Ética -Agir ou comporta-se de maneira a preservar a moral das pessoas e a imagem das instituições..• Cooperação -Colaborar em ações com objetivos comuns. Trabalhar em equipe.
• Qualidade -Atender ou superar as exigências dos clientes de maneira eficiente.
• Responsabilidade Social - Agir ou portar-se com disciplina em respeito às leis, regulamentos e código de

conduta da sociedade, incluindo-se a responsabilidade fiscal.
• Desenvolvimento Sustentável - Agir ou portar-se com hábitos que visem o equilíbrio económico, social e

ambiental.

c. Gestão económico-financeira
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Cumpre esclarecer que o suporte financeiro às atividades é provido pela Secretaria de Estado da Saúde -
SES-MA, que no ano de 2021 repassou recursos financeiros no montante de R$ 1.607.899.747,80 (Um bilhão,
seiscentos e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos);
pela Secretaria de Estado da Gestão, Património e Assistência dos Servidores - SEGEP, que no ano de 2021 repassou
recursos financeiros no montante de R$ 584.287,82 (Quinhentos e oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e sete
reais e oitenta e dois centavos); pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, que no ano de 2021
repassou recursos financeiros no montante de R$ 3.859.546,36 (Três milhões, oitocentos cinquenta e nove mil,
quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos) e pela Secretaria da Mulher - SEMU, que no ano de 2021
repassou recursos financeiros no montante de R$ 2.504.019,84 (Dois milhões, quinhentos e quatro mil, dezenove
reais e oitenta e quatro centavos, destinados à manutenção das operações das unidades de saúde e da Sede EMSERH
com uma taxa administrativa de 3% (três por cento).

A empresa fechou o exercício com um estoque de repasses a receber da SES no montante de R$
860.327.582,82 (Oitocentos e sessenta milhões, trezentos e vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e
oitenta e dois centavos); um estoque de repasses a receber da SEGEP no montante de R$ 1.724.473,28 (Um milhão,
setecentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos); um estoque de repasses
a receber da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP no montante de R$ 674.855,90 (seiscentos e
setenta e quatro mil,oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos) e um estoque de repasses a receber da
SEMU no montante de R$ 597.603,45 (quinhentos e noventa e sete mil, seiscentos e três reais e quarenta e cinco
centavos) e um estoque de títulos a pagar no montante de R$ 160.266.404,84 (Cento e sessenta milhões, duzentos e
sessenta e seis mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos) referente a fornecedores.

Sob a perspectiva financeira, nosso desafio em 2022, além de tantos, será manter equilibrado o caixa
operacional,considerado o atual cenário da economia do país. ;

d. Gestão da conformidade .

A EMSERH detém um processo que está em constante aperfeiçoamento para controle de riscos e ação
corretiva originados das recomendações dos órgãos internos (AUDIN) e externos (MPE/MA, STC, ANVISA, TCE, entre
outros) de controle.

Destaca-se, dentre outras iniciativas, o aprimoramento do site da EMSERH com seções voltadas a disponibilizar
as informações de interesse da sociedade, privilegiando a transparência pública e oportunizando um maior controle
social, em consonância com o disposto nas leis n? 13.303/2016 e 12.527/2011-, bem como a própria criação da
Diretória de Planejamento e Governança como instância de desenvolvimento e melhoria contínua das boas práticas
de gestão e conformidade.

4. Considerações finais

Apesar da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, que nos trouxe um cenário atípico, havendo
necessidade de uma reestruturação das ações planejadas para o ano de 2021, o qual foi marcado por um sentimento
de superação e por expressivos resultados operacionais e significativos avanços na gestão, através de mecanismos de
planejamento e governança. Os indicadores de desempenho monitorados evidenciam as melhorias consistentes em

Irelação às funções essenciais que caracterizam a razão de existir desta empresa
melhorias na conformidade notamos uma melhoria substancial na eficiência das ações desenvolvidas.

. Ao passo em que promovemos

i
Os indicadores assistenciais junto às unidades de saúde comprovam melhorias em relação ao ano de 2020,

especialmente no que se refere à excelência do atendimento assistencial prestado à população, com uma alta
capacidade de resposta no enfrentamento da Covid-19 traduzida pela adoção de riiedidas preventivas, a implantação

i
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de unidades de cuidados intensivos, hospitais de campanha, disponibilização de novos leitos e ampla realização de
testes para detecção de contaminação da população, o que ensejou no reconhecimento nacional pelos resultados
obtidos, inclusive. Com esse exponencial aumento da rede de saúde da EMSERfyela consolidou-se em 2021, como
responsável pela gestão de 80% da rede de saúde do estado do Maranhão.

Entretanto, a melhoria contínua no nível de produção da rede assistência ! denota ainda grande desafio para
os próximos períodos. Para 2022 continuaremos conduzindo a missão da empresa em observância aos requisitos do
seu estatuto social e regulamentos. Ao tempo em que ampliamos o nível de articulação junto aos demais gestores da
saúde pública, conduziremos os desdobramentos do modelo de gestão para todos os níveis da organização, a fim de
provermos maior grau de autonomia administrativa aos gestores das unidades de saúde.

Por fim, esse relatório também visa conferir máxima transparência às atividades realizadas, cumprindo com
as obrigações legais de seus representantes e justificando as ações que atualmente são desenvolvidas pela Empresa
Maranhense de Serviços Hospitalares -EMSERH.

São Luís -MA,31 de dezembro de 2021.
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