
 

ESCLARECIMENTO E PEDIDO DE RETRATAÇÃO 

 

 

Os servidores que exercem suas funções no Setor de faturamento do HJPB/SESAP 

(Hospital Santa Catarina), vem por meio desta solicitar a senhora Elenimar Costa Bezerra 

– Coordenadora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (CGTES)  uma 

retratação, da injúria, causada por  declaração feita no dia 13 de junho em reunião no 

Auditório do referido Hospital, que contava com a presença dos funcionários, direção 

da instituição e representantes do SINDSAUDE.  Durante sua fala, a senhora Elenimar 

afirmou que teria informação que o abrupto declínio do valor do ponto da produtividade 

referente ao mês de abril, recebido em maio, se deu pelo seguinte fato “insatisfação 

dos servidores do Faturamento, causado pela perda dos eventuais” por reiteradas 

vezes, mesmo nós que fazemos parte da equipe do faturamento por diversas vezes 

falar/repetir/explicar que era uma inverdade e/ou uma fala infeliz, uma vez que, que 

com essa declaração ela estava instigando servidores da mesma Unidade Hospitalar a 

se dispor uns contra os outros.  

No entanto, a representante da SESAP permaneceu na sua afirmação informando que 

era de fontes seguras, não se retratou ou deixou de repetir as mesmas falsas acusações 

ao setor. 

Todavia, independentemente de sua fonte, a SESAP não poderia reproduzir tal fato sem 

apurar a sua veracidade junto ao Setor de Faturamento. 

Gostaríamos de relatar o que houve no setor de faturamento do HJPB, após a 

implantação do plano:  

1. Somente uma, das duas digitadoras de AIHs fixa no setor de faturamento tinha 

plantão eventual; 

2. O restante das horas de digitadoras para AIHs era completado por eventual de 

funcionários lotados em outros setores, ou seja, houve uma redução de 96h de 

ATS e 96h de AS, perfazendo um total de 192h, dessas 48h eram destinadas a 

digitação dos BPA (Boletins). Portanto o setor seguiu com 2 digitadoras de AIHs 

e 1 de BPA, no mês de abril; 

3. Ocorre que além disso o servidor (sistema operacional para faturamento dos 

prontuários - SALUX) do hospital apresentou problemas parando de funcionar 

por 40 dias, ocasionando diminuição da velocidade de digitação já que o sistema 

fornecido pelo Ministério da Saúde  (SIS AIH01) é um sistema obsoleto, enquanto 



que no sistema SALUX se digita 10 AIH’s, no SISAIH o digitador experiente 

consegue inserir no máximo 4 AIHs.  

4. Informamos ainda que os computadores existentes no setor tiveram que ser 

substituídos para que se conseguisse rodar o programa de forma adequada 

(menos lenta). 

Ao vislumbrar que essa retirada brusca de mão de obra qualificada do setor iria causar 

perdas na cobrança de produção, nós pedimos ao Coordenador do Setor de 

Faturamento que tentasse uma saída junto a direção, desse modo, no dia 01/04/2022 

foi aberto um processo no SEI sob o número  00610395.000003/2022-00,  pelo Sr Célio 

Luis Soares da Silva (Coordenador do Setor) solicitando a reavaliação quanto a retirada 

de eventuais e informando que o setor não alcançaria as metas quantitativa, refletindo 

tanto no orçamento anual do Hospital quanto na produtividade mensal, porém não teve 

retorno da solicitação. 

Em 06 de abril foi gerado novo processo no SEI nº 00061.0395.00004/2022-46, 

informando que a produção da competência março estava presa no Sistema SALUX 

impedindo o resgate das AIHs e BPA já digitadas anteriormente no Sistema neste mesmo 

processo foi sugerido a Direção  “a comunicação aos profissionais que recebem 

produtividade por produção, afim de evitar divergências e problemas futuro” , tendo 

em vista que o prazo para envio da produção e até dia 12 de cada mês, e que no 

momento da abertura do referido processo 90% das AIHs se encontrava armazenada no 

Sistema SALUX. 

Em 15 de abril foi gerado o processo nº 0061.0395.000005/2022-91 com um 

comunicado que a produção naquele momento considerada atípica, por esta abaixo do 

esperado e reafirmando que o déficit de pessoal prejudicou a cobrança e advertindo os 

danos ao erário. 

Diante do exposto, a repercussão da declaração feita no dia 13 de junho pela 

representante da SESAP projetou toda a insatisfação dos servidores do HJPB com a 

diminuição do ponto da produtividade, para esse grupo de funcionários acusados de ter 

causado propositalmente a queda brusca do valor do ponto base para cálculo da 

produtividade do referido Hospital. 

Cientes de que desempenhamos nossa atividade com afinco para que não houvesse 

perdas financeiras aos Servidores e a Unidade Hospitalar, vale ressaltar a representante 

da SESAP que isso também nos prejudicaria financeiramente, nós que fazemos parte do 

Faturamento/HJPB também recebemos produtividade e também fomos prejudicados.  

Nós que fazemos o faturamento como os demais funcionários do HJPB mesmo diante 

das adversidades, tentamos diariamente exercer nossas atividades de forma ética e com 

profissionalismo, sugerimos que antes de expor uma equipe ao julgamento errôneo 

sejam averiguados os fatos, portanto reafirmamos que diante do exposto solicitamos a 



reparação do fato e como foi feito frente de uma plateia que essa retratação também 

seja pública. 

Assina essa nota todos os servidores do Faturamento HJPB. 

Lescia Maria Maia do Nascimento 
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Natal, 15 de junho de 2022. 

 


