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NEGÓCIO, MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

NEGÓCIO 

Atendimento de média e alta complexidade para pacientes cirúrgicos e obstétricos. 

 

MISSÃO 

Oferecer serviços de assistência em saúde com qualidade, segurança e humanização 

aos usuários do SUS. 

 

VISÃO 

Ser resolutivo na prática da assistência integral, segura e com qualidade. 

 

VALORES 

HUMANIZAÇÃO: Propiciar a integralidade do cuidado e bem-estar; 

ÉTICA: Praticar regras e preceitos valorativos e moral da sociedade; 

QUALIDADE: Ser efetivo nos processos de Gestão; 

SEGURANÇA: Mitigar riscos e danos desnecessários; 

SUSTENTABILIDADE: Desenvolver ações / atividades financeira, social e ambiental para 

cuidar de vidas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Hospital Regional Público do Tapajós encontra-se sediado no município de Itaituba, 

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

atuando como hospital geral para média e alta complexidade dispondo de assistência em 

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

urgência/emergência e eletivas, atendimento ambulatorial, Hemodiálise, atendimentos 

fisioterapêuticos, obstetrícia de alto risco, assistência em terapia intensiva adulto, pediátrica 

e neonatal, SADT e assistência multiprofissional de psicologia, assistência social, fisioterapia 

e nutrição nas unidades de internação. 

O HRT é também referência em assistência clínica e intensiva para COVID via 

regulação estadual desde sua implantação em julho de 2020, o qual vem contribuindo no 

enfrentamento do COVID 19 na região. O hospital demanda da oferta de leitos para toda a 

região do Tapajós e áreas vizinhas, sendo contemplados em março 20 municípios, 

assegurando a população o acesso a assistência descentralizada, gratuita, com 

integralidade e humanização a luz das preconizações estabelecidas pelo Sistema Único de 

Saúde. 

O presente relatório tem como objetivo apresentar o desempenho institucional do 

Hospital Regional do Tapajós referente ao mês de março do ano de 2022 através da 

apresentação dos dados de produção internos consolidados bem como a explanação das 

ações desenvolvidas ao longo do mês tendo como escopo o contrato de gestão nº 

011/SESPA/2020. 

 

2 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 

 

Atendendo ao item 1. (Assistência hospitalar) do anexo técnico I do contrato de gestão 

do HRT 011/SESPA/2020, esta é prestada em caráter contínuo a assistência em 

hospitalização e atendimento nas unidades de urgência e emergência, terapia intensiva 

adulto, neonatal e pediátrica, obstetrícia, clínica cirúrgica/médica e unidade de assistência 

clínica e intensiva para COVID (ver pag. 90). 
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Na competência 03/2022 o Hospital Regional do Tapajós contou com os seguintes 

leitos operacionais que são considerados tanto para internação como estabilização divididos 

da seguinte forma: 

Tabela 1 - Total de leitos operacionais do HRT 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE FUNÇÃO 

UTI ADULTO 10 INTERNAÇÃO 

UTI PEDIÁTRICA 10 INTERNAÇÃO 

UTI NEONATAL 10 INTERNAÇÃO 

UCI NEONATAL CANGURU 5 INTERNAÇÃO 

CLÍNICA MÉDICA 19 INTERNAÇÃO 

CIRÚRGICOS 54 INTERNAÇÃO 

GINECP/OBSTETRA 8 INTERNAÇÃO 

SALA VERMELHA* 4 ESTABILIZAÇÃO 

OBSERVAÇÃO DE ENFERMAGEM* 12 OBSERVAÇÃO 

UTI COVID-19** 10 INTERNAÇÃO 

Total de leitos 142 - 

Fonte: NIR / PR Sistema (2022) 

* Os leitos de estabilização são leitos transitórios juntamente com os de observação de 

enfermagem; 

** No mês de março, do dia 01 ao dia 18 haviam 30 leitos de COVID-19, e após o dia 18 

foram desativados 10 leitos de UTI COVID-19 mais 10 leitos clínicos COVID-19, finalizando 

o mês de março com 10 leitos de UTI COVID-19. 

 

2.1 INTERNAÇÃO 
 

O Hospital Regional do Tapajós proporcionou atendimentos com 393 internações, 

isso se dá pelo fato de nos registros do sistema de gestão hospitalar consideraram baixas 

administrativas e o retorno de pacientes para o sistema como nova internação, o que 

totalizariam 400 registros, onde dever ser subtraído um número de 7 pacientes por baixa 

administrativas, durante o mês de março do ano de 2022 para 20 municípios do Estado do 

Pará, subdivididos em 3 regiões: Região Tapajós, Região Baixo Amazonas e Região Xingú. 

A tabela 02 elenca todos os municípios da Região Tapajós, ocupando a liderança 

desses números a cidade de Itaituba que contém 220 internações, seguida dos municípios 

de Rurópolis (27 internações), Novo Progresso (21 internações), Trairão (11 internações), 

Aveiro (11 internações), Jacareacanga (11 internações).  

Tabela 2 - Internações por município - Região do Tapajós 
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Ordem Município Quantidade Percentual % 

1 ITAITUBA 220 56% 

2 RURÓPOLIS 27 6,9% 

3 NOVO PROGRESSO 21 5,3% 

4 TRAIRÃO 11 2,8% 

5 AVEIRO 11 2,8% 

6 JACAREACANGA 11 2,8% 

TOTAL 301 76,6% 

Fonte: NIR/PR Sistema (2022) 

A Região Xingú em segundo lugar é formada por 10 municípios, no entanto desses, 6 

fizeram uso dos serviços em internação no HRT, conforme tabela 03 a seguir. O município 

de Uruará lidera a quantidade de internações da região Xingú com o número de 25, seguido 

de Placas (14 internações), Medicilândia (8 internações), Altamira (3 internações), Vitória do 

Xingú (3 internações) e Porto de Moz (1 internação). 

Tabela 3 - Internações por município - Região do Xingu 

Ordem Município Quantidade Percentual % 

1 URUARÁ 25 6,4% 

2 PLACAS 14 3,6% 

3 MEDICILÂNDIA 8 2,0% 

4 ALTAMIRA 3 0,8% 

5 VITÓRIA DO XINGÚ 3 0,8% 

6 PORTO DE MOZ 1 0,3% 

TOTAL 54 13,7% 

Fonte: NIR/PR Sistema (2022) 

 

A Região ao Baixo Amazonas contém 13 cidades, e dessas, 6 tiveram internações 

efetivadas no HRT, pelos municípios de Oriximiná (10 internações), Santarém (8 

internações), Juruti (6 internações), Almerim (5 internações), Alenquer (4 internações), 

Monte Alegre (3 internações). 

Tabela 4 - Internações por município - Região do Baixo Amazonas 

Ordem Município Quantidade Percentual % 

1 ORIXIMINÁ 10 2,5% 

2 SANTARÉM 8 2,0% 

3 JURUTI 6 1,5% 

4 ALMERIM 5 1,3% 

5 ALENQUER 4 1,0% 

6 MONTE ALEGRE 3 0,8% 

TOTAL 36 9,2% 

Fonte: NIR/PR Sistema (2022) 
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 Houveram, ainda duas internações de pacientes que residem em outros municípios 

fora do estado do Pará, que são os casos de Apuí-AM e Cascavel-PR. 

Tabela 5 - Internações por município - Outras Regiões 

Ordem Município Quantidade Percentual % 

1 APUÍ-AM 1 0,3% 

2 CASCAVEL-PR 1 0,3% 

TOTAL 2 0,5% 

Fonte: NIR/PR Sistema (2022) 

 

A dinâmica de acompanhamento de internações a partir deste relatório será a partir 

de clínica por paciente (este indicador não se insere os pacientes com COVID-19), essa dinâmica 

visa acompanhar o indicador de saída por clínica contemplado no contrato de Gestão. 

Tabela 6 - Internações por unidades 

CLÍNICA QTD % 

CIRÚRGICA 293 74,55% 

MÉDICA/PEDIÁTRICA 76 19,34% 

GINECO/OBSTÉTRICA 24 6,11% 

TOTAL 393 100% 

Fonte: NIR/PR Sistema (2022) 

 

2.1.1 SAÍDAS HOSPITALARES - ENFERMARIAS 

 

De acordo com o contrato de gestão o HRT deverá realizar um número de 

Saídas/Altas Hospitalares mensais de 600 (seiscentos), de acordo com o número de 

leitos operacionais cadastrados pelo SUS - Sistema Único de Saúde. No mês de Março foram 

contabilizadas 365 saídas distribuídas nas seguintes unidades: 

Tabela 7 - Saidas/Altas Hospitalares 

SAÍDAS HOSPITALARES Meta Realizado % Percentual 

SAÍDAS GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 120 23 19% 

SAÍDAS CIRÚRGICAS 400 260 65% 

SAÍDAS CLÍNICAS (médica, pediátrica) 80 82 103% 

Total 600 365 61% 

 Fonte: Sistema NIR/PR (2022) 

 

O Hospital Regional do Tapajós teve um total de 372 saídas de pacientes no mês de 

fevereiro de 2022:  
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Saídas administrativas: São apenas registros de um período em que o paciente 

permanece por mais de 30 dias hospitalizado, onde é dado baixa no sistema de gestão 

interno e é feita a internação novamente, ou seja, subtraindo 7 encerramentos 

administrativos temos um total de 365 saídas hospitalares. 

Houve 7 saídas por caráter administrativo, para fins de faturamento e consequente 7 

novas admissões, o que não foi considerado como internação para fins de regulação. 

Alta: Ato médico que determina a finalização da modalidade de assistência que vinha 

sendo prestada ao paciente, ou seja, a finalização da internação hospitalar. O paciente pode 

receber alta curado, melhorado ou com seu estado de saúde inalterado. O paciente poderá, 

caso necessário, passar a receber outra modalidade de assistência, seja no mesmo 

estabelecimento, em outro ou no próprio domicílio (BRASIL,2002). 

As altas do Hospital Regional do tapajós somaram um total de 324 durante o mês de 

março o de 2022. 

Alta a pedido e evasão: Alta a pedido é a saída do paciente do hospital sem 

autorização médica, porém com comunicação da saída ao setor em que o paciente estava 

internado, motivada pela decisão do paciente ou de seu responsável de encerrar a 

modalidade de assistência que vinha sendo prestada ao paciente, evasão é a saída do 

paciente do hospital sem autorização médica e sem comunicação da saída ao setor em que 

o paciente estava internado. (BRASIL,2002). 

As altas a pedido e evasão do Hospital Regional do tapajós somaram um total de 11, 

sendo 2 por evasões e 9 por alta a pedido durante o mês de março de 2022. 

Transferência externa: Mudança de um paciente de um hospital para outro (BRASIL, 

2002). 

As saídas de pacientes que precisaram dar continuidade em seus tratamentos em 

outras unidades hospitalares somaram um total de 4 transferências externas. 

Óbito hospitalar: É aquele que ocorre após o paciente ter dado entrada no hospital, 

independente do fato dos procedimentos administrativos relacionados à internação já terem 

sido realizados ou não. O Hospital Regional do Tapajós teve um total de 26 óbitos no mês 

de março de 2022. 

 

 

 

2.1.2 DIÁRIAS DE UTI’S E UCI 
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De acordo com o item 1.2 , pag 24 do contrato de gestão , o HRT deverá realizar um 

número de diárias mensais de 1.180 (Mil Cento e Oitenta), de acordo com o número de 

leitos operacionais cadastrados pelo SUS - Sistema Único de Saúde. 

O HRT no mês de Março realizou 687 diárias mensais nas unidades de UTI e UCI, 

comparado ao mês de fevereiro que foram 455, teve-se um aumento de 232 diárias, ou seja, 

um aumento de mais de 50% do resultado obtido anteriormente. 

Tabela 8 - Diárias hospitalares em UTI’s/UCI 

Setores Meta  Disponíveis Realizado % Percentual 

UTI ADULTO 540* (270) 310 278 103% 

UTI PEDIÁTRICA 270 310 163 53% 

UTI NEONATAL 240 310 199 64% 

UCI CANGURU 130 155 47 30% 

Total 910** 1085 687 63% 

Fonte: NIR/Sistema PR(2022) 

* A meta proposta no contrato de Gestão 011/SESPA/2020 não é condizente com a realidade 

do hospital, na qual contém 10 leitos de UTI adulto e a meta está proporcionalizada para 20 

leitos, dessa forma a unidade nunca atingirá o solicitado. Diante disso a meta foi 

proporcionalizada para a realidade desta unidade. 

** O total da meta leva em consideração a diária de 270 para UTI adulto, dando o total de 

910 diárias. 

 Salienta-se que o hospital disponibilizou em março, 1085 diárias em UTI’s e UCI, 

considerando a meta proporcionalizada de 910, temos 19% (175) a mais que o previsto em 

meta. 

 

2.1.3 TAXA DE OCUPAÇÃO E GIRO DE LEITO 

 

 O presente indicador foi inserido no relatório para fins de acompanhamento da taxa 

de ocupação hospitalar, não se tem histórico desses dados nos ultimos relatórios, porém, 

como os dados ficam registrados no sistema de gestão hospitalar (PR Sistemas) seguem os 

dados dos meses anteriores do presente ano: Janeiro 52,52%, Fevereiro 58,01% e em 

março, segundo dados coletados pelo NIR o HRT acumulou uma taxa média de ocupação 

de 73%. Cabe ressaltar que para a compilação dos dados apresentados o setor assistencial 

voltado à COVID-19 não foi considerado. 

 

Tabela 9 – Taxa de ocupação hospitalar 
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UNIDADE 
PACIENTES 

DIA 
LEITOS 

DISPONÍVEIS 
TAXA DE 

OCUPAÇÃO 

3º ANDAR UTI NEONATAL 199 310 64% 

3º ANDAR UCI NEO CANGURÚ 47 155 30% 

3º ANDAR UTI PEDIÁTRICA 163 310 53% 

3º ANDAR UTI ADULTO 278 310 90% 

4º ANDAR CLÍNICA CIRÚRGICA POSTO 1 662 837 79% 

4º ANDAR GINECO OBSTETRA 112 240 47% 

5º ANDAR CLÍNICA CIRÚRGICA POSTO 1 722 837 86% 

TOTAL 2183 2999 73% 

Fonte: NIR / PR Sistemas (2022) 

 

 A fórmula para obtenção dos dados foi a seguinte: Saídas no mês/leitos disponíveis 

no mês = giro. Esses dados levaram em consideração os leitos considerados para taxa de 

ocupação, ou seja, desconsiderou leitos de sala vermelha e observação de enfermagem. 

Tabela 10 – Giro de Leito 

COMPETÊNCIA SAÍDAS 
LEITOS 

DISPONÍVEIS 
GIRO DE 
LEITOS 

mar/22 365 126 2,89 

Fonte: NIR / PR Sistemas (2022) 

 

2.2 ATENDIMENTO AMBULATORIAL 
 

O ambulatório do HRT disponibiliza atendimentos e consultas ambulatoriais de 

segunda a sexta-feira das 07:00 às 17:00. O contrato de gestão estabelece o atendimento 

de 20 especialidades disponíveis no sistema ambulatorial, sendo elas: Cardiologia, 

Ortopedia, Neurologia Clínica, Neurocirurgia, Ginecologia e Obsterícia de Alto Risco, 

Mastologia, Pediatria, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Geral, Infectologia, Proctologia, 

Gastroenterologia, Anestesiologia, Nefrologia, Pneumologia, Urologia, 

Otorrinolaringologia, Vascular e Dermatologia em consonância com o item 2, pag 25 do 

contrato de gestão. 

Das especialidades supracitadas, evidencia-se que no mês de março a unidade 

disponibilizou o quantitativo de 7.654 consultas, ofertadas via SER ambulatorial, das 

quais foram agendadas 3.075. Destaca-se que nesta competência a taxa de perda primária 

foi equivalente a 60%. Vale ressaltar que este valor trata-se da subtração de consultas 

agendadas, do quantitativo total da oferta, resultado esse melhor que o mês anterior em 02 

pontos percentuais.  
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Quanto aos resultados de consultas realizadas, de acordo com os agendamentos 

via SER, obteve-se um quantitativo de 2.507 consultas, incluindo primeira consulta e retorno 

cumprindo, portanto, um percentual de 82%. Por sua vez, ao se tratar de perda secundária 

(absenteísmo), obteve-se um total de 18%, uma vez que, este valor calcula-se a apartir da 

quantidade de ausentes subtraidos do total agendado. 

Ainda neste contexto, é importante esclarecer do que se trata os quantitativos de 

encaixes, pois a instituição tem recebido pacientes que perdem a data de sua consulta, e 

prezando pelo melhor atendimento ao nosso público, acaba-se cumprindo com a demanda, 

uma vez que o deslocamento deste paciente de seu município, além de gerar custos 

financeiros, ocasionam desgaste, tanto emocional quanto físico, visto que quando procuram 

uma unidade hospitalar é por que já se encontram, de alguma forma, fragilizados na maioria 

das ocasiões. 

Tabela 11 - Total de consultas ambulatoriais 

Ordem CONSULTA AMBULATORIAL Meta Oferta 
Perda 

Primária 
Agendadas 

Perda 
Secundária 

Realizadas 
Encaixe 

Total 
Realizado SER 

1 ANESTESIOLOGIA 450 450 404 46 8 38 0 38 

2 CARDIOLOGIA 700 700 328 372 72 300 17 317 

3 CIRURGIA GERAL 400 400 179 221 41 180 1 181 

4 CIRURGIA PEDIATRICA 200 200 186 14 2 12 2 14 

5 CIRURGIA VASCULAR 300 301 223 78 18 60 0 60 

6 DERMATOLOGIA 400 400 245 155 36 119 10 129 

7 GASTROENTEROLOGIA 450 450 319 131 27 104 3 107 

8 GINECOLOGIA 

500 

350 203 147 28 119 2 121 

9 
OBSTETRICIA - PRE NATAL 

ALTO RISCO 
150 79 71 5 66 0 66 

10 INFECTOLOGIA 250 250 225 25 3 22 1 23 

11 MASTOLOGIA 350 350 300 50 8 42 0 42 

12 NEFROLOGIA 500 500 374 126 18 108 1 109 

13 NEUROCIRURGIA 200 201 47 154 21 133 2 135 

14 NEUROLOGIA 400 400 223 177 42 135 1 136 

15 
ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA 
700 701 1 700 144 556 9 565 

16 OTORRINOLARINGOLOGIA 350 350 229 121 19 102 4 106 

17 PEDIATRIA 450 451 312 139 17 122 0 122 

18 PNEUMOLOGIA 400 400 352 48 8 40 1 41 

19 PROCTOLOGIA 250 250 186 64 15 49 4 53 

20 UROLOGIA 400 400 164 236 36 200 5 205 

TOTAL 7650 7654 4679 3075 568 2507 63 2570 

PERCENTUAL 100% 60% 40% 18% 84% - 34% 

Fonte: Sistema SER Ambulatorial/ Sistema PR (2022) 
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Deste modo nota-se que o quantitativo referente a esta demanda foi de 63 consultas 

de encaixe, destaca-se que esse método não tira vaga de nenhum outro municipio uma vez 

que são utilizados as vagas perda primária para se disponibilizar os encaixes. Portanto, ao 

final o HRT realizou um quantitativo geral de 2.570 consultas distribuidas nas diversas 

especialidades, levando à 34% da meta contratual. 

Ao se tratar dos percentuais ofertados para as consultas ambulatoriais, destaca-se a 

metodologia de 70% regulado pelo SER para 1ª consulta e 30% para agendamento de 

egressos (retornos) pelo setor de Agendamento do Ambulatório do HRT, conforme aponta a 

tabela demonstrativa de vagas por especialidade (tabela 12).  

É válido ressaltar, que dentre a oferta de regulação disponibiliza-se 5% para 

agendamentos de primeira consulta para o HRT. Logo, a partir da meta contratual, dos 70% 

disponibilizados para a regulação, subtrai-se 5% para que a instituição possa utilizar 

conforme a necessidade, dentro da vertente de Inter consultas.  

 

Tabela 12 - Metodologia de ofertas para consulta ambulatorial em março 

ESPECIALIDADE Meta Oferta 
Oferta 1ª Cons. 

70% (Regulação) 
Oferta Retorno 

30% (HRT) 
Oferta 1ª Cons. 5% 

dos 70% (HRT) 

ANESTESIOLOGISTA 450 450 300 135 15 

CARDIOLOGIA 700 700 466 210 24 

CIRURGIA GERAL 400 400 266 120 14 

CIRURGIA PEDIATRICA 200 200 133 60 7 

CIRURGIA VASCULAR 300 301 200 90 11 

DERMATOLOGIA 400 400 266 120 14 

GASTROENTEROLOGIA 450 450 299 135 16 

GINECOLOGIA 
500 

350 
333 150 17 

OBSTETRICIA DE ALTO RISCO 150 

INFECTOLOGIA 250 250 166 75 9 

MASTOLOGIA 350 350 233 105 12 

NEFROLOGIA 500 500 333 150 17 

NEUROCIRURGIA 200 201 133 60 8 

NEUROLOGIA 400 400 266 120 14 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 700 701 466 210 25 

OFERTADO 
PERDA 

PRIMÁRIA 
AGENDADO REALIZADO ABSENTEÍSMO % X META

4579 3075 2570 568

60% 40% 84% 18%

7654 

consultas 
34%
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OTORRINOLARINGOLOGIA 350 350 233 105 12 

PEDIATRIA 450 451 299 135 17 

PNEUMOLOGIA 400 400 266 120 14 

PROCTOLOGIA 250 250 166 75 9 

UROLOGIA 400 400 266 120 14 

Total 7650 7654 5090 2295 269 

 Fonte: Estatística HRT (2022) 

 

Desta forma, a tabela seguinte, destaca as proporções equivalentes a metodologia 70 

– 30, de acordo com os dados reais quanto a oferta, agenda e perda secundária, 

detalhadamente por especialidade, referente a competência de março. 

 

Tabela 13 – Oferta 70% da Regulação SER x Realizado e perdas 

Ordem CONSULTA AMBULATORIAL 

Oferta 1ª Cons. 70% (Regulação) 

Oferta Agenda 
Perda 

Primária 
Consumida 

Perda 
secundária 

1 ANESTESIOLOGIA 300 21 279 15 6 

2 CARDIOLOGIA 466 205 261 158 47 

3 CIRURGIA GERAL 266 121 145 97 24 

4 CIRURGIA PEDIATRICA 133 7 126 6 1 

5 CIRURGIA VASCULAR 200 55 145 46 9 

6 DERMATOLOGIA 266 114 152 85 29 

7 GASTROENTEROLOGIA 299 78 221 57 21 

8 GINECOLOGIA 

333 

135 

165 
80 55 

9 
OBSTETRICIA - PRE NATAL 

ALTO RISCO 
33 31 2 

10 INFECTOLOGIA 166 22 144 16 6 

11 MASTOLOGIA 233 30 203 26 4 

12 NEFROLOGIA 333 88 245 75 13 

13 NEUROCIRURGIA 133 63 70 48 15 

14 NEUROLOGIA 266 147 119 109 38 

15 
ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA 
466 398 68 305 93 

16 OTORRINOLARINGOLOGIA 233 92 141 76 16 

17 PEDIATRIA 299 99 200 85 14 

18 PNEUMOLOGIA 266 43 223 36 7 

19 PROCTOLOGIA 166 41 125 29 12 

20 UROLOGIA 266 139 127 112 27 

TOTAL 5090 1931 3159 1492 439 

PERCENTUAL 100% 38% 62% 77% 23% 
Fonte: Ambulatório HRT (2022) 



 

 

Av. Marechal Rondon, S/N, Boa Esperança, CEP: 68181-010, Itaituba, Pará 

 

19 

Em interface aos dados anteriormente apresentados, destaca-se que, em relação ao 

quantitativo de vagas disponibilizadas ao SER (70% - 1° vez), nota-se um aproveitamento 

de apenas 38% da agenda (consulta agendada), apontando para um percentual acentuado 

de 62% de perda primária, como mostra a tabela acima. 

 Em relação as consultas executadas temos uma taxa de 77% - 1492 consultas 

realizadas e 23% de perda secundária - 439 pacientes que não compareceram a consulta 

agendada. 

Em análise à tabela 14, pode-se destacar que, no que se refere aos percentuais de 

agendamentos e consumo do que é disponibilizado ao HRT para as interconsultas, tem-se 

um aproveitamento de 128% nas agendas e 87% de consultas realizadas. Já no que 

concerne aos  retornos (30%), apenas 37% de consultas agendadas e 63% de perda 

primária. 

Tabela 14 - Percentual de oferta de acordo com a metodologia 70-30 

ESPECIALIDADE 

Interconsulta (5% dos 70%) Retorno (30%) 

Oferta Agenda 
Perda 

Primária 
Consumida 

Perda 
secundária 

Oferta Agenda 
Perda 

Primária 
Consumida 

Perda 
secundária 

ANESTESIOLOGIA 15 15 0 14 1 135 10 125 9 1 

CARDIOLOGIA 24 29 5 Saldo 25 4 210 138 72 117 21 

CIRURGIA GERAL 14 14 0 11 3 120 86 34 72 14 

CIRURGIA PEDIATRICA 7 1 6 1 0 60 6 54 5 1 

CIRURGIA VASCULAR 11 10 1 7 3 90 13 77 7 6 

DERMATOLOGIA 14 14 0 12 2 120 27 93 22 5 

GASTROENTEROLOGIA 16 16 0 12 4 135 37 98 35 2 

GINECOLOGIA 12 12 0 12 0 105 33 72 27 6 

OBSTETRICIA - PRE NATAL 
ALTO RISCO 

5 5 0 4 1 45 33 12 31 2 

INFECTOLOGIA 9 5 4 4 1 75 2 73 2 0 

MASTOLOGIA 12 4 8 3 1 105 16 89 13 3 

NEFROLOGIA 17 22 5 Saldo 18 4 150 16 134 15 1 

NEUROCIRURGIA 8 30 22 Saldo 29 1 60 61 1 Saldo 56 5 

NEUROLOGIA 14 14 0 13 1 120 16 104 13 3 

ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA 

25 92 67 Saldo 83 9 210 210 0 168 42 

OTORRINOLARINGOLOGIA 12 12 0 12 0 105 17 88 14 3 

PEDIATRIA 17 16 1 14 2 135 24 111 23 1 

PNEUMOLOGIA 14 1 13 1 0 120 4 116 3 1 

PROCTOLOGIA 9 17 8 Saldo 14 3 75 6 69 6 0 

UROLOGIA 14 14 0 10 4 120 83 37 78 5 

TOTAL 269 343 74 Saldo 299 44 2295 838 1457 716 122 

PERCENTUAIS 100% 128% - 87% 13% 100% 37% 63% 85% 15% 
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Fonte: Sistema SER Ambulatorial (2022) 

 Completando a análise dos dados apresentados sobre a interconsulta foi apresentado 

uma eficiência de 87% sobre a agenda, porém considerando que a agenda proporcionalizada 

conforme a meta era de 269 consultas e obteve-se um total de 299 interconsultas essa taxa 

alcança 111% de eficiência sobre o proposto, e, puxando esse resultado vemos nas 

especialidades a seguir saldo positivo entre oferta e agenda de interconsulta: Ortopedia (67 

de saldo); Neurocirurgia (22 de saldo); Proctologia (8 de saldo); Cardiologia e Nefrologia (5 

da saldo cada). 

 A agenda é superior à oferta inicial em decorrência da necessidade da realização de 

interconsultas pós alta hospitalar dos pacientes, nesse sentido é solicitado uma cota extra, 

levando-se em consideração os níveis de perda primária para que não ocorra desproporções 

em relação a agenda com os municípios da região. 

 Cabe também uma discussão acerca das consultas agendadas (30% de retorno) ao 

qual o HRT faz jus, na qual remete a uma oferta total de 2295 consultas, onde foram 

agendados 838 retornos, levando em um primeiro cenário à um aproveitamento de 37% e 

uma perda primária de 63%, porém deve-se levar em consideração que, para se agendar 

um retorno inicialmente a cota inicial de primeira consulta deveria ser suprida, então partindo 

desse pressuposto vamos ao segundo cenário.  

A regulação via SER agendou 1931 consultas, destas foram realizadas 1492, então o 

HRT quanto captador de agendas de retorno têm-se o universo de 1492 pacientes para poder 

agendar, destes foram agendados 838, o que remete a um aproveitamento de 56% e uma 

perda primária de 44%. 

 



 

 

Av. Marechal Rondon, S/N, Boa Esperança, CEP: 68181-010, Itaituba, Pará 

 

21 

 

 

 



 

 

Av. Marechal Rondon, S/N, Boa Esperança, CEP: 68181-010, Itaituba, Pará 

 

22 

 

2.2.1 Ações e Projetos Realizados no Mês (Ambulatório) 

 

Neste mês o núcleo de educação permanente juntamente com os médicos 

proctologistas realizaram educação em saúde no ambulatório, enfatizando a campanha do 

março azul marinho, que faz referência a prevenção do câncer colorretal, onde na ocasião a 

supervisão ambulatorial fez esclarecimentos quanto aos fluxos para agendamentos da 

especialidade via processo regulatório. 

  

Fonte: Ambulatório HRT (2022) 

 

 

 

2.3  ATENDIMENTO A URGÊNCIAS (âmbito hospitalar) 

 

 Conforme o contrato de Gestão os atendimentos deverão ser em caráter de urgência 

referenciado, disponibilizando um atendimento de urgência 24 horas por dia, 

ininterruptamente, aos pacientes egressos do próprio hospital, sendo considerados como 

tal os atendimentos programados que ocorram de forma referenciada, ou seja, aqueles 

dispensados a pessoas encaminhadas ao hospital, por meio de Central estadual de 

Regulação, SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária, Militar ou outro processo 

regulatório definido pela SESPA. 

 O Acolhimento do Hospital Regional do Tapajós é o setor responsável por atender e 

acolher as pacientes vítimas de traumas em regime de porta aberta, ofertando atendimento 

de média e alta complexidade aos usuários de diversos municípios do Estado bem como o 

município sede. O setor conta com equipe multiprofissional de médicos, enfermeiros, 

assistente social, psicólogo, técnicos em enfermagem, recepcionistas, maqueiros, auxiliar 
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administrativo, fisioterapeutas e a partir do mês de março, o fonoaudiólogo também faz parte 

do quadro de colaboradores.  

 Disponibilizamos de leitos de observação adulto e pediátrico, leitos de sala vermelha, 

isolamentos, salas de nebulização, consultórios, classificação de risco, serviço social e 

psicologia. Obedecendo a Política Nacional de Humanização (PNH), e Redes de atenção à 

saúde: rede de urgência e emergência – RUE a equipe vem sendo capacitada para atender 

as mais diversas emergências, de forma resolutiva, efetiva e ética, visando sempre a 

qualidade no atendimento prestado.  

 O setor foi selecionado a participar do  projeto PROADI capacitação de apoio 

diagnóstico terapêutico nas emergências cardiológicas e neurológicas por meio da 

telemedicina sob a tutoria do Hospital Israelita Albert Einstein/SP. Atualmente atendemos 

diversas especialidades, sendo elas: ortopedia/traumatologia, buco-maxilo, neurologia, 

infectologia, obstetrícia/ginecologia, pediatria, urologista, vascular, nefrologia, neonatologia, 

cirurgião geral e clinico geral em regime de porta aberta e regulado. O sistema de 

classificação de risco passou por mudanças e está sendo aperfeiçoado no intuito de atender 

exigências contratuais bem como a política nacional de humanização. 

 No mês de março foram registrados 743 atendimentos, sendo 63 colaboradores, um 

número consideravelmente menor quando comparado ao mês anterior. Os pacientes de 

demanda espontânea que procuram atendimentos em situações agudas ou crônicas são 

acolhidos e recebem atendimento médico que definem conduta do caso havendo 

necessidade encaminham ao nosso ambulatório de especialidades ou realizam contra 

referência para outro serviço. Ortopedia ainda atende o maior número de atendimentos 

principalmente pelo perfil de porta aberta para traumas no Hospital Regional do Tapajós. 

Segue descrito abaixo os atendimento proveniente dos meios descritos no contrato: 

Tabela 15 - Atendimentos porta aberta e referenciada 

Atendimentos QTD % 

PORTA ABERTA 317 42,7% 

PORTA REGULADO (OUTROS MUNICÍPIOS) 94 12,7% 

AMBULATÓRIO HRT 70 9,4% 

COLABORADOR 63 8,5% 

SAMU 63 8,5% 

BOMBEIRO 58 7,8% 

CENTRAL ESTADUAL DE REGULAÇÃO 51 6,9% 

AMBULÂNCIA HRT 13 1,7% 

H.M. DE ITAITUBA 12 1,6% 
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Total Geral 743 100% 

Fonte: Acolhimento/PR Sistemas (2022) 

 

 Considerando os dados apresentados em relação aos meses anteriores temos uma 

gama maior de atendimentos por origem em decorrência da finalização do processo de 

implantação de um módulo do sistema de gestão hospitalar utilizado pelo HRT (Sistema PR). 

Com isso é possível observar que houve um aumento na demanda de atendimentos 

comparado ao mês de fevereiro, dando um salto de 513 atendimentos para 743 em março, 

evolução de 230 atendimentos, representando uma alta de 45%. 

 Houve, ainda, um decréscimo no atendimento de pacientes regulados via CER 

(Central Estadual de Regulação), de 76, para 51, representando uma queda de 25 

atendimentos remetendo a uma taxa de 33% inferior ao mesmo período do mês anterior. 

 Observa-se também a inserção da modalidade “Porta Regulado”, que é o aviso prévio 

via e-mail dos municípios circunvizinhos ao NIR do HRT, para aviso de envio de pacientes 

em estado grave para que o hospital já se prepare para fazer o atendimento dos mesmos, e, 

com isso acelerar o processo de atendimento imediato ao paciente. 

 É válido ressaltar que não se tinha dados separados de atendimentos de SAMU e 

Bombeiros, o que tinhamos eram resultados unificados, então fazendo uma comparação com 

os resultados de atendimentos de SAMU/Bombeiros vemos que em fevereiro o total de 

atendimentos registrados foi de 85, já em Março esse número subiu para 121, sendo 63, 

SAMU e 58 Bombeiros, um aumento de 36 atendimentos, sendo uma taxa de 42% superior 

ao período anterior. 

 Abaixo seguem os atendimentos por especialidade clínica na competência de 

março/2022, os dados mostram que a maior incidência em atendimentos de urgência e 

emergência, diferentemente de meses anteriores que foram ortopédicos, no mês de março 

foi de Clínica Geral com 36,7% do total realizado, logo em seguida vem a especialidade de 

Ortopedia com 30,8%. 

Tabela 16 - Atendimentos por especialidade porta aberta e referenciada 

Especialidade Quantidade % Percentual 

CLINICA GERAL  273 36,7% 

ORTOPEDIA  229 30,8% 

CIRURGIA GERAL  47 6,3% 

OBSTETRÍCIA 41 5,5% 

NEUROCIRURGIA  41 5,5% 

PEDIATRIA 36 4,8% 
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UROLOGIA 26 3,5% 

VASCULAR 19 2,6% 

NEFROLOGIA 17 2,3% 

BUCOMAXILOFACIAL 7 0,9% 

GINECOLOGIA  3 0,4% 

GASTROENTEROLOGIA 1 0,1% 

INFECTOLOGIA  1 0,1% 

POLITRAUMA  1 0,1% 

PROCTOLOGIA  1 0,1% 

Total geral 743 100% 

Fonte: Planilha de acompanhamento diária Acolhimento (2022) 

 

O Acolhimento com Classificação de Risco - ACCR - é um instrumento de visa 

organizar os processos de trabalho nos serviços de Urgência e emergência conforme a 

Portaria 2048 do Ministério da Saúde.  A implantação da ACCR no acolhimento do HRT visa 

organizar, humanizar e ampliar a resolutividade ao incorporar critérios de avaliação de riscos, 

que levam em conta toda a complexidade dos fenômenos saúde/doença, o grau de 

sofrimento dos usuários e seus familiares, a priorização da atenção no tempo, organização 

de filas por grau de risco, diminuindo o número de mortes evitáveis, sequelas e internações. 

A mesma deve ser realizada por um profissional enfermeiro mediante capacitação para 

execução da classificação. 

Tabela 17 - Classificação de risco no Pronto Atendimento 

Classificação de Risco por cores/gravidade Qtd %Percentual 

Verde  537 85% 

Amarelo 56 9% 

Laranja 22 3% 

Vermelho 14 2% 

Total 629 100% 

Fonte: Sistema PR (2022) 

O sistema de classificação de risco foi implantado via Sistema PR (gerenciador de 

atendimento eletrônico), e vem sendo melhorado continuamente com os desenvolvedores 

visando uma classificação mais fidedigna e um atendimento de qualidade. Tivemos um défcit 

de 114 atendimentos não registrados no sistema devido à melhorias que foram implantadas 

no sistema no final do mês, o que remete à 15% do total de atendimentos. Cabe ressaltar 

que na impossibilidade parcial do atendimento via sistema os atendimentos seguiram o fluxo 

manual de classificação via formulário. 



 

 

Av. Marechal Rondon, S/N, Boa Esperança, CEP: 68181-010, Itaituba, Pará 

 

26 

Em contrapartida é observado que 85% dos atendimentos no HRT são classificados 

como baixo risco de gravidade, um aumento em 5 pontos percentuais se comparado ao mês 

anterior. 

 

2.4 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT 
 

Conforme o contrato de Gestão 011/SESPA/2020, entende-se como SADT interno, 

a disponibilização de exames e ações de apoio diagnóstico e terapêutico a usuários 

internados no HRT, e o SADT externo é a disponibilização de exames e apoio, diagnóstico 

e terapêutico a usuários encaminhados pelo SISREG - Sistema de Regulação e/ou central 

estadual de regulação - CER/SESPA. Para o fiel cumprimento no disposto do contrato acima 

referenciado o SADT do HRT compreende os setores de Imagenologia, Laboratório e 

Nefrologia (Hemodiálise). 

 

2.4.1 Imagenologia 
 

O serviço de Imagenologia incluindo os exames por métodos gráficos, ofertou na 

competência de Março 6.520 exames externos no SER Ambulatorial, conforme preconiza o 

contrato de gestão, destes 3.148 foram agendados, gerando uma perda primária de 3.322 

exames, ou seja, uma média de 50% do total ofertado.  

Referente aos exames do SER Ambulatorial, foram realizados 2.472 exames, em 

relação a agenda havendo um perda secundária de 586 exames, remetendo a 23% nesse 

indicador. Ressalta-se que neste serviço também há a presença de dados considerados 

encaixes, pelo fato de  se receber chaves de agendamentos incorretas, ou seja, o paciente 

chega na unidade porém com agenda para outra instituição, assim como quando 

comparecem ao serviço para atendimento em datas e horários posteriores ao agendado, 

contabilizando 33 encaixes, que confere um total de 2.505 exames realizados no geral. O 

HRT tem absorvido esta demanda para que o cliente/paciente não fique na peregrinação e 

sem atendimento por algum descuido durante os agendamentos e/ou orientações em seu 

local de origem. 

Destaca-se ainda que, os relatórios gerados pelo SER tem apresentado 

inconsistências no que diz respeito aos exames de diagnose e imagem, os dados a seguir 

foram confrontados com a contabilização de exames realizados via sistema de gestão interno 

com os dados obtidos pela agenda disponibilizada no sistema SER. 
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Tabela 18 - Total de exames externos realizados no SADT – Imagenologia 

SADT EXTERNO 

EXAMES Meta Oferta Agenda 
Perda 
Prim. 

Realizado 
Perda 

Encaixes 
Total 

Realizado Secund. 

ANGIOTOMOGRAFIA 100 100 10 90 6 4 0 6 

COLONOSCOPIA 70 70 23 47 13 10 0 13 

COLPOSCOPIA 150 150 7 143 1 6 0 1 

DENSITOMETRIA OSSEA 300 300 20 280 14 6 0 14 

ECOCARDIOGRAMA 280 280 148 132 109 39 0 109 

ELETROCARDIOGRAMA 700 700 379 321 283 96 1 284 

ENDOSCOPIA 400 400 90 310 58 32 0 58 

HOLTER 100 100 63 37 48 15 1 49 

MAMOGRAFIA 300 300 28 272 23 5 0 23 

MAPA 150 150 43 107 33 10 0 33 

PAAF TIREOIDE 20 20 7 13 3 4 0 3 

RADIOGRAFIA GERAL 2000 2000 870 1.130 733 137 5 738 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 300 300 295 5 254 41 2 256 

TESTE ERGOMÉTRICO 150 150 107 43 33 74 1 34 

TOMOGRAFIA COM CONTRASTE 100 100 33 67 33 0 12 45 

TOMOGRAFIA GERAL 600 600 561 39 433 128 9 442 

ULTRASSONOGRAFIA GERAL 
500 

400 368 32 308 60 11 319 

USG OBSTETRICA 100 16 84 12 4 0 12 

USG C/ DOPPLER 150 150 65 85 52 13 0 52 

FIBRONASOLARINGOSCOPIA 

150 150 15 135 14 1 0 14 FIBRONASOFARINGOSCOPIA 

VIDEOLARINGOSCOPIA 

Total 6520 6520 3148 3372 2463 685 42 2505 

Percentual - 100% 48% 52% 78% 22% - 38% 

Fonte: Imagenologia (2022) 

Em seguida notam-se os dados referentes aos exames realizados por demanda 

interna, subdivididos por unidades de internação, que compreendem clínica médica, cirúrgica 

e obstétrica; UTI’s que envolve a unidade neonatal, pediátrica e adulto/trauma; E, por fim, o 

pronto atendimento que inclue Sala vermelha, acolhimento e atendimentos à colaboradores. 

Destaca-se que, de modo geral que, o setor que demanda um número maior de 

exames de imagem e por métodos gráficos é a UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 

com um quantitativo total de 782 exames, e a maior incidência em relação ao tipo de exame 

se enquadra a RADIOGRAFIA GERAL com um total de 844 exames realizados no mês de 

março, portanto, evidencia-se um total geral de 1.360 exames realizados por demanda 

interna, conforme tabela a seguir: 
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Tabela 19 - Total de exames internos realizados no SADT - Imagenologia 

ATENDIMENTOS INTERNOS 

EXAMES 
UNIDADES 

INTERNAÇÃO 
UTI’s 

PRONTO 
ATENDIMENTO 

TOTAL 

ANGIOTOMOGRAFIA 0 0 0 0 

ECOCARDIOGRAMA 7 0 1 8 

ELETROCARDIOGRAMA 23 0 7 30 

ENDOSCOPIA 1 0 0 1 

HOLTER 3 0 0 3 

MAMOGRAFIA 0 0 0 0 

RADIOGRAFIA GERAL 237 135 472 844 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 28 1 6 35 

TOMOGRAFIA COM CONTRASTE 5 4 0 9 

TOMOGRAFIA GERAL 82 30 292 404 

ULTRASSONOGRAFIA GERAL 10 5 1 16 

USG C/ DOPPLER 5 0 3 8 

USG OBSTETRICA 0 2 0 2 

TOTAL GERAL POR SETOR 401 177 782 1360 

Fonte: Imagenologia (2022) 

Vale ressaltar que, quando somados os exames realizados pelo SADT/ Imagenologia 

por demanda Externa e Interna totalizam-se 3.865 exames. 

 

2.4.2 Análises Clínicas 

O serviço de análises clínicas da instituição ofertou, no mês de março, um total de 

20.800 exames conforme meta contratual. Por sua vez, o HRT realizou no mês supracitado, 

um total de 6.619 exames externos e 11.642 internos, totalizando 18.261 exames de análises 

clínicas e diagnósticos histopatológicos, como demonstra a tabela a seguir. 

Tabela 20 - Análises clínicas 

Unidade 
Exames 

Meta Oferta Realizado 
Perda 
prim. 

Total realizado 
Laboratoriais 

EXTERNO 
AMBULATÓRIO 

ANÁLISES CLÍNICAS 20.000 20.000 6.601 13.399 

6.619 
DIAGNÓSTICO 

HISTOPATOLÓGICO 
800 800 18 782 

INTERNO 
(INTERNAÇÕES 
+ URG/EMERG) 

ANÁLISES CLÍNICAS - - 11.612 - 
11.642 DIAGNÓSTICO 

HISTOPATOLÓGICO 
- - 30 - 

TOTAL GERAL 20.800 20.800 18.261 14.181 18.261 

Fonte: Sistema WORKLAB (2022) 
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Ressalta-se que, estratificando os dados da competência de março, foram realizados 

externamente 07 biópsias de colo de útero e 11 diagnósticos histopatológicos, sendo que 

destes 09 procedimentos foram provenientes de consulta dermatológica. Por outro lado, 

foram realizados internamente 30 diagnósticos histopatológicos. 

  

2.4.3 Nefrologia (Hemodiálise) 

O setor de Nefrologia – Hemodiálise atende atualmente 37 Pacientes Crônicos, e 15 

Pacientes Agudos, atendendo um total de 52 pacientes. No mês de Março foram realisadas 

um total de 502 sessões de hemodiálises das quais 83 foram agudos e 419 eram crônicos. 

Deste quantitativo fazendo um comparativo ao mês anterior no qual foram contabilizadas 385 

sessões de hemodiálise tem-se um aumento de 30%. Segue abaixo os dados quantificados 

do mês atual: 

Tabela 21 - Total de Sessões/Pacientes de Hemodiálise 

S
e
s
s
õ
e
s
 Setor/Unidade Modalidade Qtd Total 

Clínica Cirúrgica 
Hemodiálise Aguda 

46 
83 

UTI Adulto 37 

Sala Branca Hemodiálise Crônica 419 419 

Acumulado Total 502 502 

P
a
c
ie

n
te

s
  Setor/Unidade Modalidade  Qtd Total 

Clínica Cirúrgica 
Hemodiálise Aguda 

10 
15 

UTI Adulto 5 

Sala Branca Hemodiálise Crônica 37 37 

Acumulado Total 52 52 

Fonte: Nefrologia / Hemodiálise (2022) 

De acordo com o contrato de gestão no que tange o SADT externo, são previstas 1680 

sessões de hemodiálises para 22 máquinas, e realizou no mês de março 502 sessões, 

representando 30% da meta proposta. 

 

 

 

 

 

ANÁLISES CLÍNICAS 20.000 20.000 6601 - 33% 13399 - 67%

DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO 800 800 18 - 2% 782 - 98%

ExamesUnidade Meta Oferta

EXTERNO 

AMBULATÓRIO

Realizado Perda prim.
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SADT META Realizado % Percentual 

Sessões de Hemodiálise 
(22 máquinas) 

1680 502 30% 

Fonte: Hemodiálise / HRT (2022) 

Em alusão ao Dia Internacional do Rim, celebrado no último dia 11 de março, o setor 

de Nefrologia do HRT, através da sua equipe multiprofissional: Médico, Psicólogo, 

Enfermeiro, Assistência Social e Nutricionista realizaram uma capacitação sobre a SAÚDE 

RENAL voltada para todos os colaboradores da unidade. Além de na semana de 14 a 18 

dispor de palestras diárias aos acompanhantes dos pacientes que foram dialisados com o 

intúito de difundir a importância da prevenção e do cuidado com a saúde, e principalmente 

doS rins. 

Imagem 1 – Capacitação sobre Saúde Renal realizado pelo setor de Nefrologia 

 

Fonte: Nefrologia / Hemodiálise (2022) 
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2.5 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 

 

Diante da necessidade em apresentar os dados conforme contrato de gestão de forma 

compilada e, também, levando em consideração a necessidade em evidenciar a produção 

por setor, dividiu-se a apresentação dos dados cirúrgicos em três etapas: Centro Cirúrgico, 

Centro Obstétrico e o Total Geral que é a soma dos procedimentos realizados nos dois 

setores. Assim será mais fácil o entendimento tanto para os que fazem a captação do dado 

geral, como para a análise setorial dos procedimentos e ações mensais. 

No mês de março de 2022 houve admissão de 299 pacientes em centro cirúrgico 

sendo realizadas 394 cirurgias. No centro obstétrico houve a admissão de 24 pacientes 

mais 5 que entraram no mês anterior porém que foram realizados procedimentos nesse mês, 

totlizando 29 pacientes, no qual foram realizados 31 procedimentos, somando 

procedimentos do centro cirúrgico e obstétrica temos um total de 425 procedimentos. 

Tabela 22 – Total de procedimentos cirúrgicos realizados x Meta 

Nr Ord Cirurgias META 
Total 

Realizado 
% Percentual 

da Meta 

1 BUCOMAXILO 0 1 - 

2 CABEÇA E PESCOÇO 20 0 0% 

3 CIRURGIA GERAL 50 73 148% 

4 CIRURGIA ORTOPÉDICA 150 229 153% 

5 CIRURGIA PEDIÁTRICA 40 5 13% 

6 CIRURGIA VASCULAR 25 28 112% 
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7 COLOPROCTOLOGIA 25 3 12% 

8 CPRE 10 3 30% 

9 GINECOLOGIA 20 4 20% 

10 MASTOLOGIA 20 0 0% 

11 NEUROCIRURGIA ELETIVA 15 18 120% 

12 OBSTETRÍCIA ALTO RISCO 70 27 39% 

13 OTORRINOLARINGOLOGIA 20 0 0% 

14 TORÁCICA 0 2 - 

15 UROLOGIA GERAL 28 32 114% 

TOTAL GERAL 493 424 86% 

Fonte: Centro Cirúrgico / Centro Obstétrico (2022) 

Diante dos dados apresentados, é observado que com o total de 424 procedimentos 

cirurgicos alcançou-se 86% da meta proposta que é de 493 cirurgias, fazendo uma breve 

comparação ao mês de fevereiro, observa-se uma evolução em 6 pontos percentuais, sendo 

que no mês anteior a taxa ficou em 80%. 

 

2.5.1 Centro Cirúrgico 

 

No período de 01 à 31 de março de 2022, com o total de 394 procedimentos cirúrgicos 

realizados, sendo sequencialmente registrado pelo segundo mês seguido um aumento na 

taxa de registros cirúrgicos, sendo agora a segunda maior taxa numérica desde o início das 

atividades cirúrgicas no Hospital Regional do Tapajós, igualando o feito realizado em agosto 

de 2021, perdendo apenas para a produção de julho de 2021, na qual foram computadas 

410 procedimentos. 

Foi relatado no mês em destaque execuções de cirurgias em dez especialidades, na 

qual a ortopedia mantém o destaque com a maior predominância com 58,1% de 

procedimentos realizados nas classificações de urgência, emergência e eletiva. 

Tabela 23 – Cirurgias realizadas no Centro Cirúrgico 

Especialidade Eletiva Urgência Emergência Total Percentual % 

Ortopédica 37 172 20 229 58,1% 

Cirurgia Geral 29 33 11 73 18,5% 

Vascular 6 22 0 28 7,1% 

Neurológica 11 2 5 18 4,6% 

Urológica  22 9 1 32 8,1% 

Pediátrica 3 2 0 5 1,3% 

Colo-Proctologia 1 2 0 3 0,8% 

CPRE 3 0 0 3 0,8% 

Torácica 0 2 0 2 0,5% 
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Buco-maxilo-facial 1 0 0 1 0,3% 

Total 91 265 38 394 100,0% 

Percentual % 23% 67% 10% 100% - 

Fonte: Centro Cirúrgico (2022) 

Observa-se que dentre os 394 procedimentos cirúrgicos realizados no HRT no mês 

de março, a ortopedia teve novamente o maior indicie com o total de 229 cirurgias realizadas, 

apresentando o maior número na classificação de urgência com o total de 172 

procedimentos, 20 de emergência e 37 de eletivos. 

A especialidade de Cirurgia Geral aparece em seguida com o segundo maior número 

de procedimentos realizados com o total 73 cirurgias, apresentando o segundo maior registro 

em procedimentos eletivos (Nº=29), o segundo maior em urgência (Nº=33) e o segundo 

maior emergência (Nº=11). 

Os procedimentos urológicos, no geral, apresentaram o terceiro maior índice de 

procedimentos com o total de 32 cirurgias realizadas, apresentando a maior registro em 

cirurgias eletivas (Nº=22), 09 de urgência e 01 de emergência.  

Em seguida, aparece a especialidade de vascular com o total de 28 cirurgias 

realizadas, sendo 06 eletivas e 22 de urgência. 

Em relação aos procedimentos neurocirúrgicos, nesse mês, foi ultrapassado a meta 

com o total de 18 cirurgias realizadas, sendo 11 eletivos, 02 de urgência e 05 de emergência.  

Dentre as especialidades que apresentaram o menor índice de procedimentos, estão 

as especialidades de pediatria com o total de 05 procedimentos realizados, CPRE com o 

total de 03 procedimentos, coloproctologia com 03 procedimentos, torácico com 03 e Buco-

maxilo-facial com apenas 01 cirurgias registrados no mês de março. 

 No que tange ações e projetos realizados no mês de março destacam-se os 

seguintes: 

• Realizada implementação do Pit Stop de Cirurgia Segura do paciente juntamente 

com a CSP (Comissão de Segurança do Paciente). No pit stop é realizado cheklist pré 

operatório, um dos ítens das metas internacionais de segurança do paciente. 

Imagem 2 – Pit Stop de Cirurgia Segura 
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Fonte: Centro Cirúrgico (2022) 

 

• Realizado treinamento destinado para os colaboradores do Centro Cirúrgico de 

RCP e BLS/ACLS, a qual também foi aberta para os outros setores assistenciais, ministrado 

pelo médico anestesiologista Dr Abraham José, em ofertados em dois dias de treinamento 

totalmente prático com direito a certificação. 

 

 

Imagem 3 – Ttreinamento RCP e BLS/ACLS Centro Cirúrgico 

   

Fonte: Centro Cirúrgico (2022) 

 

• Realizado o primeiro procedimento ortopédico de Artroplastia Reversa em Ombro, 

procedimento de grande porte e alto custo na qual é utilizado uma prótese de ombro, material 

esse que se trata de um OPME não coberto pelo SUS, para substituição articular do paciente. 

Imagem 4 – Procedimento de Artroplastia Reversa 
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Fonte: Centro Cirúrgico (2022) 

 

2.5.2 Centro Obstétrico 

 

No mês de março, foram admitidas 24 novas pacientes pacientes para realizar 

procedimentos somadas à 5 que estavam internadas somam 29 admissões no Centro 

Obstétrico, no qual foram realizados 31 procedimentos. Houve um aumento no que se refere 

a quantidade de procedimentos, que saltou de 7 em fevereiro, para 31 no mês de março, ou 

seja, 4 vezes a mais. 

Das 29 admissões computadas, houveram 20 saídas com alta melhorada e 07 

transferências para Clínica Obstétrica e 02 para UTI.conforme discriminado na tabela abaixo: 

Tabela 24 – Total de procedimentos realizados no Centro Obstétrico 

ESPECIALIDADE PROCEDIMENTO 
ALTO 
RISCO 

RISCO 
MODERADO 

URG / 
EMERG. 

TOTAL 
GERAL 

Percentual 

GINECOLOGIA 
CURETAGEM  1 1 2 6,5% 

HISTERECTOMIA   2 2 6,5% 

GINECOLOGIA Total   1 3 4 12,9% 

OBSTETRÍCIA 
CESARIANA 6 10 5 21 67,7% 

PARTO VAGINAL  6  6 19,4% 

OBSTETRÍCIA Total  6 16 5 27 87,1% 

Total geral 6 17 8 31 100,0% 

Percentual % 19% 55% 26% 100% - 

Fonte: Centro Obstétrico 
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2.5.3 Pequenas Cirurgias 

O laboratório ofertou 170  coletas de biópsias com exames histopatológicos que 

englobam a categoria de pequenas cirurgias do contrato de gestão conforme tabela a seguir: 

Tabela 25 - Total de biópsias de pequenas cirurgias 

Pequenas Cirurgias Meta 
Oferta 
SER 

Realizado 
Externo 

% realizado Absenteísmo 
% 

absenteísmo  

BIÓPSIA DE COLO DE ÚTERO 30 30 7 23% 23 77% 

BIÓPSIA DE MAMA 30 30 0 0% 30 100% 

BIÓPSIA DE LINFONODOS 
SUPERFICIAIS 

30 30 3 10% 27 90% 

DERMATOLOGIA COM BIÓPSIA 40 40 9 23% 31 78% 

RELACIONADAS A CIRURGIA 
VASCULAR 

40 40 0 0% 40 100% 

Total Geral 170 170 19 11% 151 89% 

Fonte: Ambulatório / Laboratório (2022) 

 Foram realizados 19 biópsias de pequenas cirurgias, sendo dermatologia com biópsia 

a modalidade com a maior incidência nesse indicador com 9 procedimentos, 7 biópsias de 

colo de útero e 03 biópsicas de linfonodos superficiais, as demais não houveram demandas 

para a oferta. 

 

3 ATENÇÃO ÀS UNIDADES ASSISTENCIAIS 

 O presente tópico foi criado na intenção de acompanhar o desempenho mensal sobre 

as atividades, projetos e ações desenvolvidas pelo olhar assistencial da unidade. Nessa 

vertente estão inseridas as seguintes unidades: Clínicas (Médica e Cirúrgica), UTI’s Adulto, 

Neonatal e Pediátrica e UCI Cangurú. 

3.1 Clínicas – Cirírgica e Médica 

 Em março foram disponibilizados 54 leitos cirúrgicos, sendo 27 no 4º (Posto 1) e os 

outros 27 no 5º andar), 19 leitos de clínica médica e 08 leitos de obstetrícia, totalizando 81 

Leitos. Em reunião com Diretoria Assistencial e NIR (Núcleo interno de regulação) foi 

estabelecido que no quinto andar seriam internados os pacientes cirúrgicos com perfil em 

ortopedia e traumatologia enquanto que no quarto andar permaneceriam os pacientes 

cirúrgicos de outras especialidades. 

O posto 2 do quarto andar além de pacientes com perfil clínica médica, dispõe de 08 

leitos para obstetrícia. Vale ressaltar que as pacientes de obstetrícia e ginecologia 

começaram a serem internados no setor. 
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3.1.1 Clínica Cirírgica 

 

Houveram 270 admissões, desse total 154 foram atendimentos da ortopedia o que 

equivale a uma média de 57%, seguido de cirurgia geral (27 internações), neurocirurgia (22 

internações) e urologia (22 internações) e demais especialidades. 

Ressalta-se que o HRT ainda mantém o perfil de porta aberta para pacientes 

politraumatizados o que justifica um número significativo de pacientes da ortopedia 

principalmente devido a quantidade de acidentes de trânsito.  

 

3.1.2 Clínica Médica 

 

Na clínica médica houve um total de 72 admissões, incluindo nefrologia, pediatria, 

vascular, obstetrícia, neurologia e ortopedia (indisponibilidade de leitos na clínica cirúrgica). 

Foram inseridos os pacientes que internaram com alguma patologia sem abordagem 

cirúrgica, a exemplo portadores de Diabetes associadas a feridas crônicas e agudas ou 

passaram a ser acompanhados pelo médico clinico. 

Além disso, a maioria dos pacientes que receberam alta da UTI foram admitidos na 

clínica médica.  

Os pacientes listados na modalidade pediatria foram exclusivamente internados pelo 

profissional pediatra, ressaltando que nas outras modalidades também houveram 

internações de crianças. 

 

3.2 UTI Neonatal e UCI Canguru 

 

A unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) do Hospital Regional do Tapajós é 

setor responsável pela atenção integral ao recém-nascido crítico ou potencialmente crítico 

durante o período de internação.  Atualmente atendemos a demanda de diversos municípios 

do estado bem como o município sede e a obstetrícia do HRT. Nossa estrutura atende 

exigências mínimas de habilitação conforme portaria 930 de 10 de maio de 2012.  

A UTIN dispõe de estrutura física para comportar dez leitos, equipados com 

incubadoras de parede duplas, monitores multiparametros, fototerapia, berço aquecido e 

bomba de infusão. Contamos de uma equipe multiprofissional composta por médico pediatra, 

responsável técnico, enfermeiros, técnico em enfermagem, supervisão de enfermagem, 

fisioterapeuta, fonoaudióloga, além de profissionais de apoio que compõe o serviço: 
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psicólogo, farmacêutico, assistente social, nutricionista, laboratório, imagem e serviço de 

limpeza. 

O RN permanece sobre os cuidados na UTIN até apresentar capacidade adequada 

de ventilação, sucção, controle de sepse, dentre outros. Preconizamos que a alta do RN da 

UTIN seja alta por transferência para Unidade de Cuidados Intermediários (UCI CANGURU) 

onde os mesmos permanecem recebendo cuidados humanizados incentivando e apoiando 

a família a fazer parte do cuidado através da Atenção Humanizada ao recém-nascido 

(método canguru). 

Foram 22 admissões totalizando 172 diárias de UTIN, cabe ressaltar que quatro RNs 

permanecem internados e 6 tiveram altas por transferência para UCI Canguru. Os principais 

motivos de internação na UTIN foram desconforto respiratório, icterícia neonatal, 

prematuridade, hidrocefalia, sepse e Sífilis congênita. Sendo que 4 RNs tiveram mais de um 

diagnóstico.  

Na UCI Canguru tivemos 8 internações sendo que 7 foram transferidos da UTIN e 1 

da obstetrícia, foram 6 altas melhoradas, porém 4 RNs foram internados em fevereiro e 

tiveram alta em março e 2 internados em março e alta no mesmo mês, não houveran óbitos. 

No mês de março foi realizado o treinamento do método canguru via videoconferência 

com os profissionais das UTI’s Neonatal, Pediátrica e UCI Canguru.  

 

Imagem 5 – Treinamento do método Cangurú. 

 
Fonte: ASCOM (2022) 

 

 

 

 



 

 

Av. Marechal Rondon, S/N, Boa Esperança, CEP: 68181-010, Itaituba, Pará 

 

40 

3.2 UTI Adulto 

 Na coleta de indicadores hospitalares do setor UTI adulto do Hospital Regional do 

Tapajós podemos observar que no mês de março foram admitidos no setor 41 (quarenta e 

um) pacientes, um aumento de 34,14% referente ao mês anterior que foram admitidos 27 

(vinte e sete) pacientes. Dos internados no mês de março 08 (oito) foram admissões diretas 

no setor, 30 (trinta) provenientes de transferências internas e 03 (três) foram reinternação 

por encerramento administrativo. 

Na identificação segura dos pacientes admitidos, 100% estavam com pulseira de 

identificação.  

No mês de março não tivemos transferência externa para outros hospitais, também 

não houveram casos de pacientes que evoluíram com Lesão Por Pressão no mês de março, 

neste caso, já é o segundo mês seguido sem nenhuma lesão adquirida no setor de UTI. 

Foram necessários realizar 02 (dois) procedimentos de Traqueostomia no mês de 

março, o dobro em relação ao mês anterior. 

Como a maioria dos pacientes que necessitam de intubação orotraqueal e são 

admitidos na UTI já vem intubados, durante o mês de março teve 03 (três) intubações no 

setor, conforme as anotações do livro de ocorrência, mantendo o mês número do mês 

anterior. 

Em março foram 25 (vinte e cinco) transferências para as clinicas por motivo de 

melhoria em seus quadros clínicos, que posteriormente evoluíram para alta melhorada. 

Durante o mês de março foram registrados 9 (nove) óbitos no setor de UTI adulto. 

Tabela 26 – Admissões na UTI Adulto por situação / comorbidade 

Admissões Qtd Percentual 

Laparotomia exploratória 6 14,6% 

Traumatismo Cranioencefálico (TCE) 4 9,8% 

Puérpera (cesárea de alto risco) 4 9,8% 

Reinternações 3 7,3% 

Arritmia Cardíaca 2 4,9% 

Fratura de fêmur 2 4,9% 

Fratura de coluna 1 2,4% 

Crise Renal Crônica 1 2,4% 

Ferimento da parede torácica 1 2,4% 

Abdômen Agudo Obstrutivo 1 2,4% 

Erisipele 1 2,4% 
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Diabetes Mellitus 1 2,4% 

Colelitíase e Coledocolitíase 1 2,4% 

Pneumonia 1 2,4% 

Nefrectomia 1 2,4% 

Pneumonia broncoaspirativa + Sepse 1 2,4% 

Tumor de Ângulo cerebral 1 2,4% 

Toracostomia 1 2,4% 

Hemorragia Epidural 1 2,4% 

Amputação de MIE 1 2,4% 

Crise convulsiva por overdose 1 2,4% 

Sequela de COVID-19 + Diabetes descompensada 1 2,4% 

Dispnéia 1 2,4% 

Debridamento 1 2,4% 

fratura de úmero 1 2,4% 

Malformação arteriovenosa de vasos 1 2,4% 

Total 41 100% 

Fonte: UTI Adulto (2022) 

Dos pacientes admitidos 7,31% (03 casos) foram de reinternação por encerramento 

administrativo, 14,63% (06 casos) de Laparotomia exploratória,  9,75% (04 casos) de 

Traumatismo Cranioencefálico (TCE), 7,41 (03 casos) de Puérpera (cesárea de alto risco), 

4,87% (02 casos) de Arritmia Cardíaca, 4,87% (02 casos) de Fratura de fêmur, 4,87% (02 

casos) de Fratura de coluna, 2,43% (01 caso) de Crise Renal Crônica, 2,43% (01 caso) de 

Ferimento da parede torácica, 2,43% (01 caso) de Abdômen Agudo Obstrutivo, 2,43% (01 

caso) de Erisipele, 2,43% (01 caso) de Diabetes Mellitus, 2,43% (01 caso) de Colelitíase e 

Coledocolitíase, 2,43% (01 caso) de Pneumonia, 2,43% (01 caso) de Nefrectomia, 2,43% 

(01 caso) de Pneumonia broncoaspirativa + Sepse, 2,43% (01 caso) de Tumor de Ângulo 

cerebral, 2,43% (01 caso) de Toracostomia, 2,43% (01 caso) de Hemorragia Epidural, 2,43% 

(01 caso) de Amputação de MIE, 2,43% (01 caso) de Crise convulsiva por overdose, 2,43% 

(01 caso) de Sequela de COVID-19 + Diabetes descompensada, 2,43% (01 caso) de 

Dispnéia, 2,43% (01 caso) de Debridamento, 2,43% (01 caso) de fratura de úmero, 2,43% 

(01 caso) de Malformação arteriovenosa de vasos. 

Com base nos dados do mês de março, conclui-se que houve uma variedade de 

internações por diagnósticos diferentes, tendo como o maior número de admissões na 

unidade de terapia intensiva, os pacientes submetidos a laparotomia exploratória. Seguido 

dos pacientes vítimas de Traumatismo Cranioencefálico, que nos meses anteriores, TCE 

vem sendo o diagnóstico mais prevalente. 
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Todas as orientações e fluxos passadas pela direção e acordada entre os demais 

supervisores, estão constantemente sendo repassadas para a equipe de enfermagem do 

setor de UTI adulto. 

Imagem 6 - Sinalização do acesso restrito nas UTIs. 

 

Fonte: UTI Adulto (2022) 

A supervisão de enfermagem, está constantemente motivando os colaboradores 

deste setor, a prestarem um serviço humanizado e de qualidade, visando o bem estar do 

paciente e sua recuperação no menor curto de tempo possível. Dessa forma, evitando danos 

que possa ser causado na saúde do paciente, objetivando uma melhor experiência durante 

o período de internação.  

O setor se empenha nos processos de segurança do paciente, com estratégias para 

evitar danos aos mesmos e prevenir infecções hospitalares nas unidades de terapia 

intensiva.  

Reforçado com a equipe a importância do preenchimento do Controle de Temperatura 

do frigobar de medicamentos e a padronização das identificações dos rótulos de soro. 

Reforçado sobre o preenchimento do Check-list e limpeza diária do carrinho de 

emergência. 

Realizado as orientações para equipe sobre manter o local de trabalho sempre limpo 

e organizado. 

Reforçado com a equipe sobre a importância das identificações das almotolias. 
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Ainda em construção em alinhamento com a NSP e CCIH sobre as rotinas nas 

inspeções de pele dos pacientes da UTI adulto. Além da criação de um plano terapêutico 

para cada paciente internado.  

Reforçado com a equipe a importância e obrigatoriedade em utilizar crachá de 

identificação em local visível. 

 

4 INDICADORES DE QUALIDADE 
 

Os indicadores de qualidade estão relacionados à qualidade da assistência oferecida 

aos usuários da unidade gerenciada e medem aspectos relacionados à efetividade da gestão 

e ao desempenho da unidade. 

 

4.1 QUALIDADE DA INFORMAÇÃO - FATURAMENTO 

 

Este item avalia a proporcionalidade da apresentação de laudos para Autorização de 

Internação Hospitalar (AIH) em relação à atividade hospitalar. Considerando que os hospitais 

sob o contrato de gestão não são emissores de AIH e, portanto dependem de processos nas 

instâncias regionais da SES para a liberação da documentação citada, a meta a ser 

cumprida é a apresentação da totalidade (100%) das AIH’s por mês de competência, 

autorizadas pela Central Estadual de Regulação ou outro processo regulatório definido pela 

SESPA e apresentados pelo hospital à Diretoria de Desenvolvimento e Auditoria dos 

Serviços de Saúde - DDASS. 

Levando em consideração as 405 AIH’s faturadas no mês de março segue abaixo 

detalhamento das competências apuradas para se chegar ao total informado.  

• 02 laudos referente ao mês 11 /2021; 

• 03 laudos referente ao mês 12/2021; 

• 11 laudos referente ao mês 01/2022; 

• 23 laudos referente ao mês 02/2022; e 

• 344 laudos de Aih referente ao mês 03/2022, além de 22 laudos de AIHS com 

codificação 0301060088 – Diagnóstico e ou atendimento de Urgência em CM – Sala 

Vermelhas/Acolhimento. 

Haja visto a ocorrência de 22 acolhimento de paciente com abertura de AIH, onde não 

gerou internação, mas que enquadrou-se na modalidade Diagnóstico e ou atendimento de 

urgência em Clínica Médica, sendo portanto devidamente faturado e incorporadas ao 
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resultado final para competência. Sendo portanto, faturado na CMPT 366 altas devidamente 

faturadas, das 372 registradas no período. Neste sentido, a competência de março / 2022  

fechou com 98,38% do laudos faturados, ficando com déficit 1,62%, ou seja, 6 prontuários 

não faturados no período analisado até o dia 07 ABR 2022.  

Tabela 27 - Faturamento de AIH’s mensal 

ALTAS POR CMPT FATURAMENTO PERCENTUAL FATURADO% 

372 ALTAS 366 FATURADAS 98,38% 

Fonte: Faturamento(2022) 

Ressalta-se que o no mês de fevereiro o índice de faturamento de AIH’s havia ficado 

em 95%, e, agora no mês de Março chegou aos 98% evidenciando a evolução no 

faturamento das AIH’s do hospital. 

 

4.2 Serviço de Atenção ao Usuário (SAU) 

 

No mês de Março, assim como nos meses anteriores, o SAU buscou atender amostras 

significativas de usuários, uma vez que quanto maior o número de pesquisas aplicadas, 

maiores são as possibilidades de minimizar ou até mesmo de suprimir os problemas 

apontados pelos que usam diariamente o hospital, porém houve um número menor de 

pesquisas, devido a surpervisora estar cumprindo o período férias do referido mês, afetando 

o processo de pesquisa realizado apenas por dois ouvidores para desenvolver as atividades 

do setor, um em atendimento de sala e outro nas pesquisas externas e internas. 

Ouvir a opinião e avaliação dos usuários permite detectar as falhas e conhecer os 

acertos. Esse procedimento é extremamente importante para a gestão hospitalar, uma vez 

que este vem de quem utiliza os serviços e de quem mais 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 alguns supervisores quando 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 deste serviço. O 
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SAU também 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 S.A.U realizou ao longo do    mês e que 

se constituíram em material para análise dos resultados aqui apresentados: 

Tabela 28 - Total de manifestações coletadas pelo SAU x Taxa de Resolutividade 

Manifestações 
MAR/2022 

Registrada Finalizada Taxa % 

Elogios 31 31 100% 

Sugestões 3 3 100% 

Reclamações 27 25 93% 

Total 61 59 98% 

Fonte: SAU(2022) 

 A taxa de resolução das manifestações ficou em 98% em março, ou seja, de 61 

manifestações computadas, 59 foram finalizadas almejando a meta de resolutividade 

proposta no contrato de gestão que é de 80%. Com isso, considerando uma margem de dois 

pontos percentuais para baixo ou para cima manteve-se a média alcançada no ultimo mês 

que havia sido de 99%. 

 Atendendo ao item disposto no item 2. Atenção ao Usuário, do Anexo III ao contrato 

de indicadores de qualidade o SAU aplica diariamente uma pesquisa de satisfação do 

usuário contendo itens de avaliação graduados numa escala de 0 a 10 valorados da seguinte 

forma: 0/2 (muito insatisfeito); 3/4 (insatisfeito); 5/6 (indiferente); 7/8 (satisfeito); 9/10 (muito 

satisfeito) além de N/R (não respondido). Em março obtivemos os seguintes resultados 

descritos a seguir: 

Tabela 29 - Índice de satisfação do Usuário - Pacientes e Acompanhantes 

Usuário Unidades/Setores 
Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito Indiferente Satisfeito 

Muito 
satisfeito 

N/R 

P
a
c
ie

n
te

s
  

Internações 0,42% 0,24% 0,66% 2,99% 90,43% 5,26% 

Ambulatório 1,77% 0,43% 2,76% 8,92% 63,77% 22,34% 

SADT 
(Imagem/Laboratório) 

0,86% 0,43% 2,59% 7,97% 75,97% 12,18% 

Altas Hospitalares 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Média mês 0,76% 0,28% 1,50% 4,97% 82,54% 9,95% 

A
c
o
m

p
a
n
h

a
n
te

s
 

Internações 1,21% 0,00% 1,21% 3,03% 76,97% 17,58% 

Ambulatório 0,49% 0,98% 0,98% 6,86% 70,10% 20,59% 

SADT 
(Imagem/Laboratório) 

0,00% 0,00% 0,00% 1,67% 86,67% 11,67% 

Altas Hospitalares - - - - - - 

Média mês 0,57% 0,33% 0,73% 3,85% 77,91% 16,61% 
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Total Média Total 0,66% 0,30% 1,12% 4,41% 80,23% 13,28% 

Fonte: Planilha de controle SAU (2022) 

 

O contrato de gestão aborda que as pesquisas de satisfação deverão alcançar 

mensalmente a meta minima de 10% dos usuários entre pacientes e acompanhantes das 

unidades pré-definidos  sendo eles: internação, ambulatório, SADT e Altas hospitalares. Em 

março foram realizadas um total de 373 pesquisas com usuários sendo 24 em 

acompanhantes e 349 em pacientes.  

 

 

Tabela 30 - Total de pesquisas aplicadas por unidade 

Unidades/Setores Meta (10%) Pacientes Acompanhantes 
Total 

Realizado 
Proporção 
realizado 

Ambulatório 258 (2579) 190 12 202 78% 

SADT externo 252 (2524) 94 6 100 40% 

Internações 40 (395) 62 6 68 170% 

Altas Hospitalares 37 (372) 3 0 3 8% 

Total mês 587 349 24 373 63% 

Fonte: Planilha de controle SAU (2022) 

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

podem se manifestar positivamente ou negativamente, assim como também, podem apenas 

dar a pontuação aos itens citados nos formulários. 

Através da aplicação da pesquisa de satisfação, podemos conhecer como o hospital 

é visto pelo nosso público; avaliar os resultados gerados por cada setor; saber em quais 

pontos o hospital apresenta falhas ou fraqueza e como melhorá-las, e também melhorar a 

comunicação interna do hospital. 
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Gráfico 1 – Índice de Satisfação do Usuário 

 

Fonte: SAU (2022) 

Em termos gerais considerando-se a satisfação do usuário como satisfeito e muito 

alcançou-se a média de 84,6%, sendo 80,2% muito satisfeito e 4,4% satisfeito, 13% não 

opnaram. Analisando o dado sobre aqueles que não opnaram considerando apenas: muito 

insatisfeito, insatisfeito, indiferente, satisfeito e muito satisfeito o índice muda. 

Gráfico 2 – Índice de Satisfação do Usuário com respostas 

 

Fonte: SAU (2022) 
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Nesse novo cenário vemos que o índice de pessoas muito satisfeita (93%) e satisfeita 

(5%) sobe para 98%, enquanto que o outro grupo refere apenas cerca de 2%. 

 

4.3 Serviço de Controle de Infecção Hospitalar - SCIH   
 

Ao SCIH compete planejar, executar e avaliar um programa de controle de infecção 

hospitalar, manter vigilância epidemiológica das infecções hospitalares, realizar 

investigações de casos e surtos e implementar medidas de controle, estipular e supervisionar 

medidas de precauções e isolamentos, realizar educação continuada, elaborar e divulgar 

relatórios. Dentre as principais atividades para a coleta de dados está a busca ativa, busca 

fonada, análise de culturas positivas de material biológico, controle de antimicrobianos, 

visitas diárias as Unidades de Terapia Intensiva utilizando a metodologia do SNVIN (Sistema 

Nacional de Vigilância de Infecções Nosocomiais) periódicas as demais unidades. Com 

essas informações é possível definir limites endêmicos de infecções para cada unidade, 

originando taxas de infecções mensal e anual.  

As rotinas do SCIH são pré definidas em quadro organizacional com a desginação 

das funções elaboradas pela equipe: 

A Vigilância Epidemiológica e monitoramento tem por finalidade promover a detecção 

e prevenção de doenças e agravos transmissíveis à saúde e seus fatores de risco, bem como 

a elaboração de estudos e normas para as ações de vigilância epidemiológica, como 

planejar, acompanhar e normatizar técnicas das ações, instituir, desenvolver, implementar, 

capacitar, coordenar e avaliar ações de vigilância epidemiológica e assistenciais. No entanto, 

é importante destacar que uma grande porcentagem das IRAS é evitável se forem 

executadas medidas eficazes de prevenção e controle de infecção (PCI) pelos serviços de 

saúde.  

Como forma de justificar a taxa de infecção hospitalar, encontramos dificuldades no 

fechamento dos casos suspeitos de infecção hospitalar (IH), com a implantação de um 

laboratório microbiológico interno com o objetivo de  facilitar os resultados dos diagnósticos 

e das avaliações das amostras em tempo hábil para a tomada de intervenções 

principalmente nos casos específicos de bactérias multirresistentes. 

No que tange a taxa de utilização de dispositivos invasivos, segue abaixo tabela com 

o acumulado do mês de março. Como se pode observar os dispositivos com maior incidência 
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de uso são os Cateteres Venoso Central e Periférico com 49% e Cateter Vesical de Demora 

com 46%, o total acumulou uma média de 34% em março. 

Tabela 31 - Taxa de Utilização de dispositivos invasivos em dezembro 

DISPOSITIVOS-DIA UTI’s NEONATAL, PEDIÁTRICA E 
ADULTO 

Realizado 
no mês 

Paciente 
/ dia 

Taxa 
Utz % 

Cateter Venoso Central (CVC)  362 

739 

49% 

Cateter Vesical de Demora (CVD)  343 46% 

Ventilação Mecânica Invasiva (IOT e TQT)  221 30% 

Cateter Venoso Periférico (CVP)  364 49% 

Sonda Nasoentérica (SNE) 271 37% 

Sonda Nasogástrica (SNG) 34 5% 

Sonda Orogastrica (SOG) 162 22% 

Total 1.757 739 34% 

Fonte: SCIH / NIR(2022) 

E importante que os cuidados de enfermagem em pacientes na utilização dos 

cateteres possam ser avaliados e analisados, quanto a troca, observar os sinais flogísticos 

ou alterações sistêmicas, rever os fatores de risco para infecção associada a cateteres, 

tempo de utilização de acesso, duração da internação e uso de cateter central de longa 

permanência, avaliação sobre os fatores de risco para essas infecções é importante para o 

desenvolvimento de estratégias específicas para a prevenção. 

Há uma alta incidência do uso de dispositivos invasivos nos pacientes internados em 

unidade de terapia intensiva, necessários para o tratamento, porém geram risco de infecções 

aos pacientes. Para fins de vigilância epidemiológica das IRAS e com o objetivo de diminuir 

a subjetividade na definição destas IRAS, mantendo a padronização epidemiológica e a 

relevância clínica. Segue abaixo os gráficos referente ao mês de março com os quantitativos 

de dispositivos invasivos. 

Tabela 32 – Paciente-dia x Taxa de ocupação das UTI’s e UCI 

PACIENTE-DIA Realizado no mês 
Leitos 
Disp. 

Taxa 
Ocup. 

Paciente-dia UTI Adulto 278 310 90% 

Paciente-dia UTI Neonatal 199 310 64% 

Paciente-dia UTI Pediátrica 163 310 53% 

Paciente-dia UTI UCI 47 155 30% 

Total 687 1085 63% 

Fonte: SCIH/NIR (2022) 

Há uma alta incidência do uso de dispositivos invasivos nos pacientes internados em 

unidade de terapia intensiva, necessários para o tratamento, porém geram risco de infecções 

aos pacientes. Para fins de vigilância epidemiológica das IRAS e com o objetivo de diminuir 
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a subjetividade na definição destas IRAS, mantendo a padronização epidemiológica e a 

relevância clínica. Segue abaixo os gráficos referente ao mês de março com os quantitativos 

de dispositivos invasivos. 

Gráfico 2 – Taxa de Utilização de dispositivos na UTI Adulto 

  

Fonte: SCIH (2022) 

  

No mês de março a maior incidência de utilização de dispositivo foi de cateter vesical de 

demora com 254 dispositivos/dia, levando em consideração a relação entre pacientes dia 

que foi de 278, a taxa de utilização deste dispositivo em pacientes da UTI adulto no mês foi 

de 91%. 

 

Gráfico 3 – Taxa de Utilização de dispositivos na UTI Pediátrica 

 

Fonte: SCIH (2022) 

Na UTI Pediátrica a maior incidência de uso de dispositivos invasivos é de Cateter 

Venoso Periférico (CVP), com 83 dispositivo/dia sendo que a relação entre paciente/dia foi 

de 163, gerando uma taxa de utilização de 51%. 
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Gráfico 4 - Taxa de Utilização dos Dispositivos  da UTI – NEO 

 

Fonte: SCIH (2022) 

 A taxa de utilização de dispositivos na UTI Neonatal o que mais se destaca perante 

os demais é a Sonda Nasogástrica, com 162 dispositivo/dia para 199 pacientes/dia, o que 

remete a uma taxa de 81% de uso desse dispositivo no mês de março. 

 

4.4 Cirurgias de Urgência/Emergência e Taxa de Mortalidade Operatória 
 

No decorrer do mês de março 299 pacientes foram atendidos no Centro Cirúrgico e 

29 pacientes deram entrada no Centro Obstétrico, dando um total de 328 pacientes, desse 

montante, foram realizados 425 procedimentos cirúrgicos sendo 316 de caráter de 

urgência/emergência que nos remete ao resultado de 77% de cirurgias de 

urgência/emergência realizadas nesse período. 

Tabela 33 – Óbitos após o período de verificação de risco ASA 

ASA Idade Causa 
Tempo após a 

cirurgia 

II 73 anos 
Assistolia cardíaca, choque distributivo, sepse de foco 
pulmonar, neoplasia pulmonar, Insuficiência renal aguda 
e tabagismo 

13 dias 

I 92 anos 
Septicemia, Derrame pleural, Pneumonia aspirativa, 
fratura colo de fêmur e insuficiência renal crônica. 

09 dias 

II 34 anos 
Arritmia cardíaca, choque séptico, Pessoa traumatizada 
por acidente de trânsito, insuficiência renal aguda, 
hemorragia subaracnóidea.  

09 dias 

Fonte: NHE/CRO – HRT (2022) 

Referente às classificações de risco ASA temos: ASA I 285, ASA II 37, ASA III 6, ASA 

IV e ASA V zero. Dentre os pacientes que foram submetidos a procedimentos cirúrgicos 

ocorreram 02 óbitos em pacientes no período = ou < 7 dias com classificação ASA I, após a 

realização do procedimento resultando uma taxa de mortalidade pós cirúrgicos de 0,6% o 
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que reflete aumento de 0,3 pontos percentuais com relação ao mês de fevereiro. Ocorreram 

mais três óbitos após procedimento cirúrgico classificados como ASA I e ASA II conforme 

tabela abaixo, porém o correram após o período de 7 dias, desta forma ficando fora dos 

critérios para análise. 

Tabela 34 -  Classificação de Risco ASA x Taxa de mortalidade 

Risco ASA MAR Óbito = ou < 7 dias Taxa Mortalidade 

Asa I 285 2 0,61% 

Asa II 37 0 0,00% 

Asa III 6 0 0,00% 

Asa IV 0 0 0,00% 

Asa V 0 0 0,00% 

Total 328 2 0,61% 

Fonte: Centro Cirúrgico / Centro Obstétrico / CRO(2022) 

Referente às taxas de cirurgias de urgência e emergência temos a especialidade 

ortopédica com maior taxa 45,2%, uma redução em quase 8 pontos percentuais se 

comparado aos 52,9% do mês de fevereiro, o que não indica que a demanda cirúrgica 

ortopédica tenha caído, mas sim o aumento de outras especialidades, uma vez que em 

dados gerais a diferença no total de cirurgias ortopédicas do mês anterior para o mês atual 

foi de 5 cirurgias, não sendo de grande impacto nessa vertente comparatória. As cirurgias 

de Urgência e Emergência ficaram com a taxa de 74%, um aumento de quase 10 pontos 

percentuais se comparados aos 65,8% no mês de fevereiro. 

Tabela 35 - Taxa de cirurgias de urgência e emergência 

Nr Ord Cirurgias Eletivo 
Urg. / 
Emerg 

Total 
% Urg. 
/ Emerg 

1 BUCOMAXILO 1 0 1 0,0% 

2 CABEÇA E PESCOÇO 0 0 0 0,0% 

3 CIRURGIA GERAL 6 69 75 16,2% 

4 CIRURGIA ORTOPÉDICA 37 192 229 45,2% 

5 CIRURGIA PEDIÁTRICA 3 2 5 0,5% 

6 CIRURGIA VASCULAR 6 22 28 5,2% 

7 COLOPROCTOLOGIA 1 2 3 0,5% 

8 CPRE 3 0 3 0,0% 

9 GINECOLOGIA 0 4 4 0,9% 

10 MASTOLOGIA 0 0 0 0,0% 

11 NEUROCIRURGIA ELETIVA 11 7 18 1,6% 

12 OBSTETRÍCIA ALTO RISCO 19 8 27 1,9% 
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13 OTORRINOLARINGOLOGIA 0 0 0 0,0% 

14 UROLOGIA GERAL 22 10 32 2,4% 

TOTAL 109 316 425 74% 

Fonte: Centro cirúrgico / Centro obstétrico (2022) 

 

5 NÚCLEO HOSPITALAR DE EPIDEMIOLOGIA (NHE) 

 

O Núcleo Hospitalar de Epidemiologia - NHE é um subsistema dentro da instituição 

que tem por finalidade reunir as notificações de doenças compulsórias - DNC e encaminhar 

a informação as esferas competentes com periodicidade semanal ou imediata, viabilizar a 

disponibilidade do serviço de coleta do teste do pezinho e imunizantes para Hepatite B e 

BCG através de alinhamento com a coordenação de imunização do município de Itaituba. A 

tabela a seguir apresenta o total de agravos de notificação compulsória notificados no 

periodo de fevereiro pelo NHE: 

Tabela 36 -  Total de Notificações realizadas 

 Notificações realizadas pelo HRT Qtd 

MENINGITE  01 

SRAG HOSPITALIZADO 02 

ACIDENTE DE TRABALHO C/ MATERIAL BIOLÓGICO 07 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 01 

Total 11 

Fonte: NHE HRT (2022) 

No mês de março foi realizado uma notificação de meningite ao qual o material foi 

encaminhado ao laboratório de apoio que teve como resultado negativo, 02 notificações de 

Síndrome Respiratória Aguda Grave relacionada a COVID 19 de pacientes que vieram 

regulados, mas que porém não estavam inseridos no sistema de informação do Sivepgripe. 

Foram encaminhadas 07 notificações de Acidente de trabalho com material biológico e 01 

notificação de violência doméstica que após agressão física e atendimento ambulatorial e 

psicológico recebeu alta no mesmo dia. 

 

4.1 Ações e Projetos Realizados no Mês (NHE) 

 

No mês de março o NHE realizou atualizações nos fluxos de solicitação dos exames 

para detecção de Leishmaniose tegumentar americana, Baar para confirmação de 

Tuberculose e Plasmódio para detecção de malária pois o fluxo era condensado os três em 
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um, mas para melhor entendimento foi realizado o desmembramento para três fluxos 

distintos. 

Imagem 7 - Reunião com de alinhamento o Laboratório 

 

Fonte: NHE(2022) 

 

O NHE participou de web Reunião realizada pela rede CIEVS SESPA, para 

intensificação das buscas de casos de Paralisia Flácida Aguda –PFA em menores de quinze 

anos, independente da hipótese diagnóstica. Foi salientado quanto a importância do 

preenchimento correto da ficha de notificação para que não seja descartado o caso por dados 

lançados de forma erronia e cumprimento do fluxo de coleta de amostra, lançamento da 

análise no Gerenciador de Análises Laboratorial-GAL bem como o acondicionamento 

adequado para o envio da amostra. 

Imagem 8 – Videoconferência com a rede CIEVS SESPA 
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Fonte:NHE – HRT (2022) 

 
 

No corrente mês juntamente com equipe do Sistema PR houve o repasse das 

dificuldades em condensar os dados relacionados as doenças de notificação compulsórias. 

O questionamento elencado foi sobre a baixa ocorrência de notificações de doenças 

compulsórias – DNC’s em um hospital que atende uma demanda de média e alta 

complexidade, dados estes interpretados pelo setor de que os casos que chegam até a 

instituição já chegam notificados e muitas vezes o paciente carrega consigo com a medicação 

que o município de origem liberou, vendo por este ângulo não se pode realizar uma 

duplicidade de notificação então foi sinalizado a necessidade de termos no sistema o relatório 

de pacientes que vieram notificados através de rastreamento do CID na admissão do 

paciente, o que poderia gerar um indicador interessante dos pacientes que chegam 

notificados e os que foram diagnosticados e ou notificados pela instituição. Logo ficou definido 

o envio de uma listagem de doenças compulsórias de informe semanal e imediato para que 

o módulo relacionado seja implantado e sai da metodologia manual para que possamos 

desfrutar do que a tecnologia pode nos ofertar de ajuda. 
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Imagem 9 – Reunião de alinhamento com o Sistema PR 

 

Fonte: NHE-HRT (2022) 
 

 
5 AGÊNCIA TRANSFUSIONAL 

 

O Hospital Regional do Tapajós mantém dentro de suas dependências área 

denominada “Agência Transfusional” que armazena um estoque de Hemocomponentes 

fornecido pela Fundação HEMOPA, realiza testes de compatibilidade entre doador e receptor 

e consequentemente transfunde os hemocomponentes liberados. É responsável por manter 

registros relativos aos testes e as transfusões realizadas garantindo a rastreabilidade dos 

hemocomponentes recebidos incluindo o vínculo entre o hemocomponente e receptor, bem 

como as unidades descartadas. 

No mês de Março foram recebidas 133 solicitações, onde foram atendidas com 

dispensação de hemocomponentes, 102 solicitações o que equivale a uma taxa de 76.7 % 

de liberação e 31 não foram dispensadas, mas foram atendidas, que são as reservas 

cirúrgicas que não foram utilizadas, correspondendo a taxa de 23,3%. 

 

Tabela 37 - Solicitação x Dispensação de hemocomponentes 

TOTAL DE HEMOCOMPONTES Taxa de 
liberação % Solicitados  Dispensados 

133 102 76,7%  

Fonte: Agência Transfusional (2022) 
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Destaca-se que das 102 transfusões realizadas não houve ocorrência de reação 

transfusional. Segue abaixo quantitativo dispensado por unidade hospitalar, bem como a 

taxa de utilização por setor. 

Tabela 38 - Taxa de Atendimento de Hemocomponentes por setores 

Unidade Quantidade % Percentual 

Uti adulto 33  32,4 % 

Clínica cirúrgica 16 15,7 % 

Centro Cirúrgico 12 11,7 % 

Uti Pedriática 13  12,7 % 

Uti Neo 08 7,8 % 

Obstetrícia 08 7,8 % 

Sala vermelha 07  6,8 % 

Hemodiálise 04  4.0 % 

Uti covid 01  01 % 

Total 102 100% 

Fonte: Agência Transfusional (2022) 

 A UTI Adulto com 32,4% é a unidade que mais requer maior quantidade de 

hemocomponentes no hospital, seguido pela Clínica Cirúrgica e Centro Cirúrgico, que juntos 

somam 27,4%. Não se tem um dado comparativo uma vez que nos dois primeiros relatórios 

do ano esse indicador não havia sido quantificado. 

  

Tabela 39 – Taxa de atendimento por modalidade em solicitação x liberação de hemocomponentes 

Modalidade Solicitadas Atendidas Liberadas 
Não 

liberadas 

Extrema urgência 21 21 21 0 

Reservas cirúrgicas 33 33 02 31 

Rotina 26 26 26 0 

Urgência 53 53 53 0 

Total 133 133 102 31 

Fonte: Agência Transfusional (2022) 

 Na taxa de atendimento as modalidades das transfusões têm como objetivo dispensar 

os hemocomponentes de acordo com as exigências específicas de cada modalidade. No 

mês de Março foram solicitadas todas as modalidades, sendo em maior número, a 

modalidade caracterizada como urgência, com uma taxa de 40 %. 

 

6 FISIOTERAPIA 

 

A Fisioterapia do HRT tem como instrumento de análise quantitativa simples, um 

formulário da avaliação diária na qual cada profissional anota os procedimentos realizados 

por turno, que por final é utilizado com o objetivo de quantificar os atendimentos prestados 



 

 

Av. Marechal Rondon, S/N, Boa Esperança, CEP: 68181-010, Itaituba, Pará 

 

58 

pela equipe. Está relacionado ao número de pacientes hospitalizados e aos critérios de 

elegibilidade das terapêuticas. Contando com QUATRO requesitos realizados pelo 

fisioterapeuta, estes são: Fisioterapia Respiratória, Fisioterapia Motora, Ventilação Mecânica 

não Invasiva (VNI) e Extubações. 

Durante o andamento dos respectivos plantões todos os procedimentos são anotados 

no mapa de produtividade. Por meio desses dados, analisados mensalmente pela 

coordenação de Fisioterapia, é possível ter uma estimativa da quantidade de intervenções 

realizadas, promovendo um comparativo com os meses anteriores e posteriores, na busca 

de apontar a importância do atendimento fisioterapêutico, assim como, apontar possíveis 

falhas e buscar soluções. 

Em março de 2022 foram realizados 3.790 atendimentos fisioterapêuticos um 

acréscimo de 1338 comparado aos 2.452 do mês de fevereiro, representando um aumento 

de 54%. 

Tabela 40 - Atendimentos de fisioterapia por tipo e unidade 

Unidades 
assistenciais 

Modalidade 
Total 

Total Geral 
Atendimento 

Clínicas 

Fisioterapia Respiratória 211 

650 
Fisioterapia Motora 439 

VNI 0 

Extubação 0 

UTI Neonatal 

Fisioterapia Respiratória 585 

1134 
Fisioterapia Motora 527 

VNI 20 

Extubação 2 

UTI Pediátrica 

Fisioterapia Respiratória 538 

996 
Fisioterapia Motora 455 

VNI 1 

Extubação 2 

UTI Adulto 

Fisioterapia Respiratória 645 

1010 
Fisioterapia Motora 365 

VNI 0 

Extubação 0 

 Total 3790 

Fonte: Mapas de produção Fisioterapia(2022) 

 Com excessão da UTI adulto, que se manteve na média apesar de apresentar 

um resultado inferior à fevereiro onte apresentou uma redução em 23% nos procedimentos 

fisioterapêuticos, as demais unidades tiveram um aumento considerável comparado ao 
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mesmo período, com taxas de evolução de 143% para as unidades clínicas, 145% para UTI 

Neonatal e 110% para UTI Pediatrica.  

 

7 FARMÁCIA 

 

A farmácia hospitalar é uma unidade clínica, administrativa e econômica, ligada 

hierarquicamente a direção do hospital e integrada funcionalmente com as demais unidades 

de assistência ao paciente. Diante disso, a farmácia do Hospital Regional do Tapajós tem 

por objetivo de prover recursos e acesso aos pacientes ao tratamento medicamentoso, como 

prestar a atenção em saúde aos pacientes internados e prover informações aos serviços e 

clientes da unidade quanto ao uso racional de medicamentos. Atualmente a farmácia da 

unidade é dividida em:  

• CAF (Central de Abastecimento Farmacêutico) - Farmácia responsável pelo 

recebimento dos materiais e medicamentos hospitalares, estoque e armazenamento para a 

distribuição de maneira coletiva a unidade e Farmácias Satélites.  

• Farmácias Satélites - Sub-estoques descentralizados para atendimento dos setores 

clientes que prestam serviço ao paciente internado e os em procedimentos cirúrgicos. O 

modelo de dispensação dessas farmácias é o misto, o que atende os setores quanto a 

estoque mínimo de uso diário de maneira coletiva, e individualizado para atendimento por 

pacientes individualmente por horário facilitando assim o processo de acompanhamento da 

farmacoterapêutico ao usuário do nosso serviço de saúde. 

O indicador número 1 (um) retrata o controle dos carros de emergência distribuídos 

pela unidade. No mês vigente houve a introdução de mais um carro de emergência no setor 

de UTI Neonatal, o qual é expresso pelo gráfico em paralelo aos meses anteriores. 

Os dados mostrados são promissores, pois nos mostra o apoio da equipe de farmácia 

junto a de enfermagem sobre o controle dos mesmos, podendo ser evidenciado através do 

gráfico. A única divergência encontrada foi quanto ao lacre e o preenchimento no protocolo 

ao qual não foi seguido o fluxo correto em um único carro, ao fazer a investigação da 

problemática foi identificado no setor que a equipe principalmente a enfermeira era nova e 

não conhecia o processo como um todo, com isso foi realizado um treinamento a enfermeira 

e sua equipe sobre a responsabilidade de cada setor sobre o carro, sua forma de manuseio 

e repassado as orientações quanto as evidencias para o melhor controle do mesmo. 

Gráfico 5 - Auditoria de carro de emergência - Janeiro 
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Fonte: Planilha de acompanhamento mensal Farmácia (2022) 

“Obs.: Para melhor compreensão foi sintetizado os campos de avaliação, para gerar um melhor entendimento 
do processo.”  

 

 O Indicador 2, retrata sobre o trabalho do profissional farmacêutico quanto a análise 

de prescrição. Nesse indicador nota-se a quantidade de prescrições avaliadas pelo 

profissional farmacêutico durante o mês de março. 

 Dentro do processo de análise, nota-se um aumento de pacientes atendidos durante 

o mês assim como, a quantidade de prescrições e análises das mesmas, comparadas aos 

meses anteriores, nesse processo evidenciou-se também a importância do profissional 

farmacêutico relacionado a interação medicamentosa que tiveram uma elevação, fazendo 

com que o farmacêutico intervisse para condutas de monitoramento e reaprazamento para 

evitar danos as pacientes. Com essa análise identificou-se a necessidade de criação de um 

indicador para verificar se as intervenções prestadas pelo farmacêutico têm sido atendida 

pela equipe médica e multiprofissional, logo pretendemos incorporar isso junto ao serviço 

clínico do farmacêutico a partir de abril de 2022. 
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Gráfico 6 - Indicador de Análise de Prescrição e Intervenção Farmacêutica 

 

Fonte: Planilha de acompanhamento mensal Farmácia (2022) 

 

7.1 Ações e Projetos Realizados no Mês (Farmácia) 
 

Dado continuidade no processo de inserção da rastreabilidade de medicamentos com 

a conclusão dos antimicrobianos e iniciado a de demais medicamentos na Central de 

Abastecimento Farmacêutico – CAF, gerando assim uma melhoria no controle de estoque 

da unidade como também prover uma segurança maior aos pacientes quanto ao uso de 

medicamentos. 

Revisão dos processos documentais da farmácia, onde iniciamos com a verificação 

do manual de padronização da instituição e manual de diluição para a melhor compreensão 

da equipe multiprofissional, verificado também a instrução de trabalho e fluxo de solicitação 

de medicamentos e materiais extra padrão, assim como, o formulário de solicitação de 

inclusão de medicamentos não padronizados, com o intuito de orientar a equipe de 

supervisores da instituição sobre este fluxo tendo em vista a mudança de supervisão dos 

setores assistenciais aos quais não eram familiarizados com as rotinas que envolvem os 

setores. 

Dado continuidade na organização e estruturação interna da CAF para uma melhor 

localização e facilitação no processo de recebimento armazenamento e controle de estoque 

do setor, processo de descentralização da central de abastecimento farmacêutico do 

almoxarifado da unidade continua gradativa até a inserção de novos colaboradores para 

complemento do quadro de funcionários. 
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Imagem 10 - Nova estruturação em móveis planejados e armazenamento dos insumos por bins. 

 

Fonte: Farmácia (2022) 

Recebida estrutura nova de moveis planejados tanto para a CAF quanto para a 

farmácia satélite do centro cirúrgico, assim como o recebimento de bins para sanarmos 

parcialmente a demanda da SESPA de outubro de 2021. 

Centralizamos e reestruturamos o serviço de OPME da instituição, com a saída do 

colaborador assistente administrativo, tal atividade foi centralizada na gerência de farmácia 

com suporte de um dos auxiliares, para podermos viabilizar pendencias passadas e assim 

manter o processo mais rápido sem gerar prejuízos para faturamento e pagamento dos 

serviços e assim não causar danos principalmente aos pacientes que necessitem de tal 

consignado. 

Avançamos com o processo de análise de prescrição pelo profissional farmacêutico 

diariamente, intervenção farmacêutica, checando interação medicamentosa, fazendo assim 

a inserção do profissional farmacêutico a equipe multidisciplinar, buscando evidenciar a 

importância deste profissional ao corpo clínico, fazendo que o paciente tenha um uso mais 

seguro e racional dos medicamentos em acordo com a meta 3 de segurança do paciente. 

Imagem 11 - Apresentação do Módulo Farmácia Clínica pelo PR Sistemas. 

 

Fonte: Farmácia (2022) 
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O serviço citado acima faz parte das atividades clínicas do farmacêutico, assim como 

admissão farmacêutica, acompanhamento farmacoterapêutico e alta informada, tais serviços 

foram abordados durante o mês em formato de treinamento e simulação para que comece 

ser executado aos 10 (dez) dias de abril de 2022, o serviço clínico como um todo da admissão 

a alta informada do paciente, para conseguirmos promover um uso racional de 

medicamentos, inserir o farmacêutico mais ativamente dentro da equipe multidisciplinar, 

assim conseguindo gerar economicidade e um resgate da essência desse profissional em 

âmbito hospitalar. 

Imagem 12 - Simulação e Orientação de Abordagem do Paciente no Desenvolvimento da Farmácia Clínica 

 

Fonte: Farmácia (2022) 

 

8 NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE (NEP) 

 

A Educação Permanente faz-se essencial a qualquer instituição, a medida que 

contribui para o processo de ensino e aprendizagem, a fim de atualizar e aperfeiçoar o 

conhecimento dos funcionários proporcionando melhor qualidade na assistência prestada e 

consequentemente satisfação do usuário, propomos na intenção de melhorar a formação e 

o desenvolvimento dos profissionais da área,  a metodologia problematizadora, com vistas à 

reflexão do modelo de atenção à saúde e das práticas de assistência desenvolvidas no 

hospital. 

Os Indicadores do NEP visam mensurar o desempenho do núcleo, permitindo melhor 

compreensão da distribuição e aplicação das atividades junto as equipes de trabalho, além 

de contribuir para tomadas de decisões e formulação de estratégias de correção ou 

implementação de ações que potencializem a assistência à saúde dentro do Hospital 

Regional do Tapajós. 
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A avaliação dos indicadores do NEP é realizada através do levantamento do 

quantitativo de turmas para treinamentos, DDS (Diálogo Diário de Serviço) e outros eventos, 

assim como o número de participações nesses eventos e carga horária. Neste sentido, a 

tabela a seguir evidencia a produção em educação permanente gerada no mês de março: 

Tabela 41 - Total de CH por ação em Março 

Ação Soma de C.H Percentual % 

CAPACITAÇÃO 01:00:00 2% 

EVENTO 02:00:00 4% 

INTEGRAÇÃO 03:00:00 5% 

DDS 04:30:00 8% 

RODA DE CONVERSA 08:35:00 15% 

OFICINA 10:00:00 18% 

PALESTRA 13:40:00 24% 

TREINAMENTO 13:45:00 24% 

Total Geral 56:30:00 100% 

Fonte: NEP (2022) 

 Cerca de 48% de carga horária realizada pelo NEP foi advinda de Palestras e 

Treinamentos, seguido de Oficinas 18%, Roda de conversa 15%, DDS 8%, Capacitação e 

Integração 7% e Eventos 5%.  

Tabela 42 - Quantitativo de atividades realizadas em educação permanente 

ATIVIDADES 
Total de ações 

realizadas 

Integrações Treinamentos DDS Palestras/reuniões 
64 

1 14 9 40 

Fonte: NEP(2022) 

 

No mês de março foram 64 atividades de educação permanente realizadas, mais 

de duas vezs o valor apresentado no mês anterior que havia sido de 29 ações, no mês 

houveram 677 participações, contra 348 em fevereiro, representando um aumento de 329 

participações, ou seja, 94% a mais, gerando um total de 56:30 horas de educação 

permanente. 
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Imagem 13 - Integrações profissionais 

  

Fonte: NEP(2022) 

 

Imagem 14 – Qualidade de Vida no trabalho e Segurança Transfusional 

   

Fonte: NEP(2022) 

 

Imagem 15 – Choque séptico e Nutrição e cicatrização de feridas 

  

Fonte: NEP(2022) 

 

Imagem 16 - Aniversariantes do mês e Março Azul Marinho e Lilás 
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Fonte: NEP(2022) 

 

9 NUTRIÇÃO CLÍNICA 

 

No mês de março de 2022 foram avaliados 164 pacientes, correspondendo a 41% dos 

pacientes internados, com aumento de 17% em relação ao mês passado, levando em 

consideração o quantitativo de pacientes admitidos na instuição (395 internações). Destes, 

foram avaliados 96 pacientes (24%) em menos de 24horas e 68 pacientes após 24 horas 

(17%). Dentre os pacientes avaliados, 67,2% foram classificados em nível assistencial 

primário, resultado esse que comprova que houve aumento de cirurgias cujo os pacientes 

não tinham risco nutricional, 18,2% foram classificados como secundários, contendo alguma 

comorbidades onde a nutrição tinha ligação direta com a terapêutica. Além disso, 14,6% dos 

pacientes foram classificados como terciário, cujo a doença tinha ligação direta com a terapia 

nutricional ou eram pacientes sob terapia enteral. Ressalto que os dados foram coletados de 

todas as unidades de internação e hemodiálise. 

Foram realizados o total de 241 acompanhamentos nutricionais e 184 reavaliações. 

As reavaliações são feitas após o período de 7 dias de permanência do paciente, sendo 

repedida de 7 em 7 dias. A reavaliação é parte do acompanhamento nutricional que serve 

para monitorar o estado nutricional do paciente e intervir antes que ocorra uma possível 

complicação nutricional.  

Realizado 340 prescrições de suplemento por via oral, sendo dispensado 399 

suplementos no mês e 216 prescrições de dieta enteral, sendo dispensadas 251 unidades 

de dieta. Feito fluxo de suplementação oral e iniciado estudo sobre helth economy, partindo 

do princípio que estudos apontam que pacientes mal nutridos e/ou desnutridos aumentam o 

custo hospital de 19 a 29%. 

Em comemoração ao dia mundial do rim, nos dias 10/03; 11/03 e 18/03, a nutricionista 

responsável pela hemodiálise realizou palestras para usuários dialíticos, acompanhantes e 

profissionais do HRT. 
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Imagem 17 – Palestra sobre o Dia mundial do Rim 

 

Fonte: ASCOM (2022) 

Realizado capacitação direcionado a equipe multidisciplinar de enfermagem, nutrição 

e fisioterapia com o assunto: Nutrição e cicatrização de feridas, com representante da Nestlé, 

dia 23/03/2002. 

Imagem 18 - Capacitação “Nutrição e cicatrização de feridas(Nestlé)” 

 

Fonte: Nutrição (2022) 

Com a contratação de fonoaudiólogas para formar o corpo técnico, foi feito algumas 

reuniões e apresentação do setor para o trabalho multidisciplinar. Ainda estamos em 

construção de processos conjuntos. Foi compartilhado o manual de dietas hospitalares. 

Iniciado junto a coordenação do centro cirúrgico o protocolo de jejum prolongado, com 

o fim de minimizar o tempo que os pacientes ficam de dieta zero. Ainda em andamento.  

Realizado semanalmente reunião com nutricionistas clínicos para discutir ações afim 

de melhorar a assistência.  
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Nesse mês houve a mudança da cozinha para o espaço da instituição, o que facilitará 

a logística de dispensação de dietas. Ainda estamos em ajustes com o serviço de nutrição 

de produção uma vez que a mudança ocorreu em 24/03/2022. 

 

10 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO 

TRABALHO -SESMT 

 

O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – 

SESMT, tem por objetivo garantir um ambiente de trabalho mais seguro aos colaboradores, 

além de prevenir doenças ocupacionais. O SESMT atua em todos os setores do Hospital 

afim de orientar e mapear os riscos para acidentes de trabalho e a exposição dos 

trabalhadores aos riscos inseridos no ambiente de trabalho. Avalia os danos e promove 

através de DDS de orientações pertinentes e de forma preventiva para não ocorrência de 

acidentes, avalia os riscos ambientais e elabora plano de ação para minimizar e/ou eliminar 

os acidentes de trabalho. 

Os dados de coleta para os Indicadores do SESMT são os atendimentos de 

emergência dos colaboradores no setor Acolhimento, os atestados médicos dos 

colaboradores entregues no RH e os atendimentos dos acidentes com perfurocortantes 

realizados no setor Acolhimento. Os dados coletados para os indicadores de segurança 

foram levantados no próprio setor através de ações. 

Tabela 43 – Indicadores setorial SESMT 

INDICADORES SETORIAIS - SESMT MAR 

Total de atendimentos ao colaborador 62 

Total de atestados emitidos pelo HRT 40 

Total de atestados externos 35 

Incidência de acidentes com perfuro cortantes e material biológico 7 

Total de acidentes de trabalho 10 

Total de DDS 32 

Total de Integrações x Pessoas treinadas 1/7 

CAT- COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO 6 

RAT – Relatório de acidentes de trabalho 10 

RNC – Relatório de Não Conformidade 7 

Total de dias perdidos de afastamento 174 

Fonte: SESMT (2022) 
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11 NÚCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - NQSP 

 

O NQSP é a unidade do Hospital Regional do Tapajós responsável por acompanhar 

e gerenciar os processos de trabalho operacionais e estratégicos do hospital com enfoque 

na melhoria da qualidade assistencial e promoção da segurança do paciente através da 

mitigação e minimização de riscos desnecessários ao usuário. 

No período referente ao mês de Março o NQSP desenvolveu atividades voltadas a 

implementação dos processos assistenciais tendo com referências as ações planejadas nas 

visitas de consultoria da qualidade, visando promover a modelação dos processos vigentes 

a metodologia ONA. Dentre as ações principais destacam-se: 

 

➢ Realização da I Oficina de Ferramentas de Qualidade:  

O NQSP em parceria com o Núcleo de Educação Permanente realizou uma oficina 

téorico prática com o tema Ferramentas da qualidade, no qual participaram 21 gestores de 

diversas areas da instituição tanto administrativas quanto assistenciais. O evento teve 

duração de 4 horas e na ocasião foram apresentadas as ferramentas de brainstorming, 

análise de porques, diagrama de Ishikawa e planos de ação na metodologia 5w2h e 5w1h.  

Na dinâmica adotada foi iniciado evento contextualizando aos participantes sobre a 

atuação do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente no processo de gestão da 

qualidade e a importância do pensamento sistêmico para o bom desenvolvimento dos 

processos. Neste viés, apresentou-se as ferramentas da qualidade, seus conceitos, origem 

e aplicação de cada ferramenta, sendo utilizadas em seguida dinâmicas grupais e 

simulações de eventos e não conformidades, nos quais os participantes puderam aplicar de 

forma didática e descontraida os conhecimentos obtidos. Após as atividades praticas, o 

NQSP demonstrou a importância das ferramentas apresentadas para o gerencimento de não 

conformidades e incidentes e eventos adversos. 

 

 

 

 

Imagem 19 - Treinamento de brainstorming 
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A realização da oficina objetivou promover um momento de capacitação aos gestores 

que diariamente necessitam de estratégias que os auxiliem na identificação de falhas 

potenciais, gerencimento de problemáticas e na implementação das ações corretivas e 

preventivas, e neste sentido as ferramentas de qualidade contribuem para a dinamização 

das ações adotadas, estimulam a criatividade e assertividade do gestor. 

Imagem 20 - Pescaria da qualidade 

  

Fonte: ASCOM HRT (2022) 

 

 

 

 

➢ Formação de Time de melhoria para UTI neonatal: 
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Visualizada a necessidade de melhoria dos processos de segurança nas UTI’s 

Neonatal e Pediátrica, a comissão de segurança do paciente  trabalhou na formação de um 

time de melhoria para melhoria da adesão profissional aos processos de segurança do 

paciente em UTI neonatal. O time foi formado pelos supervisores de Nutrição Clínica, 

Farmácia e UTI Neonatal e Pediatrica, que junto ao NQSP elaboraram um plano de ação 

com metodologias de orientação, treinamento e capacitação das equipes assistencias. 

Imagem 21 - Time de melhoria 

 

Fonte: ASCOM HRT (2022) 

 

➢ Auxilio na construção do Protocolo de Prevenção de Broncoaspiração: 

Considerando a importância em definir estratégias voltadas a minimização de riscos 

ao paciente, o NQSP junto a diretoria assistencial e profissionais da equipe multidisciplinar 

deram inicio a construção do protocolo de prevenção de broncoaspiração em reunião no qual 

foi discutido e definidos os papeis de cada profissional nos cuidados referentes a prevenção 

do risco de broncoaspiração. 

 

 

 

 

 

Imagem 22  - Reunião Alinhamento de protocolo 
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Fonte: ASCOM HRT (2022) 

 

➢ Treinamento e Parametrização do módulo Document Manager: 

 

No mês de Março o NQSP trabalhou nas adequações do modulo Document Manager 

com a supervisão do consultor do sistema SA. No período, a equipe do NQSP trabalhou nas 

adequações das categorias documentais mediante mudanças ocorridas no organograma e 

construção da categoria documental para documentos externos e de empresas terceirizadas. 

Nesta etapa foram realizadas as ultimas adequações do modulo para os treinamentos 

previstos para ocorrerem na 3ª semana de Abril. 

 

➢ Continuidade no Mapeamento de processos: 

Durante a visita mensal da consultoria de qualidade, foi dado seguimento na 

realização dos mapeamentos de processos, contemplando cinco áreas. A previsão de 

conclusão dos mapeamentos é até a 4ª semana de Abril , estando previsto o inicio da etapa 

de definições das interações de trabalho e contratualizações para ocorrer na próxima visita 

da consultoria. 

 

 

 

 

Imagem 23 - Mapeamentos de processo 
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Fonte: NQSP – HRT (2022) 

 Na visita, o NQSP esteve reunido junto a consultora e equipe do sistema PR no 

qual foram realizados alinhamentos acerca da implementação das ferramenta de SBAR e 

plano terapêutico no sistema considerando os requisitos da metodologia ONA que fazem 

referência a definição de sistemática para a transição do cuidado e planejamento da 

assistência prestada.  

 Até o fechamento do mês, a ferramenta SBAR já encontrava-se parametrizada no 

sistema apta para a execução nas bases de teste. 

Imagem 24 - Adequações do PR (SBAR) 

 

Fonte: NQSP – HRT (2022) 

 

➢ Projetos institucionais: 
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O NQSP iniciou em Fevereiro a construção de três projetos institucionais com 

proposta de implementação nos meses de abril e Maio do presente ano. Até o fechamento 

do mês de Março, dos três projetos iniciados, dois foram concluídos, estando um aguardando 

aprovação, e um já aprovado para execução.  

Destacou-se as melhorias realizadas no projeto “Implantando a gestão da qualidade” 

que após readequações junto a consultoria da qualidade e em diálogo conjunto com Diretoria 

Geral , teve seu escopo redefinido para a proposta de realização da I Gincanca de Qualidade 

cujo projeto agora intitula-se “I Qualigincana HRT ‘’Construindo a qualidade que queremos”, 

com execução prevista para Maio, logo após a execução do projeto Trilhas do Cuidado 

Seguro que encontra-se concluído e aprovado pela Diretoria Assistencial com execução em 

18 de Abril. 

 O terceiro projeto denominado Implantando o programa 5s foi substituído pela projeto 

II Oficina de Qualidade “Trilogia da Qualidade” tendo como estratégia promover a 

capacitação dos gestores para execução dos ciclos de melhoria e otimização da 

produtividade atraves da implementação dos conhecimentos em ferramentas da qualidade 

trabalhados na primeira oficina. O projeto tem como proposta utilizar a gameficação para a 

implementação dos conceitos de PDSA utilizando como recurso os materiais disponibilizados 

pelo Projeto Paciente Seguro do Hospital Moinhos de Vento (Disponível em 

http://www.iepmoinhos.com.br/pacienteseguro/game-trilogia/ ). 

A tabela abaixo apresenta o panorama atual dos projetos supracitados: 

Tabela 44 - Projetos a serem implantados em março 

Projeto Proposta Elaborador Status 
Prazo de 
entrega 

I Qualigincana HRT 
“Construindo a 
qualidade que 

queremos” 

Promover uma gincana institucional de 
carater social e educativo para 
construção da identidade do NQSP e 
enganjamento dos colaboradores no 
processo de implantação da gestão da 
qualidade no HRT 

MarcelaCristina 
Gabrielle 

 

Aguardando aprovação 
da Diretoria Geral 

2ª semana 
de Maio 

Trilhas do Cuidado 
seguro 

Realização de semana educativa para 
implementação dos protocolos de 
segurança do paciente através da 
ludicidade. 

Gabrielle 
CSP 

Concluido e aprovado 
pela Diretoria 
Assistencial 

3ª semana 
de Abril 

 II Oficina de 
Qualidade  

Apresentar os conceitos de PDSA  e 
ciclo de melhoria através de 
metodologias ativas e gameficação 

Marcela 
Gabriele 

Em estudo e estruturação 
1ª semana 
de Junho 

Fonte: NQSP – HRT (2022) 

➢ AÇÕES PLANEJADAS: 
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O NQSP se faz programação mensal de atuação em gestão e gerenciamento dos 

processos institucionais, segue abaixo tabela com as ações programadas para o mês 

subsequente: 

Tabela 45 – Ações planejadas NQSP 

Dimensão O que Porque Onde Quem Quando 

Gestão 
estratégica 

Iniciar treinamentos 
do módulo 
performance 

Iniciar processo de 
alimentação dos 
indicadores estratégicos 

Sistema SA 
NQSP 
NEP 

Gestores 

2ª semana 
de Abril 

Gestão 
documental 

Auxiliar na revisão 
documental do serviço 
de enfermagem 

Preparar os documentos 
para importação no 
sistema Document 
manager 

Sistema SA 
NQSP 
NEP 

Gestores 

2ª e 3ª 
semana de 

Abril 

Iniciar treinamento do 
módulo Document 
Manager 

Iniciar importação dos 
documentos setoriais 
para as pastas dos 
setores 

Sistema SA 
NQSP 
NEP 

Gestores 

4ª semana 
de Abril 

Gestão por 
processos 

Conclusão do 
mapeamento de 
processos das áreas 
assistenciais 

Iniciar o processos de 
definição das 
contratualizações 

Unidades HRT 
NQSP 

NQSP 
Consultoria de 

qualidade 
Gestores 

3ª semana 
de Março 

 

Treinamento dos 
protocolos de 
identificação segura 
e cirurgia segura 

Promover a segurança do 
paciente e garantir a 
efetividade do PSP 

Unidades 
assistenciais 

NQSP 

NEP 
NQSP 
CSP 

3ª semana 
de Abril 
(Projeto 

Trilhas do 
Cuidado) 

Implementação do 
plano terapeutico  

Garantir a integralidade do 
cuidado multi 

Unidades 
assistenciais 

NQSP 
Consultoria 

de qualidade 
Gestores 

Em 
andamento 

Gestão de 
riscos 

Desenvolver manual 
de gerenciamento dos 
riscos 

Padronizar e orientar 
quanto aos processos de 
mitigação, analise e 
correção de não 
conformidades e 
incidentes 

Unidades e 
setores do HRT 

NQSP 

NEP 
Gestores 

Inicio para 
2ª semana 

de Abril 

Realizar oficina de 
ferramentas da 
qualidade 

Melhorar o conhecimento 
dos gestores na 
aplicabilidade das 
ferramentas de qualidade 
em analise de 
ocorrências 

Unidades e 
setores do HRT 

NQSP 

NQSP 
NEP 

Gestores 
Concluido 

Gestão de 
comissões 

Atualizar portarias e 
regimentos 

Garantir a padronização 
e desempenho adequado 
das comissões 

NQSP 
NQSP 

Comissões 
Diretorias 

Em 
andamento 

Fonte: NQSP – HRT (2022) 

 

 

10 COMISSÕES INSTITUCIONAIS 
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No mês de Março foi realizado junto as Diretorias a avaliação das comissões 

institucionais e visando promover o melhor gerenciamento e dinamização das atividades 

realizadas pelas mesmas, as  comissões de humanização, prevenção de acidente com 

material perfurocortantes e prevenção do óbito materno, fetal e infantil tiveram seu escopo 

incorporado a outras comissões existentes, que já desenvolvem ações na mesma linha de 

atuação. A tabela abaixo apresenta o atual organização das comissões que permanecerão 

vigentes no Hospital Regional do Tapajós. 

Tabela 46 - Status de comissões pendentes de implantação 

Comissão Escopo Status Justificativa Prazo 

Comissão de 
Ética de 

enfermagem 
Contratual 

Ativa e empossada 
pelo COREN, 
primeira reunião em  

-  Já instituída 

Comissão de 
Ética médica 

Contratual 
Aguardando 
encerramento do 
processo eleitoral 

Alcance do quorum minimo 
 A definir pela 

Direção 
Técnica 

Comissão de 
SAE 

Institucional 
Reimplantação 
aprovada pela 
Diretoria Assistencial 

Adequação da comissão ao 
escopo de implantação dos 
Dez passos do COFEN para 
implantação da SAE 

Reunião de 
reabertura em 
05/04/2022. 

Comissão de 
prevenção do 
óbito materno 
fetal, infantil 

Institucional Obsoleta 

As ações e medidas de 
prevenção dos óbitos será 
implementada através do 
Plano de Segurança do 
Paciente e Plano de Controle 
de infecção hospitalar que 
irão incorporar as estratégias 
para implantação e 
monitoramento dos dos 
protocolos e recomendações 
da OPAS e SBP. 

- 

Comissão de 
Segurança do 

Paciente 
Institucional 

Ativa; Regimento em 
atualização 

Redefinição da execução do 
PSP de bianual , para anual 

- 

Comissão de 
Farmácia e 
Terapêutica 

Contratual Ativa; Regimento e 
Portaria em 
atualização 

Atualização de padrão 
documental 

1ª semana de 
abril 

Comissão de 
Revisão de   
Prontuário 

Contratual 

Ativa; Regimento, 
Portaria e 
cronograma em 
atualização 

Atualização de padrão 
documental, atualização de 
entrada e saida de membros, 
e redefinição do periodo da 
reunião ordinária. 

2ª semana de 
abril 

Comissão de 
Revisão de Òbito 

Contratual 

Ativa; Regimento, 
Portaria e 
cronograma em 
atualização 

Atualização de padrão 
documental, atualização de 
entrada e saida de membros, 
e redefinição do periodo da 
reunião ordinária. 

2ª semana de 
abril 

Fonte: NQSP (2022) 
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10.1 HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA EM ENFERMAGEM 

No mês de Março foi realizada a cerimônia de empossamento dos membros da 

primeira comissão de ética em Enfermagem do hospital . A Comissão é constituida por cinco 

profissionais de enfermagem sendo 3 (três) enfermeiros e 02(dois) técnicos de enfermagem 

e terá vigência de 3 anos .A cerimônia contou com a presença das Diretorias Assistencial e 

Geral, NQSP e profissionais de enfermagem, sendo ministrada por Luiz Heleno , 

representante do Conselho Regional de Enfermagem do Pará. 

Imagem 25 - Posse da CEEnf HRT 

 

Fonte: NQSP HRT (2022) 

 

10.2 COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO - CRP  

 

Com a finalidade de avaliar a continuidade da assistência prestada ao paciente, 

através da qualidade das informações multiprofissionais registradas nos prontuários, bem 

como identificar falhas e oportunas melhorias, a Comissão de Revisão de Prontuário (CRP), 

atua de forma consultiva, deliberativa, normativa e educativa, afim de regulamentar sua 

composição e identificar falhas, proporcionando uma visão global da qualidade da 

informação, o que colabora com a elaboração de estudos que atuem no processo saúde-

doença, desvendando equívocos/falhas no processo assistencial o que fomenta a criação de 

novas diretrizes e elaboração de processos de registros fidedignos e seguros. 

A Comissão tem como principais objetivos os seguntes: 

• Analisar a qualidade dos registros sempre em harmonia com a segurança as 

assistência prestada ao paciente;  
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• Analisar e sugerir a padronização de documentos a serem incluídos e/ ou retirados 

do prontuário; 

• Gerenciar e analisar mensalmente os dados estatísticos relativos a avaliação e 

difundir os resultados para as áreas envolvidas. 

A metodologia utilizada pela Comissão de Revisão de Prontuário para avaliação da 

qualidade dos registros contidos no prontuário do paciente, através dos 12 itens de 

verificação, pré-estabelecido no contrato de gestão: 

1. Identificação 

2. Letra Legível 

3. Evolução de Exames  

4. Solicitação de Exames 

5. Relatório Operatório 

6. SARA e SAEP 

7. Ficha de RPA 

8. Prescrição Médica 

9. Assinatura de carimbo do médico 

10. Assinatura de carimbo da equipe multidisciplinar 

11. Plano Assistencial de Enfermagem 

12. Resumo de Alta 

 

O mês de referência março de 2022, período de 01 à 28 do referido mês, com um 

percentual de 342 prontuários. Nesse perído, tendo em vista a mundança na composição 

da CRP, foi necessário juntamente com os membros, adquação e revisão das ações 

aplicadas ao CRP. Dessa forma, no período as atividades desenvolvidas estiveram voltadas 

na busca in loco de profissionais diretamente envolvidos no processo de desenvolvimento e 

alimentação dos prontuários. Em análise dos documentos produzidos, notou-se um índice 

negativo nas anotações/evoluções efetuadas pelos profissionais médicos do 

estabelecimento com uma porcentagem de erros encontradas margeando 18,8%, o que 

serviu como embasamento para aplicação da atividade realizada com os profissionais. Foi 

possível notar, a necessidade da CRP buscar alternativas para capacitar, orientar esses 

profissionais. No entanto, nesse primeiro momento durante as visitas in loco  o principal 

obejtivo foi identificar a falha encontradas e sugerir a correção imediata, bem como orientar 

sobre o prejuizos no cumprimento das regras vigentes no contrato de gestão e esclarecer 
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que todas as informações contidas nos documentos produzidos servem de respaldo á equipe 

envolvida. 

Imagem 26 - Correção de prontuário com erro na clínica médica 

 

Fonte: CRP (2022) 

 

 Durante a visitas, foi possivel perceber a resistências dos profissionais médicos, o que 

corrobora a necessidade atividades que os englobem a equipe médica, de caráter 

preventivo. Ressaltamos que será intensificada as ações in locuo contemplando de forma 

global a equipe, a fim de mitigar as falhas na orígem, e assim melhorar os resultados da 

CRP. 

Com as mudanças nos membros da CRP e levando em consideração o período 

agendado para ordinária da CRP, houve a necessidade de redefinição da data para o o dia 

28/03, por considerar a data convergente com a elaboração dos relatórios de gestão desse 

estabelecimento, o que corroborava para cancelamento de reunião por falta de CORUN. 

Dessa forma, a 10% extraídas para avaliação dos prontuário teve como data inicial 01 março 

e final 28/03/22. Ressaltamos que os três (03) dias restantes para término da competência, 

serão incorporados na CMPT 04/2022. 

No perído de 01/03 a 28/03 houveram 342 saídas. Coube a comissão avaliar 10% 

34 + (mais 01), tendo como parâmetro o número de saídas ocorridas. Dessa forma foram 

avaliados 35 prontuários médicos (clínica cirúrgica, UTI NEO e obstetrícia).   

A ordinária ocorreu no 28/03/2022, a CRP avaliou 34 +1(um), totalizando 35 

prontuários médicos 10%  do total de saídas ocorridas no período. A reunião ordinária contou 
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além dos membros da CRP, com a presença do auxiliares administrativos dos setores 

envolvidos, uma vez ques estão diretamente envolvidos no processo de capitação e 

organização dos prontuários médicos. 

Em análise do material, foi possível perceber prontuários organizados, com 

preenchimento das informações de idenficação e presença de etiquetas coladas, como é 

esperado em um prontuário padrão. Os 35 prontuários foram avaliados levando em 

consideração aos 13 ítens aplicáveis do formulario de avaliação. Dessa forma, após análise 

dos resultados obtidos chegou-se ao seguinte resultado: 16 prontuários EXCELENTE, 15 

prontuario: BOM, 03 prontuários com nota RAZOÁVEL e 01 considerado insufuciente. Após 

compilação dos dados obteve-se nota geral de 85,33% sendo portanto, enquadrado como 

“BOM” estando entre 70 a 89 % do escore pré-estabelicido como parâmentro. Nota-se uma 

prevalencia e isonomia na qualidade das informações inerentes aos prontuários avaliados 

se comparados aos meses anteriores. 

No entanto, reforçamos que precisamos melhorar a qualidade da informação, bem como 

adoção de medidas que atue e forma preventiva e proporcionar ferramentas aos envolvidos 

afim de padronizar o prontuário médico no HRT. 

Imagem 27 - Reunião ordinária da CRP e Extraordinária com PR 

   

Fonte: CRP (2022) 

 

 

 

 

 

 

Como ações e propostas planejadas para serem tratadas no decorrer do próximo mês 

temos: 

Tabela 47 – Ações planejadas CRP 
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Atividade Como? Quem? Onde? Quando? 

Criação de manual 
de Comissão de 
Revisão de 
Prontuário - CRP  

Elaboração em conjunto com a 
CRP 

CRP- Leidilaura  
Extraordinárias 
a definir  

Cmpt 04/2022  

Busca ativa in loco  Visita nas clínicas in loco CRP Nas clínicas  CMPT 04/2022 

Fonte: CRP – HRT (2022) 

 

 A CRP no mês de março 2022 foram um total de 35 prontuários o que equivalem a 

10% do total de altas (342) , após acompilação dos dados obtivemos um total de 85,33% o 

que nos coloca com escore de Bom.  

  

Tabela 48 - Tabulação dos dados da auditoria 

Meta Observação 
Resultado da 

auditoria 

Avaliação de 10% dos prontuários 
alta/mês 

35 prontuários 
avaliados = 10% 

altas/mês 

85,33% "Bom" 

Limite máximo de 10% de 
prontuários não conforme 

14,67% não conforme 

Fonte: CRP (2022) 

 

10.3 COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS - CRO  

 

A Comissão de Revisão de Óbito - CRO  tem a finalidade de disponibilizar o 

abastecimento das declarações de óbito realizar o informe de óbito conforme fluxos 

estabelecidos, e avaliação dos casos de óbito para emissão de parecer quanto aos casos 

justificáveis e não justificáveis bem como elaboração de relatório de óbito quando se fizer 

necessário. 

No decorrer do mês de março foram totalizados 26 óbitos, dos quais 07 ocorreu na UTI 

Neo, 09 na UTI Adulto, 01 UTI Pediátrica, 01 na Clínica Cirúrgica, 05 UTI Covid, 01 Clínica 

médica e 02 Sala vermelha. Dentre o total de óbitos 24 tiveram o preenchimento da 

declaração de óbito pela instituição e vale ressaltar que houveram duas situações de óbito 

das quais a causa morte eram externas porém foram  preenchidas declaração de óbito pelo 

HRT e 02 encaminhados e preenchidos pelo Instituto Médico Legal-IML . Levando em 

consideração as 393 internações realizadas, esse quantitativo reflete a uma taxa de 

mortalidade hospitalar de 6,6% que demonstrou um déficit de 5,3 pontos percentuais com 

relação ao mês de fevereiro. 

Tabela 49 - Relação entre óbitos x Unidades 
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Setores Quantidade Taxa% 

UTI NEO 7 27% 

UTI ADULTO 9 35% 

UTI PEDIÁTRICA 1 4% 

CLINICA CIRÚRGICA 1 4% 

UTI COVID 5 19% 

CLINICA MÉDICA 1 4% 

SALA VERMELHA 2 8% 

Total 26 100% 

Fonte: NHE/CRO(2022) 

Com relação ao tempo de internação e óbito pode-se observar       06 óbitos em menos 

de 24 horas que ocorreram 04 na UTI Neo, 01 na Clínica Cirúrgica e 01 na Sala vermelha, 

os demais 20 maiores de 24 horas ocorreram distribuídos respectivamente 03 UTI Neo, 09 

UTI Adulto, 01 UTI pediátrica, 01 Clínica médica, 01 Sala vermelha e 05 UTI Covid. 

Tabela 50 - Relação entre óbito e tempo de internação 

Setores 
MAR Taxa% 

-24h +24h -24h +24h 

UTI NEO 4 3 15% 12% 

UTI ADULTO 0 9 0% 35% 

UTI PEDIÁTRICA 0 1 0% 4% 

CLINICA CIRÚRGICA 1 0 4% 0% 

CLINICA MÉDICA  0 1 0% 4% 

SALA VERMELHA 1 1 4% 4% 

UTI COVID 0 5 0% 19% 

Total Geral 6 20 23% 77% 

Fonte: NHE/CRO(2022) 

 

No mês de março podemos observar maior índice de mortalidade nos setores de UTI 

adulto com 35%, UTI Neo 27% e UTI Covid 19%.  

Após análise das declarações de óbito pode-se observar as características e 

gravidade do quadro clínico e que somado a estes fatores tem-se a  faixa etária infantil e 

comorbidades existentes no perfil dos pacientes admitidos na unidade que se destacaram 

com maiores incidências Pneumonia e Insuficiência Renal Aguda com 16%, 

Broncopneumonia, Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial e prematuridade com  11%, TCE 

5% e as demais como Obesidade, AVC, Corioaminionite, Hipercalemia, tabagismo, neoplasia 

pulmonar, icterícia neonatal e Síndrome de West com 3%. Na roda de conversa com equipe 
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da Comissão de Revisão de Óbito, foi observado a melhora considerável quanto a descrição 

das comorbidades existentes do paciente para fins de registros epidemiológicos e obtivemos 

resultado positivo com um total de 38 sinalizações de comorbidades que foram fatores 

contribuintes na causa morte dos pacientes, cabe destacar, que o mesmo paciente pode ter 

sido classificado com mais de uma comorbidades, por conta desse motivo a quantidade de 

comorbidades é superior em relação a quantidade de óbitos. 

Tabela 51 - Relação entre óbitos e comorbidades 

Comorbidades Qtd Percentual % 

Pneumonia 6 16% 

Insuficiência renal aguda 6 16% 

Broncopneumonia 4 11% 

Diabetes Mellitus 4 11% 

Hipertensão Arterial Sistêmica 4 11% 

Prematuridade 4 11% 

TCE 2 5% 

Obesidade 1 3% 

Acidente Vascular Cerebral 1 3% 

Corioaminionite 1 3% 

Hipercalemia 1 3% 

Tabagismo 1 3% 

Neoplasia  Pulmonar 1 3% 

Icterícia Neonatal 1 3% 

Síndrome de West 1 3% 

Total 38 100% 

Fonte: NHE/CRO(2022) 

 

Nesse período foi destacado maior ocorrência de óbitos na faixa etária de   < ou = a 

09 anos predominando maior índice do sexo femenino e >  ou = a 80 anos  com maior índice 

do sexo masculino. Neste mês foi realizado 01 notificações de óbito em mulheres em idade 

fértil. 

 

Tabela 52 - Relação entre óbitos e faixa etária 

Faixa etária 
Sexo 

Total % 
Percentual Masculino Feminino 

< = 9 2 6 8 31% 

10 a 19 1 0 1 4% 
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20 a 29 0 1 1 4% 

30 a 39 1 0 1 4% 

40 a 49 0 0 0 0% 

50 a 59 0 2 2 8% 

60 a 69 1 1 2 8% 

70 a 79 4 1 5 19% 

> = 80 5 1 6 23% 

Total 14 12 26 100% 

Fonte: NHE – HRT (2022) 

 Após análise das declarações de óbito pode-se observar que a maior número de casos 

de óbito esteve concentrada nos municípios de Itaituba com 14 óbitos, Rurópolis 03 e 

Jacareacanga 02. O Hospital Regional do Tapajós recebe pacientes regulados de todo o 

território que abrange a região do Tapajós e com relação ao mês anterior observa-se que o 

município de Itaituba continua com o quantitativo de óbitos mais elevado com relação aos 

demais municípios. 

Tabela 53 - Relação de óbitos por municípios 

Municípios Qtd 

Itaituba 14 

Rurópolis 3 

Juruti 2 

Monte Alegre 1 

Alenquer 1 

Almeirim 1 

Uruará 1 

Oriximiná 1 

Santarém 1 

Novo Progresso 1 

Total 26 

Fonte: NHE (2022) 

 

 Ocorreram duas reuniões ordinárias da Comissão de Revisão de Óbito que ocorreram 

uma dia 09/03/22 na sala de cordenação de enfermagem que contou com a participação de 

quatro integrantes para atualização de preenchimento de ficha de investigação de óbitos 

infantis e uma ficha MIF, outra dia 31/03/22 para que podessemos iniciar as avalições 

individuais dos óbitos referente ao mês de Janeiro de 2022. 

Imagem 28 - Reunião ordinária 
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Fonte: CRO – HRT (2022) 

 Como ações e propostas planejadas para serem tratadas no decorrer do próximo mês 

temos: 

Tabela 54 – Ações planejadas da CRO 

Atividade Como? Quem? Onde? Quando? 

Reunião para ensinamento 
de preenchimento de ficha 
de investigação de óbito 
infantil. 

Apresentando em slide a ficha 
e repassar as informações de 
como realizar o preenchimento 
adequado. 

Equipe UTI Neo, 
pediátrica e 
canguru 

Sala de 
treinamento. 

Dia 
20/04/2022  

Fonte: CRO – HRT (2022) 

 

10.3 COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR 
 

 No mês de Março a CCIH reuniu-se ordinariamente para discussão das pautas 

relacionadas ao alinhamento das orientações e cuidados com acompanhantes e visitantes 

nas unidades de terapia intensiva, além da avaliação da implementação das orientações com 

colaboradores frente as medidas de prevenção de contaminação definidas em janeiro 

referente ao uso de adornos e jaleco em areas externas de circulação. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 29 - Reunião ordinária CCIH 
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Fonte: CCIH (2022) 

Realizada em 30/03/2022 às 16:30 horas na sala de treinamento pela enfermeira 

Shirley abordando as seguintes pautas:  

• Apresentação dos novos integrantes que unificaram o setor do SCIH e NHE; 

Apresentado o PCIRAS(Programa de Controle de Infecção Relacionado à 

Assistencia a Saude); Construção de novos protocolos; Pendências e Assuntos 

gerais. 

Na oportunidade foram analisadas as ações propostas e planejadas para execução 

subsequentes: 

Tabela 55 – Ações e projetos CCIH 

Atividade Como? Quem? Onde? Quando? 

Busca Fonada 
Alimentação da 

planilha da busca 
fonada. 

Enfermeira e técnica 
de enfermagem 

executores de SCIH 
No sistema do PR Semanalmente 

Preenchimento dos 
checklist e inserção 
de cateteres. 

Realizando ATA de 
orientação 

Enfermeira e técnica 
de enfermagem 

executores de SCIH 

UTIs, Clinica 
Cirúrgica, Clínica 

Médica. 
Semanalmente 

medidas preventiva 
em uso dos EPIs e a 
NR 32 adornos Zero 

Realizando DDS 
Enf° e técnica do 

Serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar 

UTIs, Clinica 
Cirúrgica, Clínica 
Medica, Centro 

Obstétrico, Centro 
Cirúrgico, Sala 

Vermelha e 
Acolhimento 

Semanalmente 

Critério de vigilância 
relacionado a IRAS 
Monitoramento e 
acompanhamento dos 
pacientes. 

Busca ativa e 
rastreamento 

Enf°, técnica 
infectologista do 

Serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar 

 
UTIs, Clinica 

Cirúrgica. 

 
 
 

Diariamente/conforme 
demanda 

  

Fonte: CCIH – HRT (2022) 

 

10.4 COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA 
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 Realizada a produção de termos de justificativas para o uso de Albumina Humana e 

Nutrição Parenteral, o qual é realizado mediante laudo de justificativa via prescrição. 

Realizado levantamento dos medicamentos da padronização que não tem consumo entre os 

ultimos tres e seis meses para poder ser levantado junto a comissão na próxima reunião 

ordinária a despadronização ou não dos itens. 

 A Reunião ordinária ocorreu aos 11 (onze) dias de março de 2022 as 14:30 horas com 

conclusão as 16:00 horas. Estavam presentes os membros: 

• Breno de Souza Ferreira; 

• Bruno Balbinot; 

• Rafhael Santana; 

• Elaine de Oliveira; 

• Gabrielle do Nascimento; 

• Ranna Larissa. 

 As principais tratativas já foram citadas acima no ítem 1, ainda sobre a reunião foi 

evidenciado a entrada na padronização da medicação Levetiracetam, foi abordado algumas 

observações nas evoluções da equipe multiprofissional que possam a vir a dificultar alguns 

processos de análise pelo farmacêutico. Abordado sobre a falha na comunicação de itens 

faltosos, tal falha foi evidenciada pela rotatividade semanal de profissionais médicos, que são 

responsáveis pelas prescrições, assim, ficamos de viabilizar o reajuste da padronização e 

verificar a possibilidade de informes semanais sobre estoque de medicamentos. Foi aberta 

discussão sobre o uso de antimicrobianos e a forma de parecer, logo abriu-se a possibilidade 

de inserção do profissional infectologista mesmo que via remota fazer parte da proxima 

reunião para verificar uma forma de otimização quanto aos pareceres. Todos esses e demais 

registros podem ser visualizados na ata de reunião nº 003/2022. 

 Na oportunidade foram analisadas as ações propostas e planejadas para execução 

subsequentes: 

 

 

 

 

Tabela 56 – Ações planejadas para CFT 

Atividade Como? Quem? Onde? Quando? 
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Realizar o 
Levantamento da 

Padronização 
quanto aos itens 

que não possuem 
consumo. 

Programação semanal em 
alusão ao Dia Nacional da 

Segurança do Paciente com 
realização de ações envolvendo 

usuários e colaboradores da 
unidade hospitalar.  

CSP e 
Supervisores 

Farmácia Março 

Levantamento e 
Construção dos 

Termos de 
Justificativas de 

Medicamentos de 
Alto Custo 

Busca por referencial teórico 
para a construção desses 

termos em conformidade com a 
necessidade institucional. 

Gerente de 
Farmácia 

Farmácia Março 

Fonte: CFT (2022) 

 

10.5 COMISSÃO DE SEGURANÇA DO PACIENTE 
 

Em Março a comissão reuniu-se para dar inicio a preparação da I Semana da Segura 

do Paciente com o Tema “Trilhas do Cuidado Seguro” que será desenvolvida  no mês de 

Abril, tendo como foco a disseminação de informações que promovam a cultura de 

segurança e minimização de riscos e danos ao paciente, envolvendo usuários e 

colaboradores em ações educativas e dinâmicas. 

Como parte do processo de implantação do Protocolo de Lesão por Pressão em 

parceria com a representante da Nestlê Adriana Lopes, foi promovida uma Capacitação por 

modalidade remota, sobre Nutrição e Cicatrização de Feridas, direcionada a todos os 

colaboradores que compõem a equipe multiprofissional da instituição. 

Imagem 30 – Capacitação muitoprofissional Nestlê 

 

Fonte: NSP (2022) 

Visualizada a necessidade de melhora dos processos de segurança nas UTI’s 

Neonatal e Pediátrica, a comissão solicitou a formação de um time de melhoria, para atuar 

em questões urgentes apresentadas pela supervisão dos setores. O time foi formado pelos 

supervisores de Nutrição Clínica, Farmacia e UTI Neonatal e Pediatrica, que junto ao NQSP 
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elaboraram um plano de ação com metodologias de orientação, treinamento e capacitação 

das equipes assistenciais. 

Imagem 31 - Preparação do Projeto Trilhas do Cuidado Seguro 

 

Fonte: CSP(2022) 

 

 Realizada no dia 08 de Março, na sala de treinamentos,  a reunião teve como pauta: 

1. Apresentação do Projeto “Trilhas do Cuidado Seguro”; 

2. Reimplantação do Protocolo de Higienização das Mãos; 

3. Entrega das cópias do Protocolo de Identificação Segura; 

 

O projeto da I Semana da Segurança do Paciente  foi apresentado a comissão, sendo 

definido o tema  “Trilhas do Cuidado Seguro” e solicitado aos membros o dimensionamento 

de colaboradores que serão envolvidos na execução do projeto. 

Discutida a necessidade da reimplantação do Protocolo de Higienização das Mãos 

aprazou-se o início das ações para o mês de Maio juntamente com a realização da 

campanha do Dia Mundial de Lavagem das Mãos. 

A documentação e material de apoio do Protocolo de Identificação Segura foi 

apresentada e agendada a distribuição das cópias para disponibilização nos setores. 

 As ações de implantação do Protocolo de Lesão por Pressão foram levantadas, sendo 

solicitado à fisioterapia e supervisão do centro cirúrgico o mapeamento e especificações dos 

coxins para solicitação de compra. Um modelo de régua de medição de lesão foi apresentado 

e solicitada realização de treinamento das equipes em relação a nutrição e cuidados dos 

pacientes com lesão. 

Imagem 32 - Reunião Ordinária 
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Fonte: CSP/2022 

 

A reunião foi finalizada com o planejamento das ações para futuras em consonância 

com o Plano de Segurança do Paciente. 

Tabela 57 – Planejamento das ações futuras CSP 

Atividade Como? Quem? Onde? Quando? 

Projeto “Trilhas 
do Cuidado 

Seguro” 

Programação semanal em 
alusão ao Dia Nacional da 

Segurança do Paciente com 
realização de ações envolvendo 

usuários e colaboradores da 
unidade hospitalar.  

CSP e 
Supervisores 

Unidades 
Assistenciais 

18 a 26 de Abril 

Campanha de 
lavagem das 

mãos; 

Programação em alusão ao Dia 
Mundial da Higienização das 

Mãos com a promoção de 
dinâmicas lúdicas e atividades 
práticas de lavagem das mãos.  

SCIH/NHE e 
CSP 

Setores  Maio 

Implantação do 
Protocolo de 

Higienização das 
Mãos 

Apresentação do protocolo, 
reimplantação das atividades 

desenvolvidas e monitoramento. 
CSP  

Sala de 
Treinamentos 

Maio 

Monitoramento 
dos protocolos 

Realizando aplicação de 
checklist diário e auditorias 

Supervisores e 
Segurança do 

Paciente 
- Ação contínua 

Fonte: CSP (2022) 

 

 

 

10.6 COMISSÃO DO CGRSS / CPAPC 
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As Comissões do PGRSS e PPAPC foram unificadas após o Memorando Circular 

encaminhado pelo Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente. Os membros realizaram 

os DDS setoriais conforme solicitado pela coordenação da CGRSS/PPAPC. Outra ação 

desenvolvida foi a doação de resíduos recicláveis como papelões e compensados para a 

Associação ITA Airsoft para fins artesanais e em parceiria com a Secretaria de Infraestrutura 

do Municipio foi realizado o muntirão de limpeza de resíduos comuns. 

A reunião da Comissão do Plano de Prevenção de Acidentes com Perfurocortantes e 

do CGRSS realizada no dia 29/03/2022 na sala de treinamento. 

Imagem 33 – Reunião ordinária 

   

Fonte: CGRSS/ CPAPC(2022) 

 

A responsável Técnica do PGRSS Enf. Soraya  em parceria com a Secretaria de Infra-

estrutura do municipio realizou a retirada de resíduos descartados inadequadamente e 

depositados na área externa do hospital. 

Imagem 34 – Limpeza de resíduos em local inadequado 

   

Fonte: CPAPC (2022) 

 

 

No mês de março registraram-se 7 acidentes envolvendo material biológico. Na 

análise dos acidentes registrados, evidenciou-se um aumento em relação ao mês de 

Fevereiro que contabilizou 4 acidentes, 75% a mais do que o registrado no mês anterior.  
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Gráfico 7 – Linha de tendência com acidentes com perfurocortantes 

 

Fonte: CGRSS – HRT (2022) 

Os dados estatísticos apontam que se continuar seguindo a atual linha de tendência, 

no mês de abril há uma probabilidade da quantidade de acidentes com perfurocortante 

chegar à 13 acidentes, uma vez que os acidentes acumulam crescimento de 87,5% de 

janeiro à março. A comissão avaliou as causas dos acidentes, coletando as informações a 

seguir apresentadas, bem como as ações corretivas: 

Causas dos acidentes com perfurocortantes mais 
recorrentes: 

Ações: 

1. Acidente com material perfurocortante e material 

biológico; 

✓ Setor: Centro Cirurgico 

✓ Análise dos Porque?  

-Distração 

-Falha na técnica de instrumentação cirurgica; 

-Equipe treinada? 

Treinamento especifico 
para o setor e roda de 
conversa com o 
colaborador acidentado 

2. Acidente com material perfurocortante e material 

biologico: 

✓ Setor: Coleta dos resíduos- J-LIMP 

✓ Análise dos Porque? 

- Descarte inadequado do resíduo; 

- Desconhecimento do descarte inadequado; 

- Pouco Treinamento; 

Treinamento especifico com 
os colaboradores 

3. Acidente com material perfurocortante e material 

biológico: 

✓ Setor: ambulatório 

DDS de Orientação 

2

4

7

Jan Fev Mar

Acidente com Perfurocortante
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✓ Análise dos Porquê? 

- Distração 

- Descarte inadequado do material perfurocortante 

4. Acidente com material perfurocortante e material 

biológico: 

✓ Setor: Laboratório 

✓ Análise dos Porquê? 

- Confiança excessiva 

-Distração 

-Não uso dos EPI’s 

Colaboradora teve que realizar consultar com 
infectologista para esclarecimentos quanto a Sifílis. 

Treinamento e orientação 
quanto ao uso de EPI’s 

5. Acidente com material Perfurocortante: 

✓ Setor: UTI NEO 

✓ Análsie dos Porquê? 

- Falha na Técnica de dispensação de emolientes; 

- Pouco treinamento na integração; 

- Pouca experiência; 

- Distração e sono 

Intesnificar a integração no 
momento da admissão.  

Treinamento especifico para 
o setor 

6. Acidente com material biológico em região da 

conjuntiva  

✓ Setor: Obstetricia 

✓ Análise dos Porquê? 

-  Distração 

DDS de orientação 

7. Acidente com material perfurocortante e exposição a 

material biológico 

✓ Setor: Clinica Cirurgica 

✓ Análise dos Porquê? 

- Distração 

DDS de orientação 

Fonte: CGRSS / CPAPC (2022) 
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ANEXO I - RELATÓRIO DE DESEMPENHO EM ASSISTÊNCIA AO COVID 

 

 

1 INTERNAÇÕES E TAXA DE PERMANÊNCIA 

 

Os pacientes aqui elencados são provenientes do Sistema Estadual de regulação, 

oriundos de vários municípios do Estado do Pará, não contabilizando os casos de pacientes 

que já hospitalizados por algum outro motivo testaram positivo para COVID-19 e tiveram que 

passar algum tempo no setor COVID-19. O setor de UTI COVID-19 teve um total de 4 

internações. 

Tabela 58 -  Internações em unidades COVID 

Unidades COVID Quantidade 

UTI COVID-19 4 

CLÍNICA COVID-19 0 

Total 4 

Fonte: NIR / Sistema PR 

Referente a média de taxa de ocupação a UTI COVID, tem um total de 10,83% no 

mês de março, o que remete a uma média de permanência de 7,43. Os dados de clínica 

COVID são de 4,12% para taxa de ocupação e 7 para permanência. 

 

2 SAÍDAS HOSPITALARES 

 

As saídas em unidades assistenciais COVID somam um total de 7, sendo que destas 

2 foram por melhora e 5 por óbito. 

Tabela 59 -  Saídas em unidades COVID 

Unidades COVID Tipo alta Qtd 

Clínica Médica 

Transferências Externas 0 

Altas melhoradas / Pedido 1 

Óbitos 0 

UTI Adulto 

Transferências Externas 0 

Altas melhoradas / Pedido 1 

Óbitos 5 

 Total 7 

Fonte: NIR / Sistema PR (2022) 
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2.1 DIÁRIAS EM UNIDADES COVID 

 

Em Março, foram contabilizadas 52 diárias nas UTI’s COVID e 7 diárias na clínica 

COVID, totalizando 59 diárias. 

Tabela 60 - Diárias em Unidades COVID - Fevereiro 

Setores Leitos (Mês) Realizado % Percentual 

UTI ADULTO COVID 480 52 10,83% 

CLÍNICA COVID 170 7 4,12% 

Total 650 59 9,08% 

Fonte: NIR/PR Sistemas (2022) 

 

3 PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA COVID 

Em Março, nas unidades de assistência ao COVID contabilizou-se um total de 623  

procedimentos dentre Fisioterapia Motora, Fisioterapia Respiratória e Ventilação Não 

Invasiva, número inferior aos 1.107 realizados em fevereiro, representando um decréscimo 

de 484 procedimentos, remetendo a uma taxa inferior de 44%. 

O resultado apresentado deve-se muito à baixa dos índices de pacientes internados 

por infecção do Vírus COVID/19 na região. 

Tabela 61 - Total de procedimentos fisioterapêuticos em unidades COVID 

Unidades COVID Modalidade Qtd 

Clínica Médica / UTI 

Fisioterapia Respiratória 346 

Fisioterapia Motora 274 

VNI 0 

Extubação 3 

 Total 623 

Fonte: Fisioterapia/HRT(2022) 

 

4 HEMODIÁLISE 

Foram realizadas 03 sessões de hemodiálise em 1 pacientes da UTI COVID, conforme 

discriminado na tabela abaixo: 

Tabela 62 - Total de sessões/pacientes dialisados em unidades COVID 

Setores COVID Modalidade Total 

CM / UTI COVID 
Sessões Hemodiálise 03 

Pacientes dialisados 1 

Fonte: Nefrologia / Hemodiálise/HRT (2022) 
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ANEXO II - REGISTRO DE ATENDIMENTO (MANIFESTAÇÕES SAU) MARÇO/2022 

 

SETOR DE ORIGEM: AMBULATÓRIO  

DATA: 02/03/2022 

NOME USUÁRIO:  Sirineu Moraes Pires  

TELEFONE: XXX 

RECLAMAÇÃO: Paciente Sirineu Moraes Pires Relata Que fez uma cirurgia de Ureta no 

hospital, dia 22/02 as 19:00hrs da noite teve alta, assim esquecendo todos seus exames que 

foram feitos em clínica particular particulares no hospital, o mesmo gostaria de saber se 

encontraram ou se poderíamos ajudar de alguma forma. 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhado a demanda ao setor do SPP de imediato para tomarem 

conhecimento do fato o mais rápido possível.  

RESPOSTA DO SETOR COMPETENTE: Setor responsável fez procuração dos 

documentos, que foi constatado que os resultados dos exames feitos na clínica particular 

estavam anexados junto ao seu prontuário. 

RETORNO AO USUÁRIO: foi comunicado ao paciente que seus exames estava junto com 

o prontuário. 

PLANO DE AÇÃO: O SAU fez o acompanhamento dessa demanda, com resolutividade de 

imediato. 

 

 

SETOR DE ORIGEM: SALA DO SAU 

DATA: 03/03/2022 

NOME USUÁRIO:  Antônia Alves da Silva Souza 

TELEFONE: (93) 992442153 

RECLAMAÇÃO: Paciente Antônia Alves da Silva Souza, 42 anos, município de Itaituba/PA, 

procurou a sala do SAU para relatar que no dia 02/02/2022 teve uma consulta com o médico 

Neurologista Dr. Feliciano Cordeiro, e que foi solicitado exame, EXAME NO LIQUOR. Relata 

que para esse exame é feito coleta do material através de espinha dorsal, diz que fez a coleta 

no centro cirúrgico no mesmo dia no período da tarde pelo próprio medico da consulta. 

Contudo, o prazo para receber os resultados desse material era de vinte dias, que assim o 
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fez, paciente fez procuração no setor de laboratório dia 28/02/2022, passando até os dias 

para receber os resultados, mas ainda não estavam prontos, tiveram a informação que o 

material coletado pelo médico foi insuficiente. Paciente teve um retorno com o médico no dia 

de hoje 03/03/2022, para relatar a situação de como resolver esse problema da insuficiência 

do material coletado, pois é um procedimento delicado e doloroso segundo a paciente. Relata 

também que por conta da falta do diagnóstico dos exames para iniciar o tratamento já está 

com complicações de perca total da visão. Paciente pede esclarecimento dos resultados do 

exame que não foram entregues e por quais motivos só foi comunicado da insuficiência do 

material no dia de receber o resultado, tendo deixado todos os contados para comunicação. 

Relata também que o médico na hora da consulta afirmou ter coletado material suficiente e 

que vai averiguar as causas com o laboratório sobre esse material coletado ser insuficiente. 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhado a demanda ao setor de laboratório de imediato para 

tomarem conhecimento do fato o mais rápido possível.  

RESPOSTA DO SETOR COMPETENTE:  Todos os exames que o médico solicitou para 

análise no liquor serão realizados no hospital regional e assim que finalizada a coleta, no 

mesmo dia será liberado o laudo com os parâmetros solicitados. Apenas os exame de 

bandas oliglonas e aqua 4 que serão liberados em 16 dias úteis, em virtude do método do 

exame ser mais avançado e ser feito apenas na matriz de Belém. Assim que for liberado o 

laudo dos exames realizados no hospital Regional do Tapajós, será disponibilizado para o 

médico. Além disso a matriz será informada que a amostra enviada será de caráter urgente 

e iremos verificar a possibilidade de liberação antecipada. 

RETORNO AO USUÁRIO: Foi comunicado ao paciente que seu exame foi insuficiente, com 

isso poderia fazer um novo exame. 

PLANO DE AÇÃO: O SAU está fazendo acompanhamento dessa demanda. 

 

 

SETOR DE ORIGEM: Sala do SAU 

DATA: 04/03/2022 

NOME USUÁRIO:  Charles 

TELEFONE: XXX 
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 RECLAMAÇÃO: “Acompanhante Charles de 42 anos, pai do paciente Paulo Henrique de 7 

anos de idade, veio aqui na sala do SAU fazer uma manifestação sobre o setor de imagem 

que não deu nenhum suporte para o filho dele, a criança está desde as 07:45 deitado dentro 

do carro por falta de maca, por esse motivo, até o prezado momento (09:46) ele se encontra 

dentro do carro sem poder fazer seu exame de R.X.” 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhado a demanda ao setor de Imagem de imediato para tomarem 

conhecimento do fato o mais rápido possível. 

RESPOSTA DO SETOR COMPETENTE:  Setor responsável disponibilizou a maca para que 

ele fosse encaminhado até a sala do R.X, e realizar o procedimento. 

RETORNO AO USUÁRIO: Que o paciente teria a maca para locomoção do paciente, e a 

equipe SAU iria acompanhar. 

PLANO DE AÇÃO: O SAU fez o acompanhamento dessa demanda e a resolutividade do 

mesmo. 

 

 

SETOR DE ORIGEM: SALA DO SAU 

DATA: 04/03/2022 

NOME USUÁRIO:  Izabel Pereira Silva  

TELEFONE: (93) 99171-5817 

RECLAMAÇÃO: Paciente Izabel Pereira Silva relata que no dia 04/03/2022 foi encaminhada 

para o setor de imagem para fazer um exame de ultrassonografia, chegou no horário das 

11:30, as recepcionistas pediram para a paciente aguardar sentada, até então, deu 14:30 e 

as recepcionista avisaram que foi adiado para segunda-feira pelo fato da máquina está 

quebrada. 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhado a demanda ao setor de imagem para tomarem 

conhecimento do fato. 

RESPOSTA DO SETOR COMPETENTE:  Setor responsável disponibilizou uma nova data 

de consulta para a paciente. 

RETORNO AO USUÁRIO: Que o paciente teria que volta na segunda-feira para realizar 

exame. 

PLANO DE AÇÃO: O SAU fez o acompanhamento dessa demanda e a resolutividade do 
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mesmo. 

 

 

SETOR DE ORIGEM: SALA DO SAU 

DATA: 11/03/2022 

NOME USUÁRIO:  Zelir Ramos da cruz Domingos 

TELEFONE: (93) 98121-0500 

RECLAMAÇÃO: Acompanhante Zelir Ramos da cruz Domingos de novo progresso  relata 

através de formulário de urnas, estamos recebendo um bom atendimento neste ambiente, 

hospitalar, sem queixas dos serviços prestados pela equipe, no entanto,  gostaria de pedir, 

agilidade quanto aos procedimento,  cirúrgico de meu esposo que sofreu uma fatura de fêmur 

e já se encontra nesta instituição a 13 dias, justifico meu pedido pelo seu estado de saúde e 

também por eu estar ausente da nosso lar onde deixei minha mãe de 90 anos, cardíaca aos 

cuidados de outras pessoas sendo eu única cuidadora. 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhado a demanda ao setor de clinica cirúrgica   para tomarem 

conhecimento do fato. 

RESPOSTA DO SETOR COMPETENTE: Setor responsável respondeu pessoalmente falou 

que sua cirurgia seria no mesmo dia 11/03/2022. 

RETORNO AO USUÁRIO: Que já estava sendo agilizado a cirurgia do mesmo 

PLANO DE AÇÃO: O SAU fez o acompanhamento dessa demanda e a resolutividade do 

mesmo. 

 

 

SETOR DE ORIGEM: AMBULATÓRIO  

DATA: 15/03/2022 

NOME USUÁRIO:  Rogérica da Cruz Martins    

TELEFONE: XXX 

RECLAMAÇÃO: Paciente Rogérica da Cruz Martins “Na verdade e uma pergunta, gostaria 

de saber como pode o paciente chegar aqui no atendimento anestesista as 13:00hrs e ser 
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atendido somente as 19:00hrs, achei um absurdo, o Dr. Chegou já era mais que 17:00hrs da 

tarde, a pessoa fica com fome, cheia de dor acho que isso não deveria acontecer. 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhado a demanda ao setor para tomarem conhecimento do fato. 

RESPOSTA DO SETOR COMPETENTE: Setor responsável alegou que estava na espera 

da medica como a mesma não compareceu o médico anestesista que estava no centro 

cirúrgico foi acionado para fazer as consultas. 

RETORNO AO USUÁRIO: Que já estavam verificando essa demanda para não haver mais 

atrasos desse tipo. 

PLANO DE AÇÃO: O SAU fez o acompanhamento dessa demanda e o acompanhamento 

junto com o setor para não haverem mais esse tipo de atraso. 

 

 

SETOR DE ORIGEM: Ambulatório  

DATA: 15/03/2022 

NOME USUÁRIO:  Rogérica da Cruz Martins    

TELEFONE: XXX 

RECLAMAÇÃO Paciente Rogérica “Estou gostando muito pelo fato de já ter um hospital 

regional aqui, melhorou muito a vida de muita gente, sou grata a Deus por isso, mas, ainda 

está deixando a desejar algumas situações principalmente na atenção ao marcar exames e 

consulta, me marcaram errado 2 vezes, moro no sitio fica complicado.  O sistema de 

marcação está muito lento acredito que possa melhorar isso, espero está ajudando, 

obrigada.” 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhado a demanda ao setor para tomarem conhecimento do fato. 

RESPOSTA DO SETOR COMPETENTE: Reforçamos que vamos ter mais atenção e 

agilidade no atendimento. 

RETORNO AO USUÁRIO: Que já estava verificando essa demanda para não haver mais 

erro desse tipo. 

PLANO DE AÇÃO: O SAU fez o acompanhamento dessa demanda e a resolutividade. 
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SETOR DE ORIGEM: SADT 

DATA: 17/03/2022 

NOME USUÁRIO:  Diones Cardoso dos Santos 

TELEFONE: XXX 

RECLAMAÇÃO Acompanhante Diones Cardoso dos Santos, de 37 anos, morador de 

Miritituba filho da paciente Dionilia Barbosa dos santos de 70 anos, veio até a sala do SAU 

relatar sobre o atraso de entregas de exames, exames de eletrocardiograma pra vim buscar 

dia 04/03 e o de eco cardiograma dia 07/03, nunca foram entregues, hoje dia 17/03/2022 

acompanhante veio buscar os exames pela terceira vez e ainda não estava pronto, paciente 

precisa desses exames para poder voltar na consulta com o anestesista, para poder realizar 

a cirurgia de pedra na vesícula.” 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhado a demanda ao setor para tomarem conhecimento do fato. 

RESPOSTA DO SETOR COMPETENTE: Doutora ainda não havia laudado os exames, por 

isso o atrasado. 

RETORNO AO USUÁRIO: Que já estava verificando essa demanda para não haver mais 

erro desse tipo. 

PLANO DE AÇÃO: O SAU fez o acompanhamento dessa demanda, resolutividade. 

 

 

SETOR DE ORIGEM: Clínica Cirúrgica  

DATA: 18/03/2022 

NOME USUÁRIO:  LUDUVINA BORGES 

TELEFONE: XXX 

RECLAMAÇÕES: 

- Dia 16/03 a paciente “teve que realizar dialise e aconteceu uma ocorrência, pois não tinha 

material de cateter na hora de realizar o procedimento, a saturação baixou e tiveram que 

correr para pegar no setor de hemodiálise. ” 

- Dia 17/03, “O quarto ficou o dia todo sem limpar, limpeza aconteceu no final do dia, falta de 

cobertor e lençol”. 
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- Dia 18/03, “ficamos mais de três horas pela manhã sem água para beber, não tendo nem 

para tomar as medicações”. 

-“Aparelho de aferição de pressão por monitor parou de funcionar no momento que estava 

com a pressão 180/70, quando parou de funcionar foi chamada a enfermeira no posto de 

atendimento”. 

-  “Falta o aparelho de chamada do paciente, está no quarto, mas não está lidado para 

funcionar, quando precisa de ajuda da equipe de enfermagem sempre tem que ir lá no posto 

de entendimento”.  

- “Por não poder sair do quarto, a alimentação está chegando entre 14:30h e 15:00h, fica 

todo esse tempo somente com o café da manhã, sem outra alimentação”. 

- “Falta de papel higiênico no banheiro”. 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhado a demanda ao setor para tomarem conhecimento do fato. 

RESPOSTA DO SETOR COMPETENTE: Quando há a necessidade de se realizar 

hemodiálise nas clínicas, o setor envia o tec. / enfermeiro para realização do procedimento. 

Porem pacientes em hemodiálise podem apresentar quedas na saturação de oxigénio no 

sangue durante o procedimento, para restabelecer os parâmetros faz-se um aporte de 

oxigenação e monitoramento. Foi informado que a equipe de limpeza estava desfalcada, o 

que acarreta na demora dos serviços. Quando solicitado coberto e lençol o mesmo são 

entregues.   Os aparelhos quando verificado o mal funcionamento acionamos a equipe da 

engenharia para realizar a troca do mesmo. E nesses casos o paciente necessite utilizamos 

os aparelhos disponíveis nas enfermarias. Foi verificado os aparelhos da referida paciente e 

os mesmos estão funcionando. Algumas enfermarias estão com as “campainhas” quebradas, 

foi solicitado porem estão em processo de compra, quando informado sempre é 

providenciado. 

RETORNO AO USUÁRIO:  Foi informado sobre a hemodiálise que e normal a baixa 

saturação do paciente. 

PLANO DE AÇÃO: O SAU fez o acompanhamento dessa demanda,  resolutividade. 

 

 

SETOR DE ORIGEM: SADT  

DATA: 21/03/2022 
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NOME USUÁRIO:  Anônima  

TELEFONE: XXX 

RECLAMAÇÃO: "O tempo para realizar exame de R.X é muito demorado, cheguei às 

07:50h e estou saindo do atendimento agora as 14:00h, peso que haja uma agilidade quanto 

ao tempo de espera para esse atendimento, desde cedo só tomei um café preto." 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhado a demanda ao setor para tomarem conhecimento do fato. 

RESPOSTA DO SETOR COMPETENTE:  Sem resposta até o exato momento. 

RETORNO AO USUÁRIO:  Não retornado pois o mesmo e anônimo. 

PLANO DE AÇÃO: O SAU fez encaminhamento para o setor. 

 

 

SETOR DE ORIGEM: SADT  

DATA: 21/03/2022 

NOME USUÁRIO:  Luiza Matuchak 

TELEFONE: (93) 99152-5537 

RECLAMAÇÃO “Fiz um exame de ecocardiograma dia 10/03, com data para ser entregue 

com cinco dias, vim receber o resultado na data marcada e não estava pronto, vim hoje 

novamente saber se estava pronto, não me deram nem previsão para recebe. Tenho que 

fazer retorno medico no posto de saúde, mas até agora não posso marcar sem o resultado”. 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhado a demanda ao setor para tomarem conhecimento do fato. 

RESPOSTA DO SETOR COMPETENTE: Doutora ainda não havia laudado os exames, por 

isso o atrasado. 

RETORNO AO USUÁRIO:  Foi informado que quando seus exames estivesse pronto a 

equipe SAU entraria em contato. 

PLANO DE AÇÃO: O SAU fez o acompanhamento dessa demanda  e a resolutividade. 

 

 

SETOR DE ORIGEM: Acolhimento   

DATA: 21/03/2022 
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NOME USUÁRIO:  Anônimo  

TELEFONE: (93) 99210-5074 

RECLAMAÇÃO “Sei dos critérios, sei do zelo, da boa atenção, porém, além das muitas 

burocracias vivenciadas, começo a observar a falta de respeito, o atendimento não está 

sendo pela vez e sim pela cara. Estou cansada da falta de educação e boa vontade por parte 

das atendentes e da assistente social”. 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhado a demanda ao setor para tomarem conhecimento do fato. 

RESPOSTA DO SETOR COMPETENTE:  Sem resposta até o prezado momento. 

RETORNO AO USUÁRIO:  Não foi informado pois o mesmo e anônimo. 

PLANO DE AÇÃO: O SAU fez encaminhamento para o setor. 

 

 

SETOR DE ORIGEM: Ambulatório  

DATA: 22/03/2022 

NOME USUÁRIO: Antônio Santana da Silva 

TELEFONE: XXX 

RECLAMAÇÃO: “Já viemos várias vezes aqui nesse hospital, meu irmão está com mais de 

6 meses de operado, deu rejeição a tudo, queremos resposta exata, não temos resposta, 

toda vez a história diferente e médico diferente. Não moramos aqui, temos dificuldade de se 

locomover, pois dependemos de transporte”. 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhado a demanda ao setor de ambulatório de imediato para 

tomarem conhecimento do fato o mais rápido possível.  

RESPOSTA DO SETOR COMPETENTE: Foi marcado a realização de exames de sangue e 

R.X para o dia 31/03, e logo após agendar consulta com o médico para apresentar os 

resultados. 

RETORNO AO USUÁRIO: Foi comunicado ao paciente do agendamento dos seus exames 

e assim comparecer no dia 31/03.  

PLANO DE AÇÃO: O SAU fará o acompanhamento dessa demanda, a fim de contatar a 

resolutividade da mesma. 
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SETOR DE ORIGEM: Ambulatório  

DATA: 23/03/2022 

NOME USUÁRIO: Terezinha de Jesus Luna Diogo dos Santos 

TELEFONE: XXX 

RECLAMAÇÃO: No dia 22/03 a paciente tinha consulta as 13:00 horas com o especialista 

em urologia, quando chegou foi na recepção fazer seu cadastro e ficou no aguardo para ser 

chamada na consulta, todos os pacientes foram atendidos, ficando a mesma até as 17:30h 

esperando. Como a porta do consultório estava aberta ela perguntou ao médico quem era a 

próxima paciente e o médico disse que não haveria uma próxima paciente, assim, retornou 

ao balcão para saber por que o médico não havia chamado para a consulta, sendo que ainda 

restava ela, após manifestar a situação, foi novamente imprimido a ficha e assim foi atendida. 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhado a demanda ao setor de ambulatório para tomarem 

conhecimento do fato o mais rápido possível.  

RESPOSTA DO SETOR COMPETENTE: Que a própria paciente pediu para levar sua ficha 

até o consultório do Dr. por isso não foi chamada pelo médico. 

RETORNO AO USUÁRIO: Foi informado que isso não se repetirá mais, tanto o próprio 

paciente não ficar com seus papeis de atendimento, mas que sejam entregues diretamente 

ao médico para ser chamado por ele, e quanto a parte de observação da equipe da recepção 

ao atendimento dos paciente para que não percam o atendimento no dia marcado. 

PLANO DE AÇÃO: O SAU encaminhou a demanda para o setor competente, e a 

resolutividade. 

  

 

SETOR DE ORIGEM: SADT 

DATA: 24/03/2022 

NOME USUÁRIO: Elizabeth Pinto 

TELEFONE: (93) 99231-5582 

RECLAMAÇÃO: Por meio de coleta de manifestação de formulário de urna no dia 24/03, 

setor de imagem, paciente Elizabeth Pinto, 59 anos, município de Itaituba. Que segue: 
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“Realizei exame de ecocardiograma no dia 16/03, para receber os resultados no prazo de 5 

dias, já fiz procuração depois dos 5 dias por duas vezes e até o momento não está pronto, 

preciso dos resultados pois tenho que retornar com o médico do posto de saúde”. 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhado a demanda ao setor do SADT para tomarem conhecimento 

do fato o mais rápido possível.  

RESPOSTA DO SETOR COMPETENTE:  Foi informado que a Dra. não tinha laudado ainda, 

por isso a demora. 

RETORNO AO USUÁRIO: Foi informado da demora e os motivos, e assim que ficarem 

prontos os laudos será entregue. 

PLANO DE AÇÃO: O SAU encaminhou a demanda para o setor competente, para a 

resolutividade do mesmo. 

 

 

SETOR DE ORIGEM: Laboratório  

DATA: 24/03/2022 

NOME USUÁRIO: Edilene Vieira Ribeiro 

TELEFONE: XXX 

RECLAMAÇÃO: Por meio de coleta de manifestação de formulário de urna no dia 24/03, 

setor de laboratório, paciente Edilene Vieira Ribeiro, 41 anos, município de Itaituba. Que 

segue: 

“Erro ao me entregarem o resultado da biopsia, pois me entregaram o exame errado, e eu 

preciso urgente para mostrar para a médica, não estou bem”.   

PROVIDÊNCIAS: Encaminhado a demanda ao setor de laboratório para tomarem 

conhecimento do fato o mais rápido possível.  

RESPOSTA DO SETOR COMPETENTE:  Foi informado que estava pronto e que a própria 

paciente que não foi receber, nada estava errado. 

RETORNO AO USUÁRIO: Foi informado ao paciente que houve um equívoco nas 

informações e já estava pronto para receber. 

PLANO DE AÇÃO: O SAU encaminhou a demanda para o setor competente, foi resolvido 

de forma imediata pelo setor. 
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PLANO ESTATISTICO 

 

 



 

Contrat. Execut. Absent. % Contrat. Execut. Absent. % Contrat. Execut. Absent. % Contrat. Execut. Absent. %

ANÁLISES CLÍNICAS 20.000 4514 15.486 23% 20.000 6710 13.290 34% 20.000 6.601 13.399 33% 60.000 17.825 42.175 30%

DIAGNÓSTICOS HISTOPATOLÓGICOS 800 8 792 1% 800 21 779 3% 800 18 782 2% 2.400 47 2.353 2%

ANGIOTOMOGRAFIA 100 0 100 0% 100 2 98 2% 100 6 94 6% 300 8 292 3%

COLONOSCOPIA 70 4 66 6% 70 21 49 30% 70 13 57 19% 210 38 172 18%

COLPOSCOPIA 150 1 149 1% 150 1 149 1% 150 1 149 1% 450 3 447 1%

ECOCARDIOGRAMA 280 82 198 29% 280 139 141 50% 280 109 171 39% 840 330 510 39%

ELETROCARDIOGRAMA 700 188 512 27% 700 250 450 36% 700 284 416 41% 2.100 722 1.378 34%

ENDOSCOPIA 400 34 366 9% 400 94 306 24% 400 58 342 15% 1.200 186 1.014 16%

HOLTER 100 27 73 27% 100 49 51 49% 100 49 51 49% 300 125 175 42%

MAMOGRAFIA 300 12 288 4% 300 37 263 12% 300 23 277 8% 900 72 828 8%

MAPA 150 14 136 9% 150 23 127 15% 150 33 117 22% 450 70 380 16%

PAAF TIREOIDE 20 0 20 0% 20 0 20 0% 20 3 17 15% 60 3 57 5%

RADIOGRAFIA GERAL 2.000 625 1.375 31% 2.000 722 1.278 36% 2.000 738 1.262 37% 6.000 2.085 3.915 35%

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 300 160 140 53% 300 190 110 63% 300 256 44 85% 900 606 294 67%

TESTE ERGOMÉTRICO 150 25 125 17% 150 44 106 29% 150 34 116 23% 450 103 347 23%

TOMOGRAFIA COM CONTRASTE 100 64 36 64% 100 41 59 41% 100 45 55 45% 300 150 150 50%

TOMOGRAFIA GERAL 600 504 96 84% 600 436 164 73% 600 442 158 74% 1.800 1.382 418 77%

ULTRASSONOGRAFIA GERAL 500 283 217 57% 500 271 229 54% 500 331 169 66% 1.500 885 615 59%

USG C/ DOPPLER 150 35 115 23% 150 50 100 33% 150 52 98 35% 450 137 313 30%

VIDEOLARINGOSCOPIA

FIBRONASOLARINGOSCOPIA

FIBRONASOFARINGOSCOPIA

DENSITOMETRIA OSSEA 300 2 298 1% 300 10 290 3% 300 14 286 5% 900 26 874 3%

SESSÕES DE HEMODIÁLISE (22 MÁQUINAS) 1.680 419 1.261 25% 1.680 385 1.295 23% 1.680 419 1.261 25% 5.040 1.223 3.817 24%

BIÓPSIA DE COLO DE ÚTERO 30 1 29 3% 30 8 22 27% 30 7 23 23% 90 16 74 18%

BIÓPSIA DE MAMA 30 0 30 0% 30 0 30 0% 30 0 30 0% 90 0 90 0%

BIÓPSIA DE LINFONODOS SUPERFICIAIS 30 0 30 0% 30 0 30 0% 30 3 27 10% 90 3 87 3%

DERMATOLOGIA COM BIÓPSIA 40 8 32 20% 40 10 30 25% 40 9 31 23% 120 27 93 23%

RELACIONADAS A CIRURGIA VASCULAR 40 0 40 0% 40 0 40 0% 40 0 40 0% 120 0 120 0%

TOTAL 29.170 7.011 22.159 24% 29.170 9.523 19.647 33% 29.170 9.562 19.608 33% 87.510 26.096 61.414 30%

CONTRATO 011/SESPA/2020 - HOSPITAL REGIONAL DO TAPAJÓS   1º TRIMESTRE/2022

ESPECIALIDADES
JANEIRO/2022 FEVEREIRO/2022 MARÇO/2022 1° SEMESTRE - 2022

9150 1%1 149 150 141 6% 150 14 136 9% 450 24 426 5%



 
 

 

 

Contrat. Execut. Absent. %

ANÁLISES CLÍNICAS 60.000 17.825 42.175 30%

DIAGNÓSTICOS 

HISTOPATOLÓGICOS
2.400 47 2.353 2%

ANGIOTOMOGRAFIA 300 8 292 3%

COLONOSCOPIA 210 38 172 18%

COLPOSCOPIA 450 3 447 1%

ECOCARDIOGRAMA 840 330 510 39%

ELETROCARDIOGRAMA 2.100 722 1.378 34%

ENDOSCOPIA 1.200 186 1.014 16%

HOLTER 300 125 175 42%

MAMOGRAFIA 900 72 828 8%

MAPA 450 70 380 16%

PAAF TIREOIDE 60 3 57 5%

RADIOGRAFIA GERAL 6.000 2.085 3.915 35%

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 900 606 294 67%

TESTE ERGOMÉTRICO 450 103 347 23%

TOMOGRAFIA COM 

CONTRASTE
300 150 150 50%

TOMOGRAFIA GERAL 1.800 1.382 418 77%

ULTRASSONOGRAFIA 

GERAL
1.500 885 615 59%

USG C/ DOPPLER 450 137 313 30%

VIDEOLARINGOSCOPIA

FIBRONASOLARINGOSCOPI

A

FIBRONASOFARINGOSCOPI

A

DENSITOMETRIA OSSEA 900 26 874 3%

SESSÕES DE HEMODIÁLISE 

(22 MÁQUINAS)
5.040 1.223 3.817 24%

BIÓPSIA DE COLO DE 

ÚTERO
90 16 74 18%

BIÓPSIA DE MAMA 90 0 90 0%

BIÓPSIA DE LINFONODOS 

SUPERFICIAIS
90 3 87 3%

DERMATOLOGIA COM 

BIÓPSIA
120 27 93 23%

RELACIONADAS A CIRURGIA 

VASCULAR
120 0 120 0%

TOTAL 87.510 26.096 61.414 30%

450 24 426 5%

MAPA COMPARATIVO DAS METAS FÍSICAS CONTRATADA / EXECUTADA  

PELO SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO - SADT - 

EXTERNO

ESPECIALIDADES
1° SEMESTRE - 2022

Contr. Execut. % Contr. Execut. % Contr. Execut. % Contr. Execut. %

SAÍDAS GINECOLOGIA / 

OBSTETRÍCIA
120 17 14% 120 11 9% 120 23 19% 360 51 14%

SAÍDAS CIRÚRGICAS 400 270 68% 400 256 64% 400 260 65% 1.200 786 66%

SAÍDAS CLÍNICAS (médica, 

pediátrica)
80 55 69% 80 59 74% 80 82 103% 240 196 82%

TOTAL 600 342 57% 600 326 54% 600 365 61% 1.800 1.033 57%

MAPA COMPARATIVO DAS METAS FÍSICAS CONTRATADA / EXECUTADA  PELO SERVIÇO DE ALTAS/SAÍDAS HOSPITALARES - CLINICAS ESPECIALIZADAS

CONTRATO 011/SESPA/2020 - HOSPITAL REGIONAL DO TAPAJÓS 1° TRIMESTRE/22

1º SEMESTRE - 2022mar/22
ESPECIALIDADES

jan/22 fev/22
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Eletiva
Urg / 

Emg
TOTAL Eletiva

Urg / 

Emg
TOTAL Eletiva

Urg / 

Emg
TOTAL Eletiva

Urg / 

Emg
TOTAL

Cirurgia Realizada 116 230 346 134 258 392 122 303 425 372 791 1.163

MAPA COMPARATIVO DAS METAS FÍSICAS CONTRATADA / EXECUTADA  PELO SERVIÇO DE CIRURGIAS REALIZADAS

CONTRATO 011/SESPA/2020 - HOSPITAL REGIONAL DO TAPAJÓS - JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Distribuição

jan/22 fev/22 mar/22 1º SEMESTRE - 2022

Contrat. Execut. % Contrat. Execut. % Contrat. Execut. %

Urgência / Emergência 2.003 2.003

TOTAL

MAPA COMPARATIVO DAS METAS FÍSICAS CONTRATADA / EXECUTADA  PELO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGÊNCIA 

CONTRATO 011/SESPA/2020 - HOSPITAL REGIONAL DO TAPAJÓS JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

ESPECIALIDADES

1º SEMESTRE - 2022 2º SEMESTRE - 2022 TOTAL GERAL - 2022

Saída
Média de 

Permanência
Pacientes/dia Saída

Média de 

Permanência
Pacientes/dia Saída

Média de 

Permanência
Pacientes/dia

UTI ADULTO 10 13 8,21 279 12 7,47 239 12 6,47 278

UTI PEDIATRICA 10 11 7,60 114 6 8,47 127 6 7,41 163

UCI CANGURU 5 0 - - 2 2,67 16 8 2,61 47

UTI - NEONATAL 10 3 6,30 51 5 6,67 73 9 7,65 199

MAPA COMPARATIVO DAS METAS FÍSICAS CONTRATADA / EXECUTADA  PELAS UTIs - UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA

CONTRATO 011/SESPA/2020  - HOSPITAL REGIONAL DO TAPAJÓS  JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

jan/22 mar/22

ESPECIFICIDADES
Nº de leito

Programado

fev/22



 


