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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA REGIÃO 

 

Sendo fundado em 08 de agosto de 1988, Castelo de Sonhos é um 

Distrito de Altamira, que fica localizado às margens da BR -163, com cerca de 

21.000 habitantes na região conhecida como Serra do Cachimbo, constituído de 

áreas indígenas, áreas de proteção florestal e áreas de expansão do 

agronegócio e garimpo. É o distrito brasileiro mais distante da sede do seu 

respectivo município, estando localizado a 970 km do distrito-sede de Altamira, 

pelas rodovias Cuiabá-Santarém (BR 163) e Rodovia Transamazônica (BR 230). 

Devido a essa grande distância em relação à sede municipal, o distrito de 

Castelo de Sonhos possui uma ligação muito próxima aos municípios de Novo 

Progresso - PA e Guarantã do Norte, no Mato Grosso. O Distrito de Castelo de 

Sonhos pertence ao 10º Centro Regional de Saúde do Pará – CRS/PA. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

O Hospital Público Geral de Castelo de Sonhos encontra-se situado no 

distrito de Castelo dos Sonhos pertencente ao município de Altamira, compondo 

a rede de assistência especializada do SUS na região do Pará no qual vem 

atuando como Hospital de média complexidade dispondo de assistência em 

urgência e emergência nas modalidade porta aberta e regulada, cirurgias de 

urgência/emergência e eletivas, atendimento ambulatorial que dispõe de 

atendimentos de: Obstetrícia, Cardiologia, Ortopedia, Pediatria e Cirurgia Geral, 

SADT e assistência multiprofissional de fisioterapia, assistência social e nutrição. 

O HPGCS está se tornando referência na região devido a sua 

assistência de qualidade aos seus usuários, atendendo não somente a 

população do distrito de Castelo dos Sonhos, como também o Distrito de 

Cachoeira da Serra, KM-1000 e o município de Novo Progresso. 
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3. MISSÃO, VISÃO E VALORES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MISSÃO: Realizar a gestão de unidades de 

saúde com qualidade, economia e humanização. 

 VISÃO: Ser referência nacional na humanização 

da saúde, atuando com ética e economicidade 

 

VALORES: Ética, respeito, responsabilidade, 

transparência, superação, sustentabilidade e 

eficiência. 
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4. OBJETIVOS 

 

O presente relatório tem como objetivo apresentar o desempenho 

institucional do Hospital Geral Público de Castelo de Sonhos referente ao mês 

de março do ano de 2022 através da apresentação de dados de produção 

internos consolidados, bem como a explanação das ações e atividades 

desenvolvidas ao longo do mês tendo como escopo a gestão nº 

010/SESPA/2020 seu aditivo de contrato: Processo 2021/405563. 

 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Realizar levantamento e amostragem dos serviços prestados na unidade 

e seu numeral quantitativo; 

• Levantamento das saídas hospitalares e óbitos dentro da unidade; 

• Mostrar o quantitativo de satisfação do usuário sobre os serviços 

prestados, pelos setores e profissionais da unidade; 

• Amostragem das ações realizadas pelas comissões em vigor na unidade. 
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5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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6. CADEIAS DE VALORES 
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7. DOCUMENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Trata-se de toda documentação elaborada para melhor prestação de 

serviços de assistência à saúde implementados no ano de 2021/2022; sendo 

estes fluxos de trabalhos e Protocolos Operacionais Padrão. 

- Fluxo de entrada e saída de colaboradores; 

- Fluxo de saída e entrada para almoço; 

- Fluxo de saída e entrada para jantar; 

- Fluxo do Horário de distribuição de refeição para pacientes; 

- Fluxo do Horário de distribuição de refeição para funcionários; 

- Fluxo de entrada e saída da ambulância; 

- Fluxo de entrada e saída de abastecimento de terceiros; 

- Fluxo da lavanderia para entrega de kit de roupa privativa; 

- Fluxo da lavanderia de recolhimento de roupa suja; 

- Fluxo da lavanderia de entrega de rouparia limpa; 

- Fluxo de acolhimento e internação de pacientes de cirurgia de emergência; 

- Fluxo de acolhimento e internação de pacientes para cirurgia eletiva; 

- Fluxo de acolhimento e internação de pacientes de cirurgia eletiva do domingo; 

- Fluxo de utilização de cateter venoso central; 

- Fluxo de cuidados pós morte; 

- Fluxo de preenchimento de DNV; 

- Fluxo de solicitação de hemocomponentes; 

- Fluxo de solicitação de exames padrão e de risco cirúrgico; 

- Fluxo de agendamento de pacientes de novo progresso;  

- Fluxo de liberação de leito;  

- Fluxo de paciente cirúrgico emergencial;  

- Fluxo de solicitação de exames de RX; 

- Fluxo de dispensação da farmácia – pronto socorro; 

- Fluxo de dispensação de medicamentos – enfermaria; 

- Fluxo de dispensação de insumos dos setores;  

- Fluxo de reposição do lacre de medicamentos;  

- Fluxo de reposição do carrinho de emergência;  

- Fluxo de solicitação de T.I; 
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- Fluxo de ronda e inspeção da manutenção; 

- Fluxo de solicitação de ordem de serviço para manutenção – neovero; 

- Fluxo sobreaviso da manutenção; 

- Fluxo de apresentação de atestados;  

- Fluxo de solicitação de folga e/ou troca; 

- POP de atendimento do PA; 

- POP de prescrição médica; 

- POP de atendimento, internação e encaminhamento médico ambulatorial;  

- POP de utilização do sistema neovero;  

- POP solicitação de exames e risco cirúrgico;  

- POP eletrocardiograma; 

- POPS dados vitais PA adulto;  

- POP padronização da limpeza;  

- POP manejo de óbito;  

- POP mensuração da dor;  

- POP medicação parenteral; 

- POP administração de medicação IM; 

- POP administração de medicação oral;  

- POP medição de glicemia;  

- POP passagem de plantão;  

- POP transporte intra – hospitalar; 

- POP febre em crianças; 

- POP Higienização das mãos;  

- POP verificação de temperatura axilar;  

- POP verificação de pulso;  

- POP verificação de frequência cardíaca;  

- POP acidente de trabalho; 

- POP paramentação cirúrgica;  

- POP teste Bowe&Dicker; 

- POP Teste Biológico;  

- POP Fita teste – concentração peracética;  

- POP Integrador químico – fita zebrada;  

- POP Recebimento de materiais no expurgo;  

-POP Limpeza e desinfecção de artigos semi críticos;  
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- POP Desinfecção de alto nível e esterilização de artigos;  

- POP Desinfecção de artigos não críticos;  

- POP Rotina na área de esterilização;  

- POP Preparo do LAP cirúrgico; 

- POP paramentação cirúrgica; 

- POP montagem da sala para cirurgia; 

- POP desmontagem da sala para cirurgia; 

- POP recepção do paciente na sala de recuperação pós anestésica (SRPA); 

- POP Alta do paciente da sala de recuperação pós anestésica; 

- POP Limpeza da auto clave;  

- POP Proibição de processamento de artigos;  

- POP Data limite de embalagens no processo de esterilização;  

- POP Monitorização do controle de temperatura da área de armazenamento e 

distribuição;  

 

PROTOCOLOS 

- Protocolo de Identificação Segura;  

- Protocolo de Cirurgia Segura;  

- Protocolo de Quedas;  

- Protocolo de Afastamento Laboral de colaborador;  

- Protocolo de Acompanhante COVID; 

- Protocolo de uso de EPI’S; 

- Protocolo de Higienização das Mãos; 

 

FLUXOS E PROTOCOLOS IMPLANTADOS NO MÊS: 

- Fluxo de solicitação de hemocomponentes; 

- Fluxo de acidentes de Trabalho; 

- Protocolo de Prevenção de Úlcera por Pressão. 
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8. COMISSÕES 

 

a) COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS 

Com base no regimento da Comissão de Revisão de Prontuário que 

define os indicadores de qualidade, foram analisados 10 % dos prontuários 

deste mês utilizando 15 itens de verificação sendo que no referido mês tivemos 

121 internações na unidade. Em março de 2022 a comissão avaliou 12 

prontuários onde obteve-se uma avaliação positiva em relação ao levantado no 

mês anterior.  

Os critérios de para avaliação foram: 

• Identificação do Paciente; 

• Legibilidade; 

• Admissão Médica; 

• Anamnese; 

• Exame Físico; 

• CID/ Hipótese Diagnóstica; 

• Evolução Diária Médica; 

• Relatório de alta; 

• Assinatura e carimbo; 

SOMENTE PARA PACIENTES QUE REALIZARAM CIRURGIA 

• Termo de consentimento cirúrgico; 

• Termo de consentimento anestésico; 

• Formulário de avaliação pós anestésico; 

• Evolução cirúrgica. 

SOMENTE PARA ÓBITO E NASCIMENTO 

• Declaração de Óbito; 

• Declaração de Nascidos Vivos. 

O cálculo utilizado para a obtenção dos dados se dá através da 

somatória de cada item de verificação com o valor de um ponto cada, e sua 

divisão pelo quantitativo total de itens aplicáveis ou seja: 08 itens para pacientes 

hospitalizados que não passaram por procedimentos cirúrgicos, 13 itens para 

pacientes que se submeteram a procedimentos cirúrgicos e 15 itens pra 

nascidos vivos e óbitos internos. 
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Nota = Pontuação obtida 

Total de Critérios aplicáveis  

Nota =__________x100          Resultado: ______ 

Após a realização dos cálculos é empregado os escore citado a baixo: 

Tabela 1 Escore aplicados para obtenção dos índices de validação da 
Comissão de Prontuários. 

AVALIAÇÃO DO PRONTUÁRIO 

ESCORE AVALIAÇÃO 

90 A 100 (  ) EXCELENTE 

70 A 89 (  ) BOM 

60 A 69 (  ) RAZOÁVEL 

< 59 (  ) INSUFICIENTE 

Fonte: Comissão, 2022. 

Neste mês as notas avaliativas obtidas foram: 12 excelentes e 03 Bons, 

sendo assim 80% dos prontuários avaliados apresentaram: excelente como 

resultado e 20% com o resultado: bom, onde concluímos que o elo entre 

comissão, direção geral e membros assistenciais se mostrou coerente dentro 

dos alinhamentos de serviços para o cumprimento das normas contratuais.  

Abaixo segue gráfico ilustrativo dos percentuais obtidos nas auditorias 

dos prontuários no mês de março levando em consideração os resultados: 

excelente, bom, razoável e insuficiente. 
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Gráfico 1 Índice de prontuários analisados no mês de março 

 

Fonte: Comissão de Revisão de Prontuários, 2022.  

 

Imagem 1 Tabulação de dados dos prontuários do mês de março 

 

Fonte: Comissão, 2022.  
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b) COMISSÃO DE ÓBITO 

No mês de março foram avaliados os óbitos registrados pela unidade 

onde se constatou o registro de 05 óbitos, destes 02 foram de pacientes que 

vieram a óbito dentro da unidade, sendo 01 óbito maior que 24 horas após a 

internação e os outros 03 ocorridos fora da unidade. 

Conforme o indicador da Agência Nacional de Saúde (ANS) – TAXA DE 

MORTALIDADE INSTITUCIONAL, a taxa de mortalidade é entre 3,0% e 4,0% 

considerando assim os valores obtidos no mês referido dentro dos padrões 

preconizados. O cálculo para a levantamento do percentual de óbitos é 

realizado apenas em cima dos óbitos ocorridos dentro da unidade ou seja 02 

sendo assim 02X100/1000=0,2. 

Segue abaixo gráfico demonstrativo dos percentuais de óbitos 

registrados pela unidade, ressaltando que o percentual de óbitos é realizado 

apenas sobre o quantitativo de pacientes que vieram a óbito estando internados 

na unidade. 

Gráfico 2 - Avaliação de Óbitos ocorridos no mês de março 2022 

Fonte: PR, 2022.  

 

 Para o mês de março havia ficado como ação a ser realizada por esta 

comissão a elaboração do fluxo de solicitação de Declaração de Óbitos externos, 

uma vez que a unidade acaba absorvendo estas demandas devido à falta 
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constante de médicos na Unidade Básica de Saúde (UBS), porém para a 

realização deste fluxo precisa-se da nomeação de um médico por parte do 

delegado do município para poder laudar a D.O, e o mesmo não se encontra no 

município, então fica decidido como pauta urgente para o mês de abril, uma vez 

que ficou de responsabilidade da Direção Técnica o agendamento da reunião 

com o delegado do município o mais brevemente possível. 

 

Imagem 2 Revisão de Óbitos mensal 

 

Fonte: Comissão, 2022. 

 

c) SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÕES HOSPITALARES 

 

             As atividades planejadas e executadas pelo Serviço de Controle de 

Infecção Hospitalar (SCIH) do HRPCS no período de 01 a 31 de março de 2022.  

De acordo com a Portaria GM/MS no. 2.616/1998, a vigilância epidemiológica das 

infecções hospitalares, atualmente denominadas infecções relacionadas à 

assistência à saúde (IRAS), é a observação ativa, sistemática e contínua de sua 

ocorrência e de sua distribuição entre pacientes, hospitalizados ou não, e dos 

eventos e condições que afetam o risco de sua ocorrência, com vistas à execução 

oportuna das ações de prevenção e controle. Esta prevenção e controle exige a 

aplicação sistemática de medidas técnicas e administrativas, orientadas por 

informações obtidas por meio de sistemas de vigilância epidemiológica e de 

monitoramento de indicadores de processos.  
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Os critérios adotados são os estabelecidos pelo NHSN (National 

Healthcare Safety Network) que é a metodologia utilizada pelo CDC (Center for 

Disease Control) EUA e ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Durante o mês referido fora realizada as visitas beira leito apenas de 

pacientes puérperas, devido o preenchimento de Declaração de Nascido Vivo, 

onde já se verificou a inserção de sonda vesical de demora (SVD) e sítio 

cirúrgico. 

Em março tivemos 121 internações em nossa unidade, onde realizamos 

12 passagens de SVD, 02 inserções de Cateter Venoso Central (CVC) e 01 

Ventilação Mecânica (VM), onde não foi constado nem um indicativo de possível 

infecção relacionada a estes dispositivos, sendo por sinais flogísticos ou exames 

laboratoriais. 

O cálculo utilizado para o percentual do número de paciente em uso de 

Cateter Venoso Central: número de pacientes em uso de CVC/número de 

pacientes internados mês. Ou seja 02/121=0,01. Segue abaixo tabela 

demonstrativa dos números obtidos no mês de fevereiro. 

Tabela 2 Infecções relacionadas ao Cateter Venoso Central no mês de 
fevereiro 

PORCENTAGEM DE INFEÇÕES RELACIONADAS A CATETER VESOSO 

CENTRAL 

 

N de 
Paciente/Mês 

Episódios de IH Episódios de ICS  

Pacientes com 
CVC 

 

% 

121 0 0 2 0,01 

Fonte: PR, 2022.  

 Ainda no mês de março foi realizado uma reunião com o Dr João 

Guilherme P. Assis, para discussão do desenvolvimento do Programa de 

Controle de Infecções Relacionadas a Assistência à Saúde (PCIRAS) e 

métodos mais eficazes de assistência. 
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Imagem 3 Reunião com o médico infectologista para tratativas sobre o PCIRAS 

 

Fonte: Comissão, 2022. 

 

A ação desenvolvida pela SCIH no mês de março se deu através de um 

treinamento junto ao setor do Núcleo de Educação Permanente (NEP) sobre os 

cuidados com curativos, coberturas e cuidados com a pele, que foi ministrado 

nos dias 30 e 31 do mês referido no auditório da unidade, sendo disponibilizado 

para os profissionais de enfermagem dos setores de Pronto atendimento, Clínica 

Médica e Centro Cirúrgico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 4 Treinamento de Cuidados com a pele, tipos de curativo e coberturas 

Fonte: Comissão, 2022.  
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d) COMISSÃO DE FARMÁCIA E TARAPEUTICA 

No mês de março como havia sido levantado na tratativa da gestão 

passada, onde caberia as comissões a realização de ações alternadas com 

reuniões para debate, no mês de março não foi realizado ação de 

conscientização/capacitação, sendo realizado apenas a reunião mensal onde 

discutiu-se sobre os impactos da ação do mês anterior e designação das ações 

futuras. 

Durante a reunião onde discutiu-se o impacto da ação do mês de 

fevereiro, chegou-se à conclusão que os colaboradores que participaram da 

ação mostraram interesse e expressaram a importância e necessidade de 

continuar este tipo de ação, uma vez que os conhecimentos adquiridos durante 

a graduação as vezes acabam se perdendo no decorrer dos anos. Assim esta 

comissão optou por continuar ministrando estes treinamentos afim de suprir as 

carências da nossa unidade. 

Para o mês de abril ficou decidido a realização do treinamento de cálculo 

de medicações, dosagem correta e associação medicamentosa, uma vez que a 

Direção Técnica sugeriu devido suas observações na unidade. 

Imagem 5 Reunião mensal da Comissão de Farmácia e Terapêutica 

 

Fonte: Comissão, 2022. 
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e) NUCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE – NSP 

No mês de março o Núcleo de Segurança do Paciente realizou a 

implantação do Protocolo Operacional Padrão para Ulcera por Pressão, 

atendendo a meta  

O protocolo de prevenção de quedas do HRPCS inclui a identificação 

de pacientes com risco – em função das condições clínicas, dos medicamentos 

prescritos e dos tratamentos – e a adoção de medidas preventivas, conforme 

risco.  

A avaliação do risco é realizada a partir da admissão, com base nas 

condições clínicas, critérios e necessidades do paciente. Todos os pacientes 

são orientados quanto aos riscos e às medidas de prevenção.  

Além disso, o nosso ambiente hospitalar é constantemente adequado para 

diminuir o risco das quedas relacionadas à estrutura física e mobiliário, o que 

inclui o quarto e o banheiro do paciente. 

 A ação se deu em parceria com o NEP, onde foi realizado o treinamento 

enloco para os colaboradores de enfermagem nos dias 30 e 31 do mês referido. 

Os colaboradores demonstram um alto comprometimento com a ação como já 

haviam demonstrado nas ações anteriores de outras comissões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na reunião mensal do núcleo de Segurança do Paciente foi tratado o 

assunto referente ao fluxo de visitas para pacientes internados uma vez que 

Imagem 6 Apresentação do POP para Ulcera de Pressão para a equipe de 
enfermagem 
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ocorre com certa frequência a liberação em horário inoportunos por parte dos 

médicos, além da entrada de materiais impróprios no setor da clinica médica. 

Imagem 7 Reunião mensal do NSP 

 

Fonte: Comissão, 2022.  
 

 

f) COMISSÃO DE HUMANIZAÇÃO 

           A Comissão de Humanização do HRPCS é formada por uma 

equipe multiprofissional, organizada de forma participativa e democrática, 

com o objetivo de empreender no HRPCS uma política institucional de 

atendimento humanizado na assistência à saúde, em benefício de 

pacientes, colaboradores, comunidade que atuam na Unidade. A Comissão 

de humanização tem ações idealizadas baseando nos preceitos da Política 

Nacional de Humanização que, desde 2003, busca efetivar os princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano     das práticas de atenção e 

gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas       

solidárias entre gestores, colaboradores e pacientes. 
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No mês de março a Comissão de Humanização realizou a implantação de 

uma “caixinha de mensagens” com pequenas frases motivacionais com finco a 

estimular os colaboradores uma vez que através do SAU a comissão ficou 

ciente de algumas queixas de pacientes sobre os trabalhos da unidade. 

Ainda fora implantado também uma “caixinha de elogios” nos setores de 

Pronto Atendimento e Ambulatório para que os usuários de nossos serviços 

possam expressar a gratidão aos nossos colaboradores e seus serviços, ficando 

assim a realização da leitura destes elogios aos colaboradores e a fixação no 

mural informativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o mês de abril ficou decidido a elaboração de uma ação mais 

inclusiva aos nossos usuários pediátricos do Pronto Atendimento e Ambulatório, 

uma vez que no mês de abril se comemora o feriado de Páscoa, fica assim 

decidido que será preparado um espaço especial com dinâmicas educativas, 

jogos interativos e confecção de mascaras do “Coelhinho da Pascoa” nos dias 

12 e 14 do mês de abril, ação esta que poderá ser estendida a nossos pacientes 

internados. 

Imagem 8 Implantação da Caixinha de mensagens para os colaboradores 

Fonte: Comissão, 2022. 
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Imagem 9 Reunião mensal da Comissão de Humanização com a presença das 
Direções: Geral, Assistência e Técnica 

 

Fonte: Comissão, 2022. 

 

g) COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO A ACIDENTES – CIPA 

 

A CIPA tem por atribuição identificar os riscos do processo de trabalho, 

e elaborar o mapa de riscos, com a participação do maior número de 

trabalhadores, com assessoria do SESMT.  

Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução 

de problemas de segurança e saúde no trabalho.  

Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de 

prevenção necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos 

locais de trabalho.  

Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de 

trabalho visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a 

segurança e saúde dos trabalhadores, entre outras.  

Em março foi implementado o Fluxo de acidentes de Trabalho.  
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Fonte: Comissão, 2022. 

 

Como ação do mês de abril será implementação do Mapa de Risco. 

Abril também é considerado o mês da segurança do trabalho, ficando 

assim decidido a realização de uma ação sobre Riscos Ocupacionais, com as 

equipes da unidade, sendo estes, lavanderia, cozinha, higienização, equipe de 

enfermagem e administrativo. 
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Imagem 10 Reunião mensal da CIPA para discussão das ações do mês e 

reformulação dos membros

 

Fonte: Comissão, 2022. 

 

 

h) COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM  

 

Dada importância do Comissão de Ética de Enfermagem – CEE o 

HRPCS busca junto ao COREN, a delegação do enfermeiro responsável técnico 

(RT) a qual já tramita junto ao órgão responsável Concelho Regional de 

Enfermagem (COREN), assim com a delegação deste profissional, o HRPCS irá 

iniciar o processo de implantação da comissão CEE.  
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i) NUCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE – NEP 

 

O Núcleo de Educação Permanente - NEP, tem como base fundamental a 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) instituída no ano 

de 2004. Trazendo mudanças significativas para a formação e trabalho em saúde 

no país. Visando desenvolver os colaboradores, entendendo que é primordial o 

processo educacional, a fim de gerar crescimento e aprendizagem na mudança 

de comportamento em março o NEP realizou atividade socioeducativas não 

somente com nossos colaboradores como também com nossos usuários 

trazendo assim um atendimento mais humanizado e uma melhor forma de 

aprendizagem. 

No mês de março é frisado em todo território nacional a importância da 

conscientização sobre o câncer de colo do útero, mal este que afligi milhares de 

mulheres todos os anos e o NEP como ação de conscientização elaborou um 

painel decorativo para conscientização e em parceria com o SAL realizou 

instruções sobre a importância do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantado o POP de identificação Segura e Cirurgia Segura, atendendo a 

RDC  RDC Nº 36, DE 25 DE JULHO DE 2013 QUE INSTITUI AÇÕES PARA A 

SEGURANÇA DO PACIENTE.  

 

Imagem 11 Conscientização do março lilás, Mês de conscientização Sobre 
Câncer do colo do Útero 

Fonte: NEP, 2022.  
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Imagem 12 Orientação sobre Identificação Segura e Cirurgia Segura 

 

 

 

 Em comemoração ao dia Internacional da Mulher o NEP presenteou 

nossas colaboradoras com uma singela “lembrancinha”  entregando um par de 

brincos e uma rosa para cada colaboradora de nossa unidade, uma vez que se 

fazem em maior número, foi esta a maneira que o NEP encontrou de 

homenageá-las nesta data, e assim expressar a nossa gratidão pelos serviços 

prestados. 

Imagem 13 Dia Internacional da Mulher 

 

 

Com a disponibilidade da Fisioterapeuta Jucimar o NEP realizou neste 

mês de março o treinamento de manuseio e cuidados com a ventilação 

mecânica, como montar e desmontar o ventilador e como realizar a assepsia do 

mesmo. 

Imagem 14 Treinamento de Ventilação Mecânica 

 

 

 

 

 

Fonte: NEP, 2022.  

Fonte: NEP, 2022.  
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Ainda em caráter de treinamento o NEP também realizou a implantação 

do Protocolo Operacional Padrão para Ulceras de Pressão e ministrou 

treinamentos sobre cuidados com a pele, uso de coberturas e curativos com a 

equipe de enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nas comemorações do mês o NEP realizou a entrega de bolos 

individuais para nossos colaboradores sendo estes do instituto ou das 

terceirizadas, sendo assim uma maneira de parabenizá-los uma vez que muitos 

passam a data de seus aniversario de plantão e assim não conseguem 

comemorar essa data tão especial 

Imagem 16 Aniversariantes do mês 

 

Fonte: Comissão, 2022. 

Imagem 15 Treinamento de Cuidados com a Pele e LPP + Orientação Sobre 
protocolo de LPP 

Fonte: NEP, 2022.  
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9. APRESENTAÇÃO GRÁFICA COM ANÁLISE CRÍTICA DE 

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

 

a. Eixo de assistência à saúde hospitalar (taxa de mortalidade, 

TMP, internações, saídas, giro de leito, taxa de ocupação hospitalar, 

cirurgias, SADT). 

O Indicador de Permanência Média, elaborado pela ANS (Agência 

Nacional de Saúde Suplementar), mede o tempo estimado de permanência do 

paciente no leito de sua internação a sua saída sendo: por óbito, transferência 

ou alta melhorada, este indicador é de grande importância para que possamos 

mensurar a qualidade das boas práticas clínicas.  

No mês de março a média de permanência dos leitos foram de: clínica 

cirúrgica foram de 7,18 dias, clínica médica 20,40 dias, ginecologia e obstetrícia 

10,9 dias, clínica pediátrica 4,33 dias, enfermaria 3,83 dias, anestesia 0 e 

cardiologia 0 dias. 

A média/mês de permanência por especialidade se dá através da 

somatória da média geral dividida pelo quantitativo de leitos de especialidades 

ou seja: 11,91 dias. Ressaltamos que a margem de meta estabelecida pelo 

indicador é de 2 a 4 dias permanência. Segue abaixo gráfico quantitativo por 

especialidade : 

Gráfico 3 Percentual de Tempo Médio de Permanência por especialidade

 

7
,1

8

2
0

,4

1
0

,0
9

3
,8

3

4
,3

3

0

5

10

15

20

25

C L I N I C A  
C I R U R G I C A

C L I N I C A  M É D I C A G O P E D I A T R I A E N F E R M A R I A

Média de Dias



     33 
 

Tendo como base os Indicadores Hospitalares Essenciais (E- EFI-01) 

definidos pela Agência de Saúde Complementar (ANS) onde a mesma 

recomenda uma taxa de 75% à 85% de ocupação, o HGPCS alcançou a 

porcentagem nas especialidade de: clinica cirúrgica 67,34%, clínica médica 

95,70%, ginecologia e obstetrícia de 79,84%, pediatria de 23,66%, enfermaria 

de 0,00% e isolamento de 12,90%.  

A média de porcentagem de ocupação é realizada através da divisão 

geral de leitos ocupados 536 dividido pelo geral de leitos disponíveis 992 X 100 

totalizando 54,03% de média ocupacional, média esta que vem demonstrando 

crescimento significativo em relação aos meses anteriores, frisamos a 

necessidade de elaboração de medidas para aumentar o número de nossas 

internações, tais como: visitas nas outras unidades (Cachoeira da Serra, Vila 

Isol, Novo Progresso e Santa Luzia) para melhor entender as 

necessidades/dificuldades de cada unidade e assim elaborar políticas de 

melhoria. 

Gráfico 4 Percentual de Taxa de Ocupação por Especialidades 

 

Fonte: PR, 2022. 1 
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No mês de março o HGPCS realizou 121 internações sendo que destes 

116 receberam alta ainda no período referido conforme tabela abaixo. 

O número de saídas hospitalares de acordo com o número de leitos 

operacionais cadastrados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é de 140 saídas 

mês, sendo assim tivemos quantitativo 82,85% do ofertado.  

O cálculo utilizado para obtenção deste quantitativo se deu através de: 

número de saídas hospitalares X 100/meta ou seja: 116X100/140= 82,85%. 

 

Tabela 3 Quantitativo de Saídas do mês de fevereiro 
Internações   

Meta 

 

Total de Saídas/Mês 

CIRÚRGIA GERAL 18 11 

CLINÍCA MÉDICA 42 43 

G.O 40 21 

ORTOPRDIA 40 30 

PEDIATRIA SOMADA A CM 11 

TOTAL 140 116  -  82,85% 

Fonte: PR, 2022. 

 

Segundo contrato de gestão Anexo o Hospital deve dispor de um 

Centro Cirúrgico 24hrs em sua exigência de 125 cirurgias mês, desse modo 

neste mês de março foram realizados 60 procedimentos cirúrgicos na 

unidade, destas 27 foram de caráter eletivo (45%), 24 foram de caráter de 

urgência (40%) e 9 emergências (15%) o que equivale a 48% da nossa meta 

contratual. 

Segue abaixo tabela demonstrativa dos percentuais obtidos no mês de 

fevereiro especificado por especialidades. 
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Tabela 4 Percentual quantitativo de procedimentos cirúrgicos do mês de 
fevereiro 

 

CIRURGIAS 

 

META 

 

ELETIVA 

 

URGÊNCIA 

 

EMERGÊNCIA 

 

TOTAL 
 

 

% 

Cirurgia Geral 25 10 4 4 18 72% 

G. O 60 8 4 2 14 23% 

Ortopedia 40 9 16 3 28 70% 

TOTAL 125 27 24 9 60 48% 

  45% 40% 15%   

                                                               Fonte: CC, 2022. 

 

b. Eixo de assistência à saúde ambulatorial (consultas médicas e não 

médicas, SADT) 

 

No período de 01/03/2022 a 31/03/2022 foram realizados 856 

atendimentos ambulatoriais – alcançamos 50% da meta contratual.  

 

A Linha de Cuidado Materno Infantil tem como finalidade a 

organização da atenção e assistência nas ações do pré-natal, parto, puerpério e 

o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças, como 

ação ao binômio mãe-bebê o HRPCS passará a realizar o agendamento 

imediato no ambulatório após alta de puérperas e RNs para o 7° e 30° dia na GO 

e Pediatria.  

A tabela abaixo demonstra a meta contratual e os atendimentos por 

especialidade realizados durante o referido mês. 

 

Tabela 5 Atendimento ambulatorial 

CONSULTA AMBULATORIAL  

 

Especialidades 

 

Meta 

 

Oferta 

 

Perda 
primária 

 

Agendamento 

 

Realizado 

 

Absenteísmo 

PEDIATRIA 300 300 105 195 156 38 

G.O 400 400 56 336 260 70 

C.G 300 300 219 81 70 9 
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ORTOPEDIA 300 300 25 275 224 51 

CARDIOLOGIA 300 300 172 128 111 16 

ANESTESIA 100 100 64 36 35 1 

TOTAL 1.700 1.700 641 1051 856 185 

%  100% 38% 62% 81% 18% 

50% da meta contratual                                                                                    Fonte: SER, 2022. 

No mês de março foi ofertado 100% das consultas ambulatoriais para 

agendamento pelo CER, na qual tivemos 38% de perda primária – consulta 

ofertada para a rede mas não houve agendamento.  

Especialidades 
Perda 

primária 
Agendamento Realizado Absenteísmo 

ANESTESIA 64% 36% 97% 3% 

CARDIOLOGIA  57% 43% 87% 12% 

CIRURGIA GERAL  73% 27% 86% 11% 

GO  14% 84% 77% 21% 

ORTOPEDIA  8% 92% 81% 18% 

PEDIATRIA  35% 65% 80% 19% 

  38% 62% 81% 18% 

 

Uma perda primária de 38%, principalmente na cardiologia e cirurgia 

geral, não gera solicitação de exame e de cirurgia comprometendo a meta de 

contrato de gestão, que em março ficamos em 50%.  

Como consta em nosso contrato temos as seguintes metas a bater em 

exames especializados sendo estas, 500 radiografias, 450 USG, 150 ECG, 150 

USG com Doppler, 4000 exames de análises clinicas e 150 colposcopia.  

Ressaltamos que a agenda para colposcopia já está disponível para 

agendamento via regulação.  

Abaixo segue tabela demonstrativa do quantitativo total de exames 

ambulatorial realizados no período de março de 2022. 
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Tabela 6 Exames ofertados 

SADT EXTERNO  

Especialidades Meta Oferta Perda 
primária 

Agendamento Realizado Absenteísmo 

Radiografia 500 500 288 212 176 

 

36 

USG Geral 450 450 152 298 240 50 

ECG 150 150 71 79 67 10 

USG Doppler 150 150 150 0 0 0 

Analise Clinica 4.000 4.000 380 3620 2054 1566 

Análise 

Patológica 

 

60 

 

60 

 

60 

 

0 

 

0 

 

0 

Colposcopia 150 150 150 0 0 0 

TOTAL 5.460 5.460 909 4.209 2.537 1662 

%  100% 17% 77% 60% 39,5% 

Fonte: Ambulatório, 2022. 

Observa-se que o absenteísmo (39,5%), que é o paciente com exame 

agendado e não compareceu, supera a perda primária (17%) que é a consulta 

ofertada e não agendada.  

EXAMES  
Perda 

primária 
Agendamento Realizado Absenteísmo 

ANÁLISE CLINICA  10% 90% 57% 43% 

ANÁLISE PATOLÓGICA  100% 0% 0% 0% 

COLPOSCOPIA  100% 0% 0% 0% 

ECG  47% 53% 85% 13% 

RADIOGRAFIA  58% 42% 83% 17% 

USG DOPPLER  100% 0% 0% 0% 

USG GERAL  38% 66% 80% 17% 

 

O quadro acima evidencia que há exames que estão sendo ofertados 

para a Regulação a qual é a interlocutora junto aos municípios, mas não está 

ocorrendo o agendamento comprometendo o CG, em março foi em 46,5% da 

meta contratual.  
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Ressaltamos que a meta para análises clínicas é liberada 10 solicitações 

a cada paciente conforme orientações recebidas pela SESPA, sendo assim 

ficam 4000 mil exames para esta modalidade, levando em consideração a este 

direito de 10 exames cada paciente realizamos 2054 exames no mês de março. 

 

c. Eixo de assistência à saúde urgência/ emergência/ UPA 

(classificação de risco, remoções, número de atendimentos, óbitos, SADT) 

No período de 01/03/2022 a 31/02/202 foram realizados 2842 

atendimentos, sendo 1864 atendimentos do Pronto Atendimento, 857 

ambulatórios que juntos geraram 121 internações. 

Destes 1864 atendimentos do PA foram 27 atendimentos pediátricos,  

No mês de março atendemos 16 pacientes encaminhados para o PA 

provenientes das UBSs de Cacheira da Serra (13) e Santa Luzia (3) dados 

demonstrados na tabela a seguir. 

Tabela 7 Atendimento as Urgências 

 
P.S 

 
DEMANDA 

ESPONTÂNEA 

PAC 
PROVENIENTE 

UBS 
CACHOEIRA DA 

SERRA 

PAC 
PROVENIENTE 

UBS SANTA 
LUZIA 

Adulto 1837 13 3 

Pediátrico 27 0 0 

Gestante 0 0 0 

TOTAL 1.864 0 0 

Fonte: PR, 2022.  

A unidade do HGPCS presta atendimentos de baixa/média 

complexidade, porém devido ser a única unidade hospitalar no distrito, as 

demandas de alta complexidade acabam por adentrar nossas portas, sendo 

assim necessária a regulação destes pacientes para as unidades de referência 

sendo estas na maioria das vezes: Hospital Regional Público da 

Transamazônica e Hospital Regional do Tapajós ou outras conforme a liberação 

da Central de Regulação de Leitos do Estado. 

Durante o mês de março foram realizadas 07 regulações sendo estas 

03 terrestres até o destino, e 04 regulações com suporte aéreo conforme 

demonstrado na tabela abaixo.  
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Tabela 8 Remoções para Unidades de Transferência 
Ordem Data de 

Transferência 
 

Especialidade 

Unidade de  

Transferência 

Transporte 

A.A.S 02/03/2022 APENDICETOMIA 
 

H.R.P. TRANSAMAZÔNICA 
 

AÉREO 
 

RN. V.C.S 08/03/2022 NEONATALOGIA  
 

H.M NOVO PROGRESSO 
 

TERRESTRE 
 

L.F.S 09/03/2022 CIRURGIA GERAL 
 

H.R.TAPAJOS 
 

TERRESTRE 
 

V.O.S 11/03/2022 CIRURGIA GERAL 
 

H.G.P. SÃO RAFAEL 
 

AÉREO 
 

J.F.S 16/03/2022   
        CLINICA MEDICA GERAL 

 

H.R.TAPAJOS 
 

TERRESTRE 
 

K.M.M.O.M 17/03/2022             
GASTROENTEROLOGIA 

 

H.R.P. TRANSAMAZÔNICA 
 

AÉREO 
 

M.S 19/03/2022             OBSTETRICIA CLINICA  
 

S.C.MISERICORDIA DO 
PARA 
 

AÉREO 
 

S.K.C.A 26/03/2022             OBSTETRICIA CLINICA  
 

H.R.P.TRANSAMANONICA AÉREO 
 

     

Fonte: NIR, 2022. 

 

d. Eixo de promoção, proteção e vigilância (notificações compulsórias, 

taxas de incidência das infecções gerais e por setor) 

No mês de março nossa unidade realizou 121 internações onde destas 

realizamos 02 inserções de Cateter Venoso central, 01 Ventilação Mecânica e 

12 passagem de Sonda Vesical de Demora, durante as visitas realizadas de 

maneira periódica, não foi observado nenhum indicativo de instalação de 

infecções, resultados estes confirmados pelos exames laboratoriais de nossos 

pacientes. 

A taxa de infecção hospitalar é calculada em relação ao número de 

episódios de infecção hospitalar: 0 divididos por quantitativo de pacientes 

internados no mês:121 multiplicado por 100 ou seja 0%. 

O percentual de infecções na corrente sanguínea associada ao CVC 

se dá através da divisão do número de infeções: pelo número de pacientes 

internados no mês: 121 multiplicado por 100 ou seja 0%. 
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Já a taxa de utilização de CVC se dá através do seguinte cálculo: 

número de dispositivos: 02 dividido pelo número de pacientes: 121 resultando 

em 0,01% 

Segue a baixo a tabela demonstrativa destes percentuais e fórmulas de 

como obtivemos estes dados. 

 

Tabela 9 Percentual de taxa de infecção do mês de março 

 

 

 

e. Eixo de atenção ao usuário (pesquisas de satisfação= número 

de pesquisas aplicadas geral/ por setor com quadro de compilação das 

informações de acordo com formulário de pesquisa utilizado, tempo de 

resposta às manifestações). 

O serviço de Atendimento ao Usuário – SAU é o setor destinado a avaliar 

a qualidade dos serviços prestados pelo Hospital Público Geral de Castelo de 

Sonhos, analisando o índice de satisfação dos usuários.  

 

Indicadores a serem 

monitorados  

Comissão de Infecção 

Hospitalar  

 
observações  

Controle 

de 

infecção 

hospitalar  

Densidade de infeção 

hospitalar 

Nº episódios de 

infecção hospitalar 

mês 

Nº pacientes-dia mês  

X100 

0/121x100= Taxa 

de infecção 

hospitalar mês 

de 0% 

Densidade de incidência 

de infecção hospitalar 

em corrente sanguínea 

associada à cateter 

venoso central 

Nº infeções 

hospitalares na 

corrente sanguínea 

mês 

Nº pacientes-dia com 

CVC-mês x 100 

X1000 

0/2x100= Taxa 

0% 

Taxa de utilização de 

cateter venoso central 

Nº pacientes com CVC 

mês 

Nº pacientes-dia no 

mesmo período 

2/121 = Taxa de 

0,01% 
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Estabelecendo um canal de comunicação e relacionamento com o 

usuário; priorizando que o Hospital Público Geral de Castelo de Sonhos, atenda 

de forma efetiva, garantindo a eficiência e compromisso com o serviço prestado. 

O trabalho é desenvolvido através da escuta individual, registrando 

assim os elogios, críticas, dúvidas e sugestões relacionadas aos serviços 

prestados. As buscas ativas são realizadas com os pacientes, acompanhantes 

e visitantes, consolidando um canal de relacionamento direto entre o HPGCS e 

seus assistidos; são realizadas diariamente nos setores de atendimento do 

hospital, a partir delas são obtidos dados estatísticos referentes ao grau de 

satisfação, estes que são monitorados permanentemente onde os usuários 

podem se manifestar através de folder ou Tablet avaliando o atendimento 

recebido. 

O objetivo principal do SAU é assegurar junto aos colaboradores dos 

serviços hospitalares, o atendimento humanizado de acordo com as normas 

preconizadas pelo SUS, cujo processo nos permite acompanhar o desempenho 

das áreas assistenciais e de apoio, mantendo o atendimento focado na garantia 

dos serviços de saúde e na satisfação integral do usuário, atendendo as 

expectativas com qualidade nos serviços. 

No mês de março, não mediu esforços para atender uma amostra 

significativa de usuários, uma vez que acreditamos que quanto maior o número 

de pesquisas aplicadas, maiores são as possibilidades de resolutiva dos 

problemas apontados pelos que buscam diariamente atendimento em nossa 

unidade. 

 Ouvir a opinião e avaliação dos usuários nos permite detectar as falhas 

e conhecer os acertos. Esse procedimento é extremamente importante para a 

gestão hospitalar, uma vez que vem de quem utiliza os serviços e de quem deve 

se manter sempre satisfeito.  

As pesquisas de satisfação são relevantes, visto que nos insere na 

cultura de atenção ao usuário, pois precisamos exercer a Política Nacional de 

Humanização (PNH), de forma a humanizar as práticas em todas as instâncias 

da saúde do Sistema Único de Saúde. 

O SAU realiza não só o atendimento itinerante para a aplicação das 

pesquisas, como também realiza atendimento em sala fixa, na qual alguns 

atendimentos se configuram em caráter informativo e de direcionamento a 
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algumas lideranças, nos casos em que constatamos possibilidade de resolução 

imediata da problemática apresentada pelo usuário atendido. 

As atividades desenvolvidas pelo SAU são baseadas na ética 

profissional, visando garantir o princípio da dignidade das pessoas e de seus 

direitos como cidadãos, permitindo dessa forma consolidar a confiabilidade dos 

que procuram a assistência do SAU. E busca zelar pela memória dos fatos 

registrados, providenciando o arquivamento dos casos concluídos de forma 

sigilosa e adequada. 

A pesquisa de satisfação é a chave, o ponto de partida para o sucesso 

da gestão. 

 A tabela a seguir, traz o resumo das atividades que o SAU realizou ao 

longo do     mês e que se constituíram em material para análise dos resultados 

aqui apresentados: 

 

Tabela 10 Atividades realizadas no mês de março pelo SAU 
 

 

Em março realizamos 676 atendimentos do SAU divididos pelos 

setores de: recepção, pronto atendimento, ambulatório, exames, cirurgias e 

pacientes que receberam alta da unidade. 

Descrição das Atividades 

1 Alta Hospitalar (visita às clínicas) 91 

2 Encaminhamento a outros profissionais, 
serviços e/ou setores do Hospital. (serviço 
social, entre outros.) 

07 

3 Pesquisas de satisfação realizadas 

4 Elogio 33 

5 Reclamação 07 

6 Sugestão 04 

7 Reuniões internas administrativas 
realizadas 

01 

8 Participação em eventos, ações do Grupo 
de humanização. (Bloquinho da 
Recuperação com pacientes.) 

02 

 TOTAL GERAL DE ATIVIDADES 141 

Fonte: SAU, 2022.  
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Os 91 atendimentos de Alta hospitalar, mostraram contentamento 

com os trabalhos prestados pela unidade. 

 

Tabela 11 Número de atendimentos do SAU divididos pelos setores. 
 

Em todas as abordagens que o SAU realiza, é esclarecido aos usuários 

que eles podem se manifestar positivamente ou negativamente, ou ter a 

oportunidade de deixar um elogio registrado como a opção Carta Amiga para o 

Setor destinado,  assim como também, podem apenas dar a pontuação aos itens 

citados nos formulários. 

No referido mês tivemos 33 pacientes que elogiaram a nossa unidade 

com o seguinte critério: Excelente atendimento de todos os setores (atenção e 

respeito ao paciente). 

Ainda no mesmo mês registramos 07 reclamações que demostraram 

algum tipo de descontentamento com os serviços prestados conforme 

demonstrado na tabela abaixo. 

Tabela 12 Quantitativo de reclamações coletadas pelo SAU no mês de março 

SETOR N° DE ATENDIMENTOS 

1 RECEPÇÃO 277 – 41% 

2 PRONTO ATENDIMENTO 112 – 17%% 

3 AMBULATÓRIO 137 – 20% 

4 EXAMES 52 – 8% 

5 INTERNAÇÃO  7 – 1% 

6 ALTA HOSPITALAR 91 – 13% 

TOTAL 676 

Fonte: SAU, 2022.  

 Motivo da Reclamação pacientes 

1 Pouca quantidade de comida aos pacientes internados na 

clínica 

02 

2 Ignorância e falta de atenção dos Enfermeiros e Técnicos 

da clínica 

02 
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Como referido anteriormente algumas das atividades do SAU no mês de 

março foram: entrega das “Cartas Amigas” aos nosso colaboradores, cartas 

estas escritas ou ditadas por nosso usuários como forma de agradecimento pelo 

trabalho prestado, e também algumas atividade de interação com os usuários 

juntamente com as comissões vigentes na unidade, segue abaixo alguns destes 

registros. 

 

 

 

 

 

 

   

 

3 Medico com falta de paciência (tratando mal ou até 

alterando tom de voz com paciente.) 

01 

4 Banheiros do Ambulatório e SADT em péssimas condições 

higiênicas 

01 

5 Demora no atendimento 01 

TOTAL 07 

Fonte: SAU, 2022.  

Imagem 17 Apresentação das atendentes do SAU diariamente 

Fonte: SAU, 2022. 
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Imagem 18 Entrega das Cartas amigas aos nossos colaboradores 

   

Fonte: SAU, 2022. 

   

        

Imagem 19 Entrega de lembrancinhas em comemoração ao dia da mulher 
juntamente com o NEP e a CH 

    

Fonte: SAU, 2022.  
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Imagem 20 Conscientização do março lilás juntamente com o NEP 

   

Fonte: SAU, 2022. 

  

j) CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Hospital Geral Público de Castelo dos Sonhos tem por objetivo 

oferecer uma assistência humanizada, segura e resolutiva, ampliar o acesso, 

promover a qualidade, a integralidade, a equidade partindo dessa premissa 

espera-se almejar melhoria continua nos processos e atendimentos aos que 

buscam reabilitação em saúde. 

As metas contratuais referentes ao mês de março mostram-nos um 

crescimento exponencial em relação aos meses anteriores, porém muito abaixo 

do esperado. Fatores como: perda primária na consulta ambulatorial, 

absenteísmo no SADT externo e baixo n° cirurgias eletivas. Comprometendo o 

cumprimento da meta contratual 

O HGPCS passa por um período de mudanças uma vez que no mês de 

março ocorreu a troca das direções: Geral e Assistencial; novas medidas para 

batimento de metas contratuais e eventuais melhorias na unidade já estão sendo 

implantadas, com isso acreditamos que poderemos apresentar números e 

indicativos mais expressivos nos meses seguintes. 
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k) ANEXOS/ATAS DAS COMISSÕES. 

Imagem 21 Ata mensal da Comissão de Revisão de Prontuários 

 

Fonte: Comissão, 2022. 
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Imagem 22 Ata mensal da Comissão de Óbito 

 

Fonte: Comissão, 2022. 
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Imagem 23 Ata da reunião mensal da CCIH 

 

Fonte: Comissão, 2022. 
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Imagem 24 Ata de reunião mensal da Comissão de Farmácia 

 

Fonte: Comissão, 2022. 
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Imagem 25 Ata de reunião da CH - 1 

 

Fonte: Comissão, 2022. 
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Imagem 26 Ata de reunião da CH - 2 

 

Fonte: Comissão, 2022. 
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Imagem  1 Ata de reunião do Núcleo de Segurança do Paciente 

 

Fonte: Núcleo de Segurança do Paciente, 2022. 
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Imagem  2 Ata de reunião da CIPA 1 

 

Fonte: CIPA, 2022. 
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12.  RELATÓRIO DE FATURAMENTO MENSAL  

Segue abaixo o levantamento dos prontuários faturados no mês de 

março de 2022 no qual foram faturados 108 prontuários.
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