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INTRODUÇÃO  

 

O Hospital Regional do Tapajós Teófilo Olegário Furtado tem a perspectiva de 

fortalecer a rede de serviços especializados na região do Tapajós, com uma visão de 

melhorias e integralidade não apenas na assistência, mais na qualidade de vida dos 

cidadãos para os quais presta serviço, beneficiando não somente a população de 

Itaituba, mas também os municípios de Novo Progresso, Aveiro, Rurópolis, 

Trairão e Jacareacanga que integram a região do Tapajós. 

A trajetória do hospital em 2021 tem sido marcada pela consolidação do modelo 

de gestão proposto pelo Instituto Mais Saúde, o qual iniciou sua gestão em 

06/01/2021, momento no qual o hospital iniciou um percurso norteado pela 

readequação de práticas adotadas e melhorias dos processos estabelecidos tal como 

a implementação de novos serviços e processos de trabalho em alinhamento com a 

busca pela disseminação da cultura de humanização e acolhimento no ambiente 

hospitalar visando oferecer uma assistência de qualidade para a população, mas 

também um ambiente acolhedor para os colaboradores engajados na busca contínua 

pelo desenvolvimento institucional. 

Diante do exposto, o presente relatório tem como objetivo demonstrar a 

atuação do HRT e explanar o desenvolvimento das atividades executadas no período 

referente ao primeiro trimestre do ano de 2021, tal como apresentar os pontos de 

melhoria e projetos futuros. 

 

PERFIL INSTITUCIONAL 

 

O Hospital Regional do Tapajós é sediado no município de Itaituba e foi 

projetado para atuar como hospital geral de média e alta complexidade atendendo 

a todos os municípios do Tapajós dispondo de assistência em urgência e emergência 

24 horas para as especialidades em regime porta aberta : ginecologia e obstetrícia de 

alto risco, politrauma (ortopedia/neurocirurgia/cirurgia geral), bem como 

encaminhamento de usuários através da central de regulação estadual, do corpo de 

bombeiros, SAMU e polícia rodoviária.  

Com o advento da pandemia, diante da crescente demanda de assistência 

especializada para tratamento de COVID, o hospital iniciou suas atividades atuando 
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em prol ao combate e enfrentamento da doença ofertando atendimento exclusivo para 

pacientes regulados através da Central de Regulação Estadual. 

Em janeiro do presente ano sob gestão do Instituto Mais Saúde, foi dado início 

ao processo de ampliação gradativa do perfil de atendimento do hospital. Com a 

implantação do acolhimento e centro cirúrgico, o HRT passou a dispor dos serviços 

de Urgência e Emergência em traumatologia com atendimento adulto e pediátrico na 

modalidade de atendimento porta aberta e via regulação estadual como também 

oferta de cirurgias ortopédicas, neurológicas e gerais de emergências. 

Além dos serviços supracitados o hospital também dispõe de assistência de 

apoio diagnóstico e terapêutico e serviços multiprofissionais como fisioterapia, 

nutrição, hemodiálise e assistência psicossocial, no entanto ainda são serviços 

direcionados somente a pacientes hospitalizados nas unidades assistenciais. 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS 

Clínica Médica e Unidade de terapia intensiva adulto reguladas para 

tratamento de COVID  

Atendimento de porta aberta e via regulação para atendimento de 

Traumatologia adulto e pediátrico 

Cirurgias ortopédicas 

Neurocirurgia e cirurgia geral de emergência  

Clínica cirúrgica 

Unidade de terapia intensiva de trauma 

Serviços de Apoio Diagnóstico (Radiologia e laboratório) 

 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
 

IN
S

T
A

L
A

D
A

 54 leitos de Clínica Médica adulto COVID 

75 leitos de UTI adulto COVID 

04 leitos de estabilização (sala de emergência/ atenção imediata) 

06 leitos de observação adulto e pediátrica  

10 leitos de clínica cirúrgica 

05 leitos de UTI trauma 

                                              Total :154 leitos operacionais 
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 ESTRUTURA GESTORA  

 

Para cumprimento das competências legais, o Hospital Regional do Tapajós 

tem sua estrutura gestora composta por uma hierarquia de diretores, coordenadores 

e supervisores totalizando um quantitativo de 19 profissionais conforme descrito no 

quadro abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Diretoria geral - Karla Adriane Figueiredo Cajaiba 

•Diretoria administrativa e financeira - Jó Henrique Honório de 
Almeida

Diretorias 

•Hotelaria - Michelly Tomaz dos Santos
•Fisioterapia- Leonardy Guilherme Ibrahim Silvestre
•Farmácia- Breno de Souza Ferreira
•Enfermagem - Herickson Lee Mendes Ferreira
•Recursos Humanos - Aline Bessa Teixeira
•Suprimentos - Hugo Andrade
•Núcleo interno de regulação- Fernanda Bandeira da Silva

Coordenações

•Qualidade- Raissa Rodrigues Goedert
•Núcleo segurança do paciente - Marcela Cristina Lopes Paz
•Faturamento- Leidilaura Soares de Sousa
•Núcleo hospitalar de epidemiologia - Dayane Ferreira da Silva
•SESMT - Soraya Martins de Aquino
•Fisioterapia- Emanuel Maia Feitosa Júnior
•Fisioterapia- Kelly Karine Oliveira Marques
•Núcleo de educação permanente - Bruna Santana de Souza
Soares

•SAME - Joyara Menezes Freitas Matos
•SCIH - Ana Karen Negreiro Diôgo

Supervisores
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ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL 
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ATUAÇÃO DO HOSPITAL 

 

O Hospital Regional do Tapajós demanda da oferta de leitos para atendimento 

e hospitalizações aos municípios da região do Tapajós e municípios vizinhos através 

da central de regulação estadual para atendimento ao COVID e politrauma, que por 

sua vez também é ofertado na modalidade porta aberta. No primeiro trimestre de 2021, 

os atendimentos do hospital contemplaram 25 municípios conforme demonstrado no 

gráfico abaixo: 

Gráfico 01 – Total de internações por município 

 
Fonte: PR Sistema 

 

Conforme análise do gráfico acima o município que mais usufruiu os serviços 

de internação do HRT foi o município de Itaituba que teve maior quantidade de 

internações (412). Em relação as demais unidades solicitantes, observa-se que 

ocupam o 2º lugar (Monte Alegre) e 3º lugar (Oriximiná), respectivamente com 52 e 

40 internações realizadas.  

O aumento de admissões de pacientes oriundos de municípios não integrantes 

da região do Tapajós relaciona-se com o aumento da ocupação de leitos nesses locais 

tal como a necessidade de assistência em UTI, como também a disponibilidade de 

atendimento especializado em ortopedia e neurocirurgia. 
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O Hospital Regional do Tapajós atualmente dispõe de 129 leitos regulados para 

atendimento exclusivo de COVID, sendo 54 leitos clínicos e 75 leitos de UTI adulto. 

Referente ao atendimento de urgência e emergência para trauma oferta-se 04 leitos 

de emergência,06 leitos de observação, 02 salas cirúrgicas, 10 leitos clínicos 

cirúrgicos e 05 leitos de UTI cirúrgica, totalizando 154 leitos operacionais no geral. 

No período de 06/01/2021 à 31/03/2021 foram admitidos 818 pacientes para 

hospitalização nas unidades de atendimento ao COVID e POLITRAUMA sendo 275 

para clínica médica COVID, 395 para UTI adulto COVID e 148 em unidade politrauma, 

conforme gráfico abaixo: 

 

Gráfico 2 – Total de hospitalizações nas unidades assistenciais 

 
Fonte: PR sistema 

 

Observou-se um aumento significativo no índice de internações para 

assistência de pacientes com COVID 19 em especial para tratamento intensivo em 

UTI, o que ilustra o contexto de agravamento do perfil epidemiológico na região do 

Pará. O serviço de porta aberta para trauma do HRT passou a ser referência nesta 

modalidade assistencial em vista da oferta de atendimento especializado em ortopedia 

e neurocirurgia otimizando a resolutividade do atendimento emergencial e cirúrgico. 

De acordo com os Indicadores Hospitalares Essenciais (E-EFI-01), definidos 

pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), recomenda-se uma taxa de 

ocupação entre 75% e 85%. O HRT apresentou uma média de ocupação no primeiro 

trimestre de 2021 de 53,72%, sendo abaixo dos 75% preconizados pela ANS, apesar 
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de inferior ao número preconizado pelo Ministério da Saúde, levando em consideração 

que o hospital tem menos de 03 (três) meses de portas abertas até o fechamento dos 

dados do presente relatório, estamos com uma vertente evolutiva de 22,73% de 

Janeiro para Fevereiro e de 11,30% de Fevereiro para Março, acumulando uma média 

no crescimento na taxa de ocupação de 17%, mantendo essa média, a projeção para 

o mês de abril é de 70,73%. 

Gráfico 3 – Taxa de ocupação trimestral 

 
Fonte: PR sistema 

 

Conforme os Indicadores Hospitalares Essenciais referente à Média de 

Permanência Geral (E-EFI-05), elaborada pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), cujo o conceito do presente indicador representa o tempo médio 

em dias que os pacientes permanecem internados no hospital. 

Tal indicador é de suma importância pois avalia o tempo que em média um 

paciente permanece internado no hospital estando relacionado a qualidade das boas 

práticas clínicas. Se trata de um indicador clássico de desempenho hospitalar e está 

relacionado à gestão eficiente do leito operacional. O leito hospitalar deve ser 

gerenciado como um recurso caro e complexo, o qual deverá ser utilizado de forma 

racional e com a indicação mais apropriada de forma a estar disponível para os 

indivíduos que necessitem deste recurso para recuperação da saúde. A média de 

permanência em hospitais agudos acima de 07 (sete) dias está relacionada ao 

aumento do risco de infecção hospitalar. 
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O HRT se enquadra como Hospital de porte III, tendo assim como meta 

segundo os indicadores essenciais do Ministério da Saúde uma taxa de 4 a 5 dias de 

permanência. Para fazer o gerenciamento de utilização dos leitos hospitalares temos 

o Núcleo Interno de Regulação (NIR), que promove uma gestão sistemática destes 

índices a fim de garantir uma ação otimizada nos processos de internações e altas. 

No mês de Janeiro o tempo de permanência de paciente por dia foi de 10,48% 

Fevereiro foi de 8,25% e Março de 7,92%, perfazendo uma média trimestral de 8,88% 

superior à média recomendada pelo Ministério da Saúde. Cabe ressaltar que quando 

foi estipulado a presente meta nem se imaginava o atual cenário pandêmico por conta 

do COVID. 

No dia 15 de março de 2021 foi divulgado o resultado de uma pesquisa 

realizada pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único 

de Saúde (Proadi-SUS), que coleta dados sobre a presença de infecção pelo novo 

coronavírus nos pacientes internados em UTIs adulto na rede pública, mostra o perfil 

dos pacientes e o tempo em que ficam internados na Unidade de Tratamento 

Intensivo. No geral, a duração média da internação hospitalar foi de 22 dias, com 

permanência média na UTI de 11,6 dias. Partindo do princípio dos dados 

apresentados na pesquisa supracitada, o HRT vem se mantendo abaixo da média de 

permanência de pacientes por dia no período pós pandemia. 

 

Gráfico 4 – Tempo médio de permanência trimestral 

 
Fonte: PR Sistema 
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Segundo a ANVISA o índice de renovação ou giro de rotatividade (IR = número 

de saídas em determinado período/ número de leitos no mesmo período). É a relação 

entre o número de pacientes que saíram do hospital (altas e óbitos) durante 

determinado período e o número de leitos postos à disposição, no mesmo período. 

Representa a utilização do leito hospitalar durante o período considerado. 

 Partindo desse pressuposto, entende-se que quanto maior o índice de 

renovação ou giro de rotatividade melhor desempenho terá a instituição. No primeiro 

trimestre do ano o HRT acumulou uma média de 12,15% nesse indicador, resultado 

esse muito expressante para o período. 

Gráfico 5– Giro de rotatividade trimestral 

 
Fonte: PR sistema 

 

Com relação as transferências intra-hospitalares realizadas da UTI Adulto 

COVID para Clínica Médica COVID foram computadas (37); da Clínica Médica COVID 

para UTI Adulto COVID (48); da clínica cirúrgica para UTI trauma (18); da UTI trauma 

para clínica cirúrgica (22). Durante o período de 06/01 à 31/03/2021 houveram 05 

solicitações de transferências externas para outros serviços de referência. 
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Gráfico 6 – Totalização das transferências intra-hospitalares 

 
Fonte: PR sistema 

 

Observou-se um aumento no índice de transferências interna de CM para UTI 

adulto COVID em razão do perfil de gravidade dos pacientes admitidos que exige 

maior tempo de permanência em assistência intensiva. 

No tocante ao total de altas melhoradas nas hospitalizações foram computadas 

369 altas nas unidades assistenciais, dentre as 818 internações ocorridas neste 

trimestre, sendo 233 altas na clínica médica COVID e 136 na clínica cirúrgica. Quanto 

aos atendimentos ocorridos na sala vermelha/acolhimento estes contabilizaram 286 

pacientes, do qual 138 obtiveram alta por melhora e 148 foram submetidos a 

internação na clínica cirúrgica e UTI trauma. Em suma ocorreram ao todo na instituição 

507 altas conforme evidenciado no gráfico abaixo: 

Gráfico 7 – Totalização de altas hospitalares setoriais 

 

Fonte: PR Sistema 
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No trimestre referenciado neste relatório, em dados obtidos pelo Núcleo 

Hospitalar de epidemiologia destaca-se a ocorrência de 317 óbitos dos quais 303 

ocorreram na UTI adulto COVID, 10 na Clínica médica COVID e 04 na UTI trauma 

conforme demonstrado no gráfico 08: 

 

Gráfico 8 – Índice trimestral de óbitos por unidades assistenciais 

 

Fonte: NHE 

 

Considerando o quantitativo total de óbitos, 277 ocorreram em pacientes com 

tempo de internação acima de 24 horas e 40 em pacientes com tempo de internação 

inferior a 24 horas. 

Gráfico 9 – Relação trimestral entre óbitos e tempo de internação 

 
Fonte: NHE 
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Referente ao índice de mortalidade hospitalar (abaixo de 24 horas) este 

relaciona-se com a alta gravidade dos pacientes admitidos nas unidades com 

extensão de danos que inviabiliza a otimização do tempo de ação terapêutica do 

cuidado prestado nas horas iniciais da admissão. Já o índice de mortalidade 

institucional (acima de 24 horas) neste período, no contexto do tratamento de COVID 

relaciona-se com as características e gravidade do quadro clínico, potencializados 

pela ocorrência de complicações ocasionadas pela infecção pelo Sars Cov2, somado 

a estes fatores tem-se também a faixa etária elevada e comorbidades existentes no 

perfil dos pacientes sob cuidados na unidade.  

Dentre as comorbidades observadas destaca-se com maior incidência 

Hipertensão arterial sistêmica com 37,3%, Diabetes Mellitus com 28,7%, obesidade 

com 11,3% e insuficiência renal aguda com 9,0%, como demonstrado no gráfico a 

seguir: 

 

Gráfico 10 – Relação entre óbitos e comorbidades pré-existentes nos pacientes hospitalizados por 
COVID  

 
Fonte: NHE 

 

Em análise referente a faixa etária dos óbitos ocorridos observou-se que o 

maior índice concentra-se na faixa etária de 50 a 69 anos seguida da faixa etária de 
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70 a 97 anos. Taxas de óbito intra-hospitalar nessas faixas etárias encontram-se 

também em outros estados em decorrência da pandemia, associados em sua maioria 

a presença de comorbidades. 

Gráfico 11 – Relação entre índice de mortalidade e faixa etária 

 

Fonte: NHE 

No primeiro trimestre de 2021, dentre os 148 pacientes internados na clínica 

cirúrgica e UTI trauma, 119 foram submetidos a procedimento cirúrgico. No período 

supracitado, foram realizadas o total 152 cirurgias de urgência e emergência em 

ortopedia de pequeno e médio porte, 14 cirurgias neurológicas ,07 cirurgias gerais e 

01 cirurgia obstétrica de emergência totalizando 174 cirurgias realizadas conforme 

demonstrado no gráfico abaixo, ressaltando que houveram pacientes que conforme 

necessidade realizaram mais de um procedimento cirúrgico. 
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Gráfico 12 – Total de Cirurgias realizadas no primeiro trimestre 
 

 
Fonte: Registro de cirurgias do HRT  

 

Relativo a faixa etária predominante nas internações realizadas, observa-se 

que 788 foram destinadas ao público adulto e 30 ao atendimento pediátrico, 

considerando a faixa etária pediátrica de 0 a 12 anos, visto que o maior índice de 

atendimentos é para o tratamento de COVID 19, e a instituição não dispõe de 

assistência pediátrica ao tratamento de COVID 19, somente para traumatologia. 

 
Gráfico 13 – Perfil de hospitalização por faixa etária 

 
Fonte: PR sistema 
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DESEMPENHO GERENCIAL 

 

No Hospital Regional do Tapajós, neste primeiro trimestre têm-se vivenciado 

um momento de ampliação gradativa de serviços e mudanças constantes nos 

processos de trabalho. A busca pela qualidade da assistência prestada à população 

que usufrui dos serviços ofertados está intrinsecamente ligada a busca contínua pela 

qualificação dos processos de trabalho executados, havendo a preocupação em 

promover o desenvolvimento institucional através do alinhamento entre gestão , 

colaboradores e pacientes, envolvendo todos nos processos de evolução e melhoria, 

com o objetivo de alcançar um padrão de qualidade assistencial e gerencial permeado 

por uma cultura justa, de segurança e humanização de todos os envolvidos. 

Neste contexto, seis eixos norteadores têm sido trabalhados e desenvolvidos a 

fim de almejar o objetivo supracitado, sendo estes: 

 

 

 

Nos tópicos a seguir serão explanados os processos de operacionalização de 

cada eixo norteador tal como os serviços envolvidos em seu desenvolvimento na 

instituição. 

 

 

Qualidade na 
assistência e 

processos 
seguros

Segurança 
do paciente

Gestão da 
qualidade

Controle de 
infecção 

hospitalar

Cultura de 
humanização

Educação 
continuada

Segurança 
do 

colaborador
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CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR 

 

Considerando a qualidade e segurança assistencial e visando a prevenção de 

IRAS (Infecção Relacionada à Assistência à Saúde), o HRT implantou no mês de 

Março o SCIH – Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. No mês referido, o SCIH 

realizou controle de busca ativa/dia referente a taxa de utilização de cateter venoso 

central (CVC) e dispositivos invasivos em uso nas unidades. 

Como resultado do monitoramento identificou-se um percentual de 58,26% 

referente a utilização de CVC e 49,46% de taxa de utilização de VM conforme 

demonstra gráfico abaixo: 

 

Gráfico 14 – Total de dispositivo/dia x Paciente/dia 

Fonte: SCIH     

CVD: Cateter vesical de demora          SNE: Sonda nasoentérica               CVP: Cateter venoso Periféric 
CVC: Cateter venoso central               VM: Ventilação Mecânica              SNG: Sonda nasogástrica 

 

O processo de monitorização da ocorrência de IRAS ainda encontra-se em 

processo de alinhamento entre o SCIH, serviço de análises clínicas, infectologista e 

farmácia, no qual está sendo realizado o mapeamento dos subsídios necessários para 
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confirmação de infecções hospitalares como realização de hemocultura e cultura de 

secreção dos cateteres, serviços ainda não disponibilizados pelo laboratório. 

Referente a monitorização de infecção em pacientes pós cirúrgicos esta 

encontra-se em processo de discussão a elaboração das ferramentas operacionais tal 

como os fluxos de execução e controle. 

 

SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

 A segurança do paciente nos serviços de saúde tem sido uma preocupação 

constante e foco de diversos estudos sobre a importância da implementação de 

barreiras de segurança e mitigação de incidentes para melhoria dos serviços 

prestados de modo a prevenir a incidência de acidentes que ocasionem danos ao 

paciente assistido pela instituição.  

A Política Nacional de Segurança do Paciente estabelece que os serviços de 

saúde viabilizem mecanismos e estratégias para o cumprimento das ações voltadas 

a promoção da segurança intra hospitalar do paciente. Neste sentido a RDC nº 36 de 

25 de julho de 2013 define a implementação de núcleos hospitalares com atuação 

focada na construção, implementação e monitorização da segurança do paciente, e 

determina como requisito obrigatório para melhoria da qualidade. 

Diante disto, o HRT efetivou em janeiro o NSP – Núcleo de Segurança do 

Paciente o qual tem como atribuição promover e apoiar a implementação de ações 

direcionadas à garantia da qualidade e segurança do paciente através da adoção de 

diretrizes, princípios e protocolos que disseminem as boas práticas de funcionamento 

e cultura de segurança a nível institucional em consonância com as preconizações 

estabelecidas pela RDC nº 36 de 25 de julho de 2013 e RDC nº 63 de 25 de novembro 

de 2011.  

Figura 01 – Logotipo do NSP do HRT 

 

Fonte: NSP 
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No contexto atual, o NSP é supervisionado por uma enfermeira que 

desempenha as atividades referentes a segurança do paciente e gerenciamento de 

risco assistencial, que atua em conjunto com a supervisora de qualidade. A estrutura 

normativa do NSP é regulamentada pelo regimento interno do núcleo e Plano de 

segurança do paciente, ambos construídos e alinhados com as práticas estabelecidas 

na RDC 36 e Organização Mundial da Saúde.  

Referente a composição do NSP, esta possui um caráter multiprofissional, 

articulando-se com as diversas linhas de cuidado e setores que gerenciam riscos 

dentro da instituição. Fazem parte do NSP 17 membros consultivos nomeados através 

da Portaria 21/2021-HRT/MAISSAUDE de 23 de março de 2021, representando os 

serviços/setores de: gestão da qualidade, enfermagem, corpo clínico, farmácia, 

nutrição, hotelaria, educação permanente, SESMT, direção, engenharia clínica, 

fisioterapia, SCIH, NHE e Psicossocial. 

Como escopo de atuação o NSP adotará a implementação das metas 

internacionais de segurança do paciente da Organização Mundial da Saúde conforme 

figura abaixo: 

 

Figura 02 – Metas Internacionais de Segurança do Paciente 

 

Fonte: NSP 

 

A implementação das metas ocorrerá através da construção, implementação e 

monitorização de indicadores de segurança propostos pelo Protocolos básicos de 

Segurança do Paciente do Ministério da Saúde (MS), os quais são: 
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 Protocolo de Úlcera por Pressão 

 Protocolo de Higiene das Mãos 

 Protocolo de Cirurgia Segura 

 Protocolo de Segurança na Prescrição, uso e Administração de Medicamentos 

 Protocolo de Identificação do Paciente 

 Protocolo de Prevenção de Quedas 

 

Além dos protocolos supracitados também fazem parte da linha de atuação 

do NPS o alinhamento de estratégias para promover a segurança nas nutrições 

enteral e parenteral, Hemovigilância, Tecnovigilância, Farmacovigilância, 

segurança no parto e pós parto, mitigação, investigação e analise de incidentes e 

eventos adversos. 

Em Janeiro, foi dado início ao processo de construção da Meta 01 – 

Identificação segura , para o qual foi utilizado como base o protocolo do MS  e feito 

a elaboração do protocolo institucional de identificação segura do paciente no 

HRT, estabelecendo como norma institucional que a identificação dos pacientes 

admitidos no HRT seja realizada por meio utilização de pulseira de identificação 

na cor branca contendo os identificadores obrigatórios: nome completo e data de 

nascimento para pacientes adultos e pacientes pediátricos com o acréscimo do 

nome da mãe.  

A norma também define como estratégia para confirmação da identidade do 

paciente o método de tripla checagem. E  inclui a identificação de acompanhantes 

e visitantes por meio de crachá personalizado. 

Figura 03 – Implantação das ferramentas operacionais do protocolo de identificação 

   

Pulseira de identificação 
padronizada na instituição 

Implantação da placa de 
identificação a beira leito 

Crachá de identificação do 
visitante e paciente externo 

 

Fonte: NSP 
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A primeira etapa da implantação da meta 01 contempla os pacientes admitidos 

para atendimento de traumatologia no acolhimento/sala vermelha, abrangendo centro 

cirúrgico, clínica cirúrgica e UTI trauma. Os treinamentos foram realizados in loco no 

acolhimento em parceria com o NEP, com as equipes de recepção do acolhimento e 

enfermagem da observação e sala vermelha, e feito dialogo in logo com equipes de 

clínica cirúrgica e UTI trauma. 

 

Figura 04 – Treinamentos da META 01 

   

Tecnica de colocaçao da pulseira Identificação de acompanhantes e 
visitantes 

Preenchimento da placa a 
beira leito 

Fonte: NSP 

 

A segunda etapa de identificação segura do paciente no Hospital contempla a 

identificação dos pacientes admitidos para tratamento nas unidades assistenciais de 

tratamento exclusivo para COVID, o qual está prevista para ocorrer no mês de abril. 

Em fevereiro foi iniciado a comunicação de riscos através da transmissão de 

boletins informativos tratando de assuntos pertinentes as metas de segurança, com 

objetivo de fortalecer o nível de conhecimento dos profissionais, fortalecimento da 

cultura preventiva e disseminação da cultura de segurança na instituição. O tema do 

primeiro boletim foi “Práticas Seguras para Prevenção de erros de identificação”. Para 

o mês de abril o tema pretendido será “ Impacto da Gestão documental na segurança 

do paciente” 
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Figura 05 – Boletim Informativo do NSP 

 

Fonte: NSP 
 

Com o intuito de aproximar os acompanhantes de pacientes cirúrgicos 

internados na clínica cirúrgica da rotina hospitalar da instituição e fortalecimento do 

vínculo de confiança entre o hospital e familiares foi elaborado a primeira versão da 

Cartilha de Orientações ao acompanhante e visitante. 

 

Figura 06 – Cartilha do acompanhante e visitante 

  

Fonte: Gestão da qualidade 
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SEGURANÇA DO COLABORADOR 

 

No HRT o Serviços Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina 

do Trabalho (SESMT) é o responsável pelo acompanhamento e monitoramento dos 

agravos especialmente no perfil COVID a todos os colaboradores que são acometidos 

pela doença, também é feito o acompanhamento laboratorial, de imagem e o 

monitoramento de sinais e sintomas. 

Além dos atendimentos de traumatologia, vale salutar que também foi ofertado 

neste primeiro trimestre atendimento aos colaboradores do hospital, sendo 

contabilizados 122 atendimentos, tendo como principais ocorrências: quadro 

sintomático de COVID, estado gripal, e dengue. O atendimento ao colaborador não é 

contabilizado como internação, visto que nenhum profissional necessitou de 

internação no HRT. 

Os indicadores são trabalhados conforme Normas Regulamentadoras (NR’s), 

bem como as disposições da Convenção das Leis Trabalhistas bem como decretos 

Lei que abrangem alguma informação sobre saúde do trabalhador. O SESMT é um 

importante aliado nas rotinas de segurança e saúde do trabalho das empresas, é 

composto por profissionais especializados como: Enfermeiro do Trabalho, Técnico em 

Segurança do Trabalho, tendo como objetivo principal a garantia do bem estar físico 

e o bem estar do trabalhador. 

 

GESTÃO DA QUALIDADE 

 

O setor de qualidade do HRT tem como atribuição promover e apoiar a 

implementação de ações direcionadas à garantia da qualidade e segurança do 

paciente através da adoção de diretrizes, princípios e protocolos que disseminem as 

boas práticas de funcionamento em consonância com as preconizações 

estabelecidas pela RDC nº 63 de 25 de novembro de 2011. 

O setor de qualidade realiza a uniformização e monitorização dos processos 

de trabalho do HRT, atua em alinhamento direto com a estrutura gestora do HRT e 

relaciona-se com todos os setores e serviços existentes no hospital sendo, portanto, 

uma ponte que os interliga promovendo o gerenciamento de todos os processos 

utilizando como principal ferramenta o processo de gestão documental. 
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Para desempenho das atividades o setor atualmente dispõe de 01(uma) 

enfermeira supervisora e 01(um) enfermeiro gerencial que operacionalizam o 

desenvolvimento da gestão documental de todos os processos operacionais e 

normativos do HRT. Com intuito de viabilizar este serviço, a gestão da qualidade 

estabeleceu padrões institucionais e promove continuamente a orientação e 

capacitação das chefias e colaboradores na etapa de construção e padronização dos 

documentos setoriais, através de reuniões e disponibilização de manuais instrutivos, 

desta forma provendo a qualidade e clareza das informações necessárias para 

execução dos serviços e assegurando a devida revisão e aprovação.  

Atualmente o setor realiza a gestão documental e monitorização de cerca de 

47 setores incluindo serviços, núcleos e comissões funcionantes no HRT, utilizando 

como ferramenta operacional lista mestra de documentos que consiste em uma 

planilha de alimentação periódica dos documentos sob guarda da qualidade. 

Como meta planejada referentes aos setores funcionantes espera-se que até 

julho de 2021 tenha-se todos os processos de trabalho documentados e operantes e 

em agosto seja iniciada as auditorias observacionais de qualidade e rondas de alta 

gestão para acompanhamento dos processos instituídos. 

 

EDUCAÇÃO CONTINUADA 

 

O Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Hospital Regional do Tapajós 

(HRT) foi criado a fim de atender as demandas de treinamento da equipe de 

Enfermagem e demais setores, tendo foco multidisciplinar, promovendo o 

desenvolvimento de atividades de ensino-aprendizagem voltadas para todos os 

profissionais de saúde. 

A Educação Permanente é essencial para qualquer instituição, à medida que 

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

o conhecimento dos funcionários proporcionando maior 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.  

Seguiremos promovendo e inspirando experiências para que o profissional 
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reconheça sua singularidade e se fortaleça, superando limites e dificuldades; e 

desenvolva também o seu potencial. Com uma metodologia que adota projetos 

interdisciplinares e que leva em conta o próprio interesse dos atores envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem baseada nas necessidades de cada unidade. Essa 

abordagem vai além do ensino com esquema e memorização, apresentando os 

conteúdos de maneira articulada e reflexiva, considerando sempre a Teoria da 

Aprendizagem Significativa. 
 

Figura 07 – Resiliência profissional junto aos colaboradores do NIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NEP 
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Figura 08 – Treinamento de bomba de infusão e ética profissional 

 
 

 

Figura 10 – Saúde Mental e Estresse ocupacional em profissionais de enfermagem 

 
 

 

Figura 09 – Homenagem ao Dia da Mulher no HRT 
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Fonte: NEP 

 

CULTURA DE HUMANIZAÇÃO 

 

O Ministério da Saúde efetivou em 2003 a Política Nacional de Humanização - 

PNH que espelha os princípios doutrinários do SUS (universalidade, equidade e 

integralidade nos serviços e ações de saúde) através de um conjunto de diretrizes, 

com o objetivo de orientar as ações voltadas para a humanização dos serviços de 

saúde sendo estas: acolhimento; gestão participativa e cogestão; ambiência; clínica 

ampliada e compartilhada; valorização do trabalhador e defesa dos direitos dos 

usuários.  

Nessa perspectiva, o Hospital Regional do Tapajós visa traçar estratégias e 

abordagens humanísticas que aproximem o usuário e familiar da rotina hospitalar 

Figura 11 – Orientações sobre dietas hospitalares 

  

Figura 12 – Dialogo diário de segurança (DDS) sobre acidentes com perfurocortantes nos setores 

assistenciais 
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positivamente, proporcionando uma percepção mais positiva frente ao serviço 

ofertado e estreitamento do vínculo de confiança e credibilidade da instituição com 

seus usuários. 

Neste contexto em março ocorreu a implantação da Comissão de Humanização 

Hospitalar que conta com 9 membros. As ações em andamento e previstas para o 

desenvolvimento da humanização no contexto hospitalar abrangem ações com 

colaboradores, paciente e familiares através de uma abordagem humanizadora. As 

principais ações traçadas até o presente são estão descritas a seguir. 

 

 Técnica Mãos do conforto 

Consiste na ação de colocar luvas em pacientes entubados como se alguém 

estivesse segurando suas mãos durante todo o tempo. O objetivo é proporcionar 

conforto emocional, carinho, afago e empatia aos pacientes internados para 

enfrentamento da COVID 19. Além da humanização, a técnica também oferece 

benefícios terapêuticos como melhora na circulação e conforto. 

 

 Projeto Luz da esperança 

Consiste em acompanhar pacientes estáveis para ver a luz do dia as manhãs 

e fins de tarde na área interna do solarium das unidades de clínica médica COVID. O 

objetivo deste momento é proporcionar um momento de tranquilidade e paz espiritual 

e desprendimento da percepção de adoecimento e hospitalização. 

 

 Prontuário afetivo 

 

O chamado prontuário afetivo trata-se de uma ficha fixada a beira leito que traz 

informações sobre a personalidade, os interesses e hobbies de cada um dos 

pacientes intubados nas Unidades de Terapia Intensiva.  Nos pacientes nesta 

condição clínica e gravidade não é possível o dialogo verbal o que reduz o contato 

afetivo, em contrapartida a família não pode realizar visitas. 

Diante disto a ideia é que a equipe se lembre de cada um daqueles pacientes 

por quem de fato eles são, e não apenas por suas condições clínicas e a família sinta 

conforto e tranquilidade em saber que seu familiar está recebendo atenção e conforto. 
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 Projeto Meu cuidador 

 

Valorizar o profissional é também permitir que o paciente conheça quem está 

realizando o seu cuidado. Em meio a pandemia surgiu a necessidade de nos 

blindarmos com a utilização de equipamentos de proteção individual com o uso de 

máscaras, gorros, óculos de proteção, que criou obstáculos que dificulta o paciente 

fazer o reconhecimento do profissional cuidador.  

Pensando nisso o projeto meu cuidador visa através de um crachá humanizado 

com as fotos dos colaboradores promover a realização da aproximação entre 

profissional que cuida e o paciente que recebe assistência. 

 

 Corredor da vitória 

 

A ação visa promover durante a alta hospitalar dos pacientes hospitalizados 

para tratamento de COVID, um momento de celebração do retorno do paciente para 

seus familiares, no qual os colaboradores transmitem carinho, afeto e energias 

positivas através de cânticos e louvores. 

Figura 13 – Corredor da vitória 

 

Fonte: Comunicação HRT 

 Projeto Espera Humanizada 

 

A implementação do projeto sala humanizada no Hospital Regional do Tapajós 

tem como finalidade utilizar o tempo ocioso que os pacientes permanecem 
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aguardando para realização de exames e consultas, para promover a conscientização 

sobre assuntos pertinentes de saúde, tal como cuidados e rotinas inerentes ao âmbito 

intra hospitalar proporcionando um estreitamento do vínculo e um ambiente mais 

acolhedor aos usuários. 

 

 Acolhimento com classificação de risco  

 

Esta ação tem como objetivo a construção de protocolo para avaliação do 

paciente logo na sua chegada ao serviço de urgência e emergência, promovendo a 

humanização do atendimento, descongestionando o serviço, promovendo a redução 

do tempo para o atendimento médico, fazendo com que o paciente seja visto 

precocemente de acordo com a sua gravidade.  

Pretende-se utilizar como ferramenta para acolhimento com classificação de 

risco o Protocolo de Manchester, para o qual já foi realizado a aquisição das pulseiras 

de sinalização de risco e tempo de atendimento. O prazo está previsto para efetivação 

em junho e inclui a capacitação dos profissionais e organização de fluxos. 

 

Figura 14 – Pulseiras para classificação de risco 

 

Fonte: NSP 

 Implantação do SAU 

 

O bom atendimento ao cliente é essencial para garantir a satisfação e sua 

fidelidade. Com a implantação do SAU – Serviço de atendimento ao usuário podemos 
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contribuir com a informação sobre seus direitos e deveres que nos dizem como foi a 

experiência do seu atendimento ou de um familiar/ amigo. 

Trata-se de um mecanismo que possibilita transformar os elogios, sugestões e 

queixas em instrumentos de planejamento e avaliação das ações e serviços de saúde. 

A metodologia de trabalho adotada será a Pesquisa de Satisfação do Usuário – PSU 

realizada no leito de internação e nos demais serviços ofertados, e as manifestações 

espontâneas no Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU, com o objetivo de 

avaliação da qualidade da assistência. A implantação do serviço está prevista para 

ocorrer a partir do dia 20/04/2021. 

 

 Valorização da enfermagem 

 

Com objetivo de homenagear os profissionais de enfermagem e promover a 

valorização profissional tem-se como projeto a organização da Primeira semana de 

enfermagem com tema “MAIS SAUDE PARA ENFERMAGEM” onde serão realizados 

eventos de valorização aos profissionais da linha de frente que atuam na enfermagem. 

O evento visa difundir o valor da enfermagem através do estimulo cientifico e 

lúdico por meio de palestras e eventos de destaque ao cuidado com profissional de 

enfermagem e o valor atrelado a sua atuação no desempenho de suas funções dentro 

da instituição. 

 

 Movimento despertar 

 

Tem como objetivo trazer conforto e ânimo aos colaboradores, através de 

frases motivacionais inseridas em uma caixa personalizada. As frases de comando 

visam despertar a motivação, humanizar e fortalecer as relações interpessoais no 

processo de trabalho dos colaboradores diante do atual cenário em que vivemos 

decorrentes da pandemia da COVID 19. 

 

 Devocional de fé e celebração 

 

Tem como objetivo de contribuir com a integração, socialização, fortalecimento 

de vínculos e revigoramento da fé, os colaboradores do Hospital Regional do Tapajós 
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(HRT) instituíram às segundas-feiras o momento devocional, que tem como propósito 

iniciar a semana de forma leve e refletir sobre os processos de trabalhos e contribuição 

de todos os setores e colaboradores para o funcionamento da Unidade através da 

união. 

Figura 15 – Devocional de Fé e Celebração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Comunicação HRT 

 

 Projeto Vencedores da COVID 19 

 

Para muitos pacientes, vencer a covid-19 têm sido sinônimo de uma vitória 

gloriosa, especialmente para quem faz parte do grupo de risco. Diante tantos casos 

negativos já noticiados no mundo, quando o paciente é internado o medo de ser 

vencido pela doença é grande. Pensando nisso, HRT começou a homenagear os 

campeões, os pacientes que estiveram internados na Instituição com Covid-19 e se 

recuperaram da enfermidade. 

O HRT elaborou um Certificado de Bravura, no qual enaltece a resistência e 

cooperação do paciente durante o tratamento. O certificado é entregue junto com uma 

medalha que simboliza a vitória conquistada. 

O objetivo é valorizar essas pessoas que enfrentam um momento desafiador, 

cheio de incertezas e marcado de temor e medo da perda do nosso bem mais 

precioso, a nossa vida. Os certificados têm como propósito ficar de lembrança com o 

paciente recuperado para lembrar da luta pela vida, no atual cenário vivido. 
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Figura 16 – Certificado e medalha – Vencedores da COVID 19 

 

Fonte: Comunicação HRT 

 

ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL 

 

Formada por profissionais de diferentes áreas, a equipe multidisciplinar do HRT 

trabalha em busca de um único objetivo, salvar vidas. Para alcançá-lo, nossa equipe 

está em sinergia promovendo um tratamento diferenciado, enxergando o paciente 

como um todo e proporcionando um atendimento humanizado, dessa forma os 

serviços de apoio assistenciais (Fisioterapia, Imagenologia, exames laboratoriais, 

diálise e Nutrição clínica) são de suma importância para o manejo terapêutico eficaz 

dos pacientes hospitalizados no HRT.  

No primeiro trimestre do ano de 2021 foram realizados 19.934 atendimentos 

fisioterapêuticos, dos quais 12.423 foram em pacientes hospitalizados na UTI´S 

COVID e 6.511 em paciente hospitalizados na clínica médica Covid. Foram 

executados três tipos de assistência fisioterápica sendo elas: fisioterapia motora, 

respiratório e ventilação não invasiva. 
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Gráfico 15 – Atendimentos fisioterápicos no trimestre 

 

Fonte: Mapa de produtividade da fisioterapia 

 

Referente ao serviço de apoio diagnóstico prestado pelo setor de Imagenologia 

no primeiro trimestre do corrente ano foram realizados 2.546 exames de imagem 

englobando atendimento a pacientes hospitalizados e também pacientes externos 

referenciados pelo Município de Itaituba e municípios vizinhos. 

 

Gráfico 16 – Produção trimestral de exames de imagem 

 

Fonte: Imagenologia 
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O serviço de análises clinicas realizou no primeiro trimestre do corrente ano, 

cerca de 43.442 exames laboratoriais bioquímicos, hematológicos e sorológicos em 

pacientes hospitalizados no HRT.  

 

Gráfico 17 – Produção Trimestral de exames laboratoriais 

 

Fonte: Laboratório 

 

O serviço de diálise permanece funcionante na UTI afim de promover a 

estabilidade hemodinâmica dos pacientes críticos que evoluíram com Insuficiência 

renal aguda, em decorrência do agravamento do quadro clinico da COVID – 19. Estão 

em funcionamento no momento 2 máquinas, contemplando o total de 285 seções de 

hemodiálises. 
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Gráfico 18 – Produção trimestral de Hemodiálises 

 

Fonte: Nefrologia 

 

O serviço de nutrição clínica não dispôs de indicadores gerais, de efetividade e 

resultados devido redução do quadro de recursos humanos no setor, como também 

falta de materiais específicos para coleta de dados. 

 

NÚCLEOS E COMISSÕES IMPLANTADOS 

 

 No HRT foram implantados núcleos e comissões a fim de otimizar as atividades 

e promover a melhoria contínua dos processos hospitalares. Em anexo ao relatório de 

Março foram enviadas as portarias de implantação, atas das reuniões e fotos dos 

núcleos e comissões implantadas neste trimestre: 

N
ú

c
le

o
s
 Núcleo de Segurança do paciente (NSP) 

Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE) 

Núcleo Interno de Regulação (NIR) 

Núcleo de Educação permanente (NEP) 

C
o

m
is

s
õ

e
s
 

Comissão de humanização 

Comissão de controle de infecção hospitalar (CCIH) 

Comissão de gerenciamento de resíduos sólidos em serviços de saúde (CGRSS) 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) 

Comissão de Revisão de óbito (CRO) 

Comissão de revisão de prontuário 

Comissão de prevenção de riscos de acidentes com perfurocortantes 
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Figura 17 – Reunião de implantação da Comissão 
de Revisão de Óbito 

Figura 18 – Reunião de implantação da Comissão 
de Farmácia e Terapêutica 

  

 

Figura 19 – Reunião de implantação do Núcleo de 
Educação Permanente e Comissão de 

Humanização 

Figura 20 – Reunião de implantação da Comissão 
do Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes 

com Perfurocortantes e PGRSS 

  

 

Figura 21 – Reunião de implantação da Comissão 
de Revisão de Prontuário Médico 

Figura 22 – Reunião de implantação do Núcleo de 
Segurança do Paciente 
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Figura 23 – Reunião de implantação da Comissão 
de Controle de Infecção Hospitalar 

 

Fonte: Sistema de gestão da qualidade 

 

RECURSOS HUMANOS 

  

Os recursos humanos é o conjunto de colaboradores de uma organização que 

tem o intuito de planejar, executar, monitorar e avaliar os resultados alcançados. O 

gráfico a seguir descreve os respectivos quantitativos referentes as admissões e 

demissões ocorridas no primeiro trimestre do ano. A empresa está com alta taxa de 

rotatividade, devido ao grande custo de rescisão contratual e novas seleções. 

 

Gráfico 19 – Quantitativo de admissões e demissões no trimestre 

 

Fonte: RH 
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TERCEIRIZAÇÕES 

 

Buscando trazer mais agilidade, qualidade e especialização para os processos 

das áreas de apoio do Hospital foram terceirizados os serviços de radiologia, 

laboratório, higiene e limpeza, lavanderia, recepções e segurança, corpo clinico, 

educação, eventos e apoio a assessoria de imprensa. 

Diante da necessidade de gerir de forma eficaz, transparente e segura o 

orçamento destinado no contrato de gestão, estas terceirizações são fundamentais na 

otimização de processos, na redução de despesas, expertise na execução dos 

processos, redução de custos operacionais e construção de parcerias produtivas. 

 

AVALIAÇÃO DOS INDICADORES: METAS ATINGIDAS E PREVISTAS 

  

O contrato de gestão nº011/SESPA/2020, que encontra-se vigente, faz 

referência a operacionalização do hospital no contexto de atuação plena. No entanto, 

neste primeiro trimestre fica evidenciado a implantação gradativa dos serviços 

contratados visando a busca pelo equilíbrio entre atendimento de qualidade e 

sustentabilidade financeira. Nas tabelas a seguir foram apresentados os itens 

estabelecidos pelo contrato de gestão e a meta contratual respectiva, acompanhados 

da apresentação dos resultados trimestrais, enfatizando que os serviços funcionantes 

estão em processo de ampliação e planejamento. 

 

I – INTERNAÇÃO (Saídas hospitalares)  

*Atendimento cirúrgico realizado em paciente com diagnóstico suspeito de COVID 19 com feto em 

sofrimento fetal (emergência obstétrica). 
 

ITEM META 
CONTRATUAL 

MENSAL   

1º TRIMESTRE TOTAL 
REALIZADO 

          JUSTIFICATIVA 

JAN FEV MARC 

Saídas Ginecológicas 

obstétricas 

120 01* - - - Serviço não 

habilitado 

Saídas cirúrgicas 400 16 45 74 136 O valor total informado refere-se 
a oferta de cirurgias somente 

das especialidades funcionantes 
(trauma e neurocirurgia) 

Saídas clínicas (medicas e 

pediátricas 

80 41 63 129 233 O valor total informado inclui 

pacientes de tratamento de 
COVID e politrauma 
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II – INTERNAÇÃO (Diárias – UTI’s e UCI) 
 

 

III – ATENDIMENTO AMBULATORIAL 

 

O serviço de atendimento ambulatorial previsto no item II.2, pag.25 do contrato 

de gestão vigente, está contemplando 19 especialidades para atendimento regulado. 

No momento este serviço encontra-se desabilitado, no entanto, devido a necessidade 

de efetuação da consulta de retorno dos pacientes submetidos a intervenção cirúrgica 

de ortopedia, neurocirurgia e cirurgia geral foram realizados no mês de Março 119 

consultas ambulatoriais de primeira consulta de egresso no acolhimento. Vale salutar 

que a previsão de habilitação e efetivação do serviço de atendimento ambulatorial 

para as especialidades descritas na tabela abaixo deverá ocorrer a partir de 

20/04/2021. 
 

ITEM META CONTRATUAL 
MENSAL - DIÁRIA  

1º TRIMESTRE TOTAL 
REALIZADO 

          JUSTIFICATIVA 

JAN FEV MARC 

 

UTI adulto 

 

540 

 

490 

 

1.358 

 

1.789 

 

3.637 

O maior índice de 

atendimentos nas UTI 
adulto é destinado ao 
suporte e tratamento 

intensivo de COVID, 
considerando 75 leitos 
para COVID e 05 para 

trauma. 

UTI pediátrica  270 - - - - Serviço não habilitado 

UTI neonatal 240 - - - - Serviço não habilitado 

UCI canguru 130 - - - - Serviço não habilitado 

ITEM META CONTRATUAL 

CONSULTAS / MENSAL 

1º TRIMESTRE TOTAL 

REALIZADO 

          JUSTIFICATIVA 

JAN FEV MARC 

Cardiologia  700 - - - - Serviço não 

habilitado 

Ortopedia 700 0 0 116 116 Previsão de 
implantação do 

serviço a partir de 
20/04/2020. 

Neurologia 400 - - - - Serviço não 

habilitado 

Neurocirurgia  200 0 0 02 02 Previsão de 
implantação do 

serviço a partir de 
20/04/2020 

Ginecologia e Obstetrícia de 
alto risco 

500 - - - - Serviço não 
habilitado 

Mastologia 350 - - - - Serviço não 

habilitado 

Pediatria 450 - - - - Serviço não 
habilitado 
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IV – ATENDIMENTO A URGÊNCIAS (âmbito hospitalar) 

 

 De acordo com essa meta contratual o hospital deverá disponibilizar 

atendimento de urgência 24 horas por dia ininterruptamente. Em cumprimento a este 

requisito foi realizada a implantação do Acolhimento com sala vermelha destinada a 

estabilização imediata e observação para monitoramento. 
 

V – SADT INTERNO 

 

 Mediante esta meta contratual o hospital deverá dispor de 24 modalidades de 

serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, no entanto, tem-se ativo no hospital 06 

serviços com resultado trimestral contabilizado na tabela abaixo, considerando os 

perfis de atendimento disponíveis (COVID e trauma). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cirurgia Pediatria 200 - - - - Serviço não 
habilitado 

Cirurgia geral 400 0 0 01 01 Previsão de 

implantação do 
serviço a partir de 

20/04/2020 

Infectologia 250 - - - - Serviço não 
habilitado 

Proctologia 250 - - - - Serviço não 

habilitado 

Gastroenterologia 450 - - - - Serviço não 
habilitado 

Anestesiologia 450 - - - - Serviço não 
habilitado 

Nefrologia 500 - - - - Serviço não 

habilitado 

Pneumologia 400 - - - - Serviço não 
habilitado 

Urologia 400 - - - - Serviço não 
habilitado 

Otorrinolaringologia 450 - - - - Serviço não 

habilitado 

Vascular  300 - - - - Serviço não 
habilitado 

Dermatologia 400 - - - - Serviço não 
habilitado 
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ITEM META 
CONTRATUAL 

MENSAL 

1º TRIMESTRE TOTAL 

REALIZADO 

JUSTIFICATIVA 

JAN FEV MARC 

Ressonância magnética 300 03 73 53 129 Valor total considerando os 
serviços ativos (COVID e 
trauma) 

Mamografia 300 - - - - Serviço não habilitado 

Tomografia 
computadorizada geral 

600 74 490 659 1.223 Valor total considerando os 
serviços ativos (COVID e 

trauma) 

Tomografia 
computadorizada com 

contraste 

100 - - - - Serviço não habilitado 

Tomografia (angiografia) 100 - - - - Serviço não habilitado 

Ultrassonografia geral 500 - - - - Serviço não habilitado 

Ultrassonografia com 
doppler 

150 - - - - Serviço não habilitado 

Radiografia geral 2.000 320 291 583 1.194 Valor total considerando os 
serviços ativos (COVID e 
trauma) 

Eletrocardiograma 700 119 257 336 712 Valor total considerando os 
serviços ativos (COVID e 
trauma) 

MAPA 150 - - - - Serviço não habilitado 

HOLTER 100 - - - - Serviço não habilitado 

Teste ergométrico 150 - - - - Serviço não habilitado 

Ecocardiograma 280 - - - - Serviço não habilitado 

Endoscopia 400 - - - - Serviço não habilitado 

Colonoscopia 70 - - - - Serviço não habilitado 

PAFF Tireóide 20 - - - - Serviço não habilitado 

Videolaringoscopia 
Fibronasolaringoscopia 
Fibronasofaringoscopia 

150 - - - - Serviço não habilitado 

- - - - Serviço não habilitado 

- - - - Serviço não habilitado 

Colposcopia 150 - - - - Serviço não habilitado 

Análises clínicas 20.000 8.825 15.835 18.782 43.442 O aumento gradativo da 
produção de exames 
clínicos tem acompanhado a 

ampliação dos leitos. O valor 
total realizado considera os 
serviços funcionantes 
(COVID e trauma). 

Diagnóstico 
Histopatológico 

800 - - - - Serviço não habilitado 

Densitometria óssea 300 - - - - Serviço não habilitado 

Hemodiálise (sessões) 
22 máquinas 

1.680 89 88 108 285 No momento o serviço de 
dialise é realizado somente 
na UTI adulto COVID que 
dispõe de somente duas 
maquinas. O Valor totalizado 
refere-se ao total de sessões 
realizadas pelas maquinas 
disponíveis. 
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VI – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 

  

 

 

ITEM META CONTRATUAL 
MENSAL   

1º TRIMESTRE TOTAL 

REALIZADO 

          
JUSTIFICATIVA 

JAN FEV MARC 

Otorrinolaringologia 
20 - - - - Serviço não 

habilitado 

Cabeça e pescoço 
20 - - - - Serviço não 

habilitado 

Cirurgia geral  
50 0 01 06 07 Previsão de 

ampliação para 
atendimento eletivo 

a partir de 
20/04/2020. O total 
referido diz respeito 

aos atendimentos de 
emergência. 

Cirurgia pediátrica com 

urgência e emergência  
40     Serviço não 

habilitado 

CPRE 
10 - - - - Serviço não 

habilitado 

Coloproctologia 
25 - - - - Serviço não 

habilitado 

Neurocirurgia eletiva 
15 02 03 09 14 Previsão de 

ampliação para 

atendimento eletivo 
a partir de 
20/04/2020. O total 

referido diz respeito 
aos atendimentos de 
emergência. 

Urologia de grande porte 
8 - - - - Serviço não 

habilitado 

Urologia – cálculo renal 
20 - - - - Serviço não 

habilitado 

Cirurgia vascular – Varizes 
15 - - - - Serviço não 

habilitado 

Cirurgia vascular – Geral 
10 - - - - Serviço não 

habilitado 

Mastologia 
20 - - - - Serviço não 

habilitado 

Ginecologia 
20 - - - - Serviço não 

habilitado 

Obstetrícia com urgência e 
emergência 

70 01 - - 01 Serviço não 
habilitado 

Cirurgia ortopédica com 
urgência e emergência 

150 14 48 90 152 Previsão de 
ampliação para 
atendimento eletivo 

a partir de 
20/04/2020. O total 
referido diz respeito 

aos atendimentos de 
emergência. 
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VII – PEQUENAS CIRURGIAS 

 

 

VIII – SOBREAVISO (Em até 02 horas) 

Dos serviços implantados conforme apresentado na tabela do item III, os 

médicos realizam escalas de sobreaviso no qual é procedida a avaliação do paciente 

em até duas horas a partir da chamada. 

IX – INDICADORES DE QUALIDADE 

1. Qualidade da informação 
  

Das 818 hospitalizações neste trimestre foram encaminhadas 262 AIH’s 

totalizando 32,02%. 

 
2. Comissão de Prontuário do Paciente 
 

 Foi implantada no mês de Março através de Portaria nº 

25/2021/HRT/MAISSAÚDE, tendo como responsável a colaboradora Joyara Menezes 

Freitas Matos a qual teve a reunião de abertura ocorrida em 30/03/2021, com ata 

encaminhada em anexo ao relatório mensal do mês de Março. 

 
3. Atenção ao usuário 
 

Serviço em processo de implantação a partir de 09/04/2021 com previsão 

estabelecida para 20/04/2021. 

ITEM META CONTRATUAL 
MENSAL   

1º TRIMESTRE TOTAL 

REALIZADO 

          
JUSTIFICATIVA 

JAN FEV MARC 

Dermatologia com 
biópsia 

40 - - - - Serviço não 
habilitado 

Biópsia de mama 
30 - - - - Serviço não 

habilitado 

Biópsia de linfonodos 
superficiais 

30 - - - - Serviço não 
habilitado 

Biópsia de colo de 
útero 

30 - - - - Serviço não 
habilitado 

Relacionadas a 
cirurgia vascular 

40 - - - - Serviço não 
habilitado 
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4.Controle de Infecção Hospitalar 
 

 Foi efetivado no mês de Março o serviço e implantada a Comissão de controle 

de infecção hospitalar através de Portaria nº 22/2021/HRT/MAISSAÚDE, tendo como 

responsável a colaboradora Ana Karen Negreiro Diôgo, a qual teve a reunião de 

abertura ocorrida em 31/03/2021, com ata encaminhada em anexo ao relatório mensal 

do mês de Março. 

 
5. Taxa de mortalidade operatória 
 
 Foi implantada no mês de Março através de Portaria nº 

17/2021/HRT/MAISSAÚDE a Comissão de Revisão de Óbito, tendo como 

coordenador Dr. Benedito Protasio Bentes Monteiro Neto. A reunião de abertura 

ocorreu em 23/03/2021, com ata encaminhada em anexo ao relatório mensal do mês 

de Março. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

     

O relatório trimestral apresentado discorreu sobre as atividades realizadas no 

âmbito do Hospital Regional do Tapajós no período de janeiro à Março de 2021, bem 

como atividades e projetos a serem desenvolvidas para os próximos meses. De forma 

objetiva e dinâmica foram evidenciadas informações dos diversos setores 

multidisciplinares do HRT em forma de gráficos e quadros a fim de facilitar o 

entendimento de forma estratificada desses dados. O Setor de Gestão da Qualidade 

prima pela excelência fidedigna dos dados apresentados no decorrer do presente 

relatório, presando pela eficiência e eficácia dos Processos já implantados e os que 

estão em fase final de aplicação. 

 O primeiro trimestre foi de desafios e superação por conta da segunda onda do 

COVID, porém com o comprometimento e determinação de toda a equipe do HRT que 

se mostrou ser resiliente em situações extremas estão de parabéns pelo desempenho 

nesse período. 


