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1 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. 

 O segundo trimestre de atuação do HRT tem sido marcado pelo constante 

alinhamento e melhoria dos serviços implantados, buscando a readequação de 

práticas adotadas e melhorias dos processos estabelecidos com enfoque na 

construção gradativa do modelo de gestão pautada na disseminação da cultura 

organizacional, de qualidade e segurança do paciente e colaborador, envolvendo 

gestores e lideranças de todas as linhas de cuidado direto ou indireto visando moldar 

a identidade institucional para o desenvolvimento de um ambiente hospitalar norteado 

por valores organizacionais. 

 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 segundo trimestre do ano de 2021, tal como apresentar os pontos de 

melhoria e projetos futuros. 

 

2 PERFIL INSTITUCIONAL 

 

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

hospital geral de média e alta complexidade atendendo a todos os municípios da 

região do Tapajós, como também as regiões do Baixo Amazonas e Xingu dispondo 

de atendimento ambulatorial, assistência especializada para tratamento de COVID, 

urgência e emergência 24 horas em regime porta aberta para politrauma, cirurgias 

eletivas e de urgência e emergência para as especialidades: ortopedia, neurocirurgia, 

cirurgia geral e urologia. 

 Destaca-se no trimestre de referência do presente relatório, a abertura da 

unidade de Terapia renal substitutiva destinada a hemodiálise em pacientes 

portadores de insuficiência renal Crônica e a efetivação do serviço de atendimento 
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ambulatorial contemplando 05 especialidades para atendimento regulado, sendo 

estas: ortopedia, neurologia clínica, neurocirurgia, urologia e cirurgia geral. 

 Além dos serviços supracitados o hospital também dispõe de assistência de 

apoio diagnóstico e terapêutico e serviços multiprofissionais como fisioterapia, 

nutrição clínica, 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, cirurgia geral, urologia, neurocirurgia  

Clínica cirúrgica 

Unidade de terapia intensiva adulto trauma 

Serviços de Apoio Diagnóstico  

Hemodiálise 

Ambulatório 

 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
 

IN
S

T
A

L
A

D
A

 

44 leitos de Clínica Médica adulto COVID 

46 leitos de UTI adulto COVID 

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

12 leitos de observação adulto e pediátrica  

54 leitos de clínica cirúrgica 

10 leitos de UTI Trauma 

                                              Total: 170 leitos operacionais 
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3 ESTRUTURA GESTORA  

 

Para cumprimento das competências legais, o Hospital Regional do Tapajós 

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

coordenadores e supervisores totalizando um quantitativo de 27 profissionais 

conforme descrito no quadro abaixo: 

 

•Diretoria geral - Karla Adriane Figueiredo Cajaiba 

•Diretoria administrativa e financeira - Jó Henrique Honório 
de Almeida

•Diretoria técnica: Leonard Cabral Gonçalves de Oliveira

DIRETORIAS

•Hotelaria - Michelly Tomaz dos Santos

•Farmácia- Breno de Souza Ferreira

•Centro cirúrgico - Herikson Lee Mendes Ferreira
GERÊNCIAS

•Qualidade- Raissa Rodrigues Goedert

•Suprimentos - Hugo Andrade
COORDENAÇÕES

•Núcleo segurança do paciente - Marcela Cristina 
Lopes Paz

•Núcleo interno de regulação- Vanessa Lima de 
Miranda Jadão

•Faturamento- Leidilaura Soares de Sousa

•Núcleo hospitalar de epidemiologia - Dayane Ferreira 
da Silva

•Recursos humanos - Flávia Delatore

•SESMT - Soraya Martins de Aquino

•Fisioterapia- Emanuel Maia Feitosa Júnior

•Núcleo de educação permanente - Bruna Santana de 
Souza Soares

•SAME - Joyara Menezes Freitas Matos

•SCIH - Ana Karen Negreiro Diôgo

•SAU - Dayane dos Santos de Oliveira

•CME- Sara Dione Lima Morais

•UTI´s- Irineu Neres Corrêa Filho

•Ambulatório- Elaine Erika de Oliveira

•Clinica Médica- Adriana de Souza Maia

•Clinica Cirúrgica- Rivanilcy de Souza Varjão

•Hemodiálise- Lucimere Feitosa da Silva

•Acolhimento - Jocicléia Rodrigues de Sousa

•Psicossocial - Lilian Moraes dos Santos

SUPERVISORES
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4 ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL 
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5 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. Dispõe atualmente de 90 

leitos regulados para atendimento exclusivo de COVID, sendo 44 leitos clínicos e 46 

leitos de UTI adulto. Referente ao atendimento de urgência e emergência para trauma 

oferta-se 04 leitos de emergência, 12 leitos de observação, 04 salas cirúrgicas, 54 

leitos clínicos cirúrgicos e 10 leitos de UTI adulto trauma, totalizando 170 leitos 

operacionais no geral. 

 

6 QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA CIRÚRGICA 

 

 Na busca pela melhoria contínua da produtividade setorial, no HRT a 

assistência cirúrgica tem sido constantemente aprimorada através da implementação 

de ações educativas e utilização de ferramentas metodológicas visando a otimização 

da assistência prestada com enfoque na segurança do paciente e melhor 

desempenho. A seguir serão abordadas as principais ações desenvolvidas no 

trimestre voltadas a qualidade da assistência cirúrgica: 

 

Ferramentas e metodologias de segurança cirúrgica 

 

 No mês de maio foi iniciada a aplicação de práticas de cirurgia com a introdução 

do Quadro de TIME OUT cirúrgico para avaliação e validação das ações de segurança 

do paciente durante toda processo de intervenção cirúrgica. O mesmo fica localizado 

em posição estratégica, com boa visualização para equipe cirúrgica e também de fácil 

preenchimento para o realizador da prática. 

Nessa mesma vertente foi também introduzido a utilização do método SBAR 

(Situação, Contexto, Avaliação e Recomendação; do inglês, “Situation, Background, 

Assessment and Recommendation) que contempla as fases de passagem de 

inf+ormações do paciente cirúrgico utilizando um roteiro estruturado de modo a 
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sistematizar a informações antes, durante e após a saída do paciente, que são 

colhidas por telefone junto ao setor de origem do paciente seja clínica cirúrgica, 

acolhimento ou sala vermelha. De modo que quando o paciente seja deslocado ao 

bloco cirúrgico a equipe já o conheça. Abaixo segue imagem do formulário de SBAR 

do HRT. 

Figura 1 – SBAR 

 

Fonte: CC 

 

Nesta metodologia também é contemplado a mensuração dos riscos 

assistenciais já existentes na fase pré-operatória, evidenciando a realização das 

checagens de alergia, risco de queda e lesão por pressão conforme demonstra 

imagem abaixo: 

Figura 2 – Verificação de riscos assistenciais 

 

Fonte: CC 
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Qualificação das equipes de assistência cirúrgica 

 

 Em paralelo a implementação das metodologias abordadas no item anterior, 

foram desenvolvidas práticas de educação permanente com treinamento dentro dos 

plantões com foco nas ações de melhoria contínua. 

 

Figura 3 – Educação continuada no Centro Cirúrgico 

 

Fonte: CC 

 

7 SERVIÇOS IMPLANTADOS NO TRIMESTRE 

 

Hemodiálise 

 

Neste segundo trimestre no mês de Maio foi inaugurado no HRT o setor de 

Terapia renal substitutiva destinada a hemodiálise em pacientes de insuficiência renal 

Crônica, com disponibilização de 10 máquinas. Neste momento o serviço encontra-se 

em processo de preparo para início dos atendimentos com calibração dos 

equipamentos e capacitação continua da equipe, dentre outras adequações, a fim de 

garantir qualidade e segurança aos pacientes que serão admitidos para esta 

modalidade de tratamento. 
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Figura 4 – Inauguração Hemodiálise 

Fonte : Hemodiálise(2021) 

 

Figura 5  – Treinamentos equipe hemodiálise 

Fonte: Registros Comunicação HRT 

 
Ambulatório 
 

O ambulatório do HRT foi inaugurado em 10/05, contemplando inicialmente 5 

especialidades para atendimento regulado, sendo estas: ortopedia, neurologia clínica 

Neurocirurgia, cirurgia geral e urologia 
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Figura 6  – Inauguração do serviço ambulatorial 

  

Fonte: Equipe ambulatorial 

 

Serviço de Atendimento ao Usuário 
 

 Em abril foi implantado no HRT o Serviço de Atenção ao Usuário que tem como 

objetivo promover a escuta qualificada e estreitamento dos vínculos de confiança 

entre a instituição e usuário. O primeiro atendimento do Serviço de Atenção ao Usuário 

ocorreu na abertura do Setor ambulatorial do HRT, em 10 de maio de 2021.  

 

Figura 7 – Implantação do SAU 

 

 
Fonte: SAU (2021) 
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8 DESEMPENHO GERENCIAL 

 

No Hospital Regional do Tapajós, o primeiro trimestre foi caracterizado pela 

efetivação e implementação de serviços e mudanças constantes nos processos de 

trabalho. No segundo trimestre as ações tiveram um enfoque voltado principalmente 

ao alinhamento e qualificação dos serviços já implantados, direcionando o olhar para 

a melhoria da gestão institucional e setorial, definição de estratégias para 

disseminação da cultura de segurança do paciente e colaborador, contribuindo com o 

desenvolvimento da identidade institucional. 

Conforme apresentado no relatório anterior, a organização dos serviços e 

processos encontram-se elencadas em seis eixos norteadores que têm sido 

desenvolvidos continuamente e aprimorados junto aos gestores e lideranças. No 

trimestre de referência, considerando que a avaliação da satisfação do usuário frente 

ao cuidado recebido representa um importante indicador da maturidade institucional 

quanto a qualidade da assistência prestada, a implantação do SAU suscitou o 

surgimento do eixo norteador de satisfação do usuário, conforme demonstrado abaixo: 

 

 
 

 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

Satisfação 
do usuário

Controle de 
infecção 

hospitalar

Cultura de 
humanização

Educação 
continuada

Segurança 
do 

colaborador
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9 CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR 

 

 Neste segundo trimestre o SCIH desenvolveu ações voltadas a captação de 

casos de IRAS tal como a construção e implementação de medidas para prevenção 

de IRAS (Infecção Relacionada à Assistência à Saúde) tendo como estratégias de 

desempenho a busca ativa de IRAS, analise de casos suspeitos e a educação em 

saúde com enfoque na prevenção de infecções. 

 No trimestre de referência o SCIH através de busca ativa de IRAS nas unidades 

assistenciais pode realizar o monitoramento da qualidade das ações adotadas para 

prevenção de IRAS e também da utilização de dispositivos invasivos, uma vez que as 

taxas de utilização desses instrumentos evidenciam o risco de ocorrência de IRAS na 

hospitalização. 

 Destacou-se ainda, o desenvolvimento de práticas educativas com enfoque na 

disseminação da cultura preventiva, no qual o SCIH desenvolveu diversos ciclos de 

capacitações e DDS sobre a importância da higienização das mãos, orientação quanto 

a adoção da técnica dos 5 momentos de higienização e implantação dos informativos 

de passo a passo da técnica nas pias e lavabos das unidades assistenciais. 

 

Figura 8 – Ensino in loco sobre higienização das mãos 

  

Fonte: SCIH(2021) 

 

10 SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

 No trimestre anterior o enfoque do NSP foi voltado em grande parte a 

apresentação do núcleo aos profissionais principalmente das áreas assistenciais, 
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sendo trabalhado a implementação e monitoramento da identificação segura dos 

pacientes tal como início do mapeamento dos pontos críticos da segurança do 

paciente no hospital.  Neste período destacou-se também a busca pela capacitação e 

engajamento das lideranças e profissionais na execução das ações implementadas 

que se mostrou efetiva, configurando-se como um processo de melhoria a ser 

buscado continuamente em parceria com os gestores.  

 No segundo trimestre de atuação do NSP, o núcleo tem dado continuidade ao 

processo de construção e implementação das estratégias de segurança na instituição, 

sendo realizada a monitorização da qualidade e adesão as práticas instituídas. Neste 

sentido, os tópicos a seguir demonstram as ações desenvolvidas neste período. 

 

Capacitação profissional em segurança do paciente 

 

 A fim de melhorar a adesão profissional aos processos de segurança do 

paciente, o NSP promoveu a capacitação dos membros consultivos do núcleo e 

supervisores das unidades assistenciais. A capacitação ocorreu na modalidade EAD 

através do curso autoinstrucional “Segurança do Paciente nas instituições de saúde” 

ofertado gratuitamente pelo Hospital Moinhos de Vento através do PROADI-SUS.  

 O acesso ao curso foi realizado através da plataforma virtual AVASUS no qual 

os participantes tiveram acesso a módulos contendo diversos conteúdos interativos 

abordando sobre o que é o NSP e seu papel na instituição, metas internacionais de 

segurança do paciente, notificações de incidentes e eventos adversos, cultura de 

segurança e papel do profissional na contribuição para segurança do paciente. Ao 

final de cada módulo os participantes puderam realizar avaliações quanto ao 

conhecimento obtido no estudo e após a conclusão de todos os módulos foram 

disponibilizados os certificados de conclusão. 

 Como resultado desta ação foram capacitados cerca de 12 representantes de 

linhas de cuidado direto e indireto da instituição, tendo como objetivo futuro a 

disseminação do conhecimento obtido às equipes e ampliação da abrangência da 

capacitação do curso a todos os profissionais da instituição. 
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Figura 9 – Curso na plataforma AVASUS 

 

Fonte: AVASUS (2021) 

 

Figura 10 – Realização do curso 

   

Fonte: NSP (2021) 

 

Estratégias para disseminação da cultura de segurança do paciente 

 

 Neste trimestre o NSP adotou como meio para otimizar o processo de 

disseminação das ações implementadas tal como as ações futuras, a inserção dos 

supervisores das unidades assistenciais como gestores de segurança nas unidades 

supervisionadas. Atuando como representantes do NSP, os supervisores têm 

contribuído com o monitoramento das ações implantadas, e de incidentes e eventos 

adversos e através dos diálogos diários de segurança e reuniões tem promovido a 

disseminação de cultura de segurança com os profissionais das unidades sob sua 

supervisão. 

 Como resultado pode-se citar a melhoria na comunicação de incidentes ao 

NSP, evidenciando a contribuição dos supervisores na orientação quanto a 

importância do ato de notificar para melhoria dos processos de segurança do paciente, 
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promovendo a minimização da cultura punitiva e fortalecendo o vínculo de confiança 

dos profissionais com o NSP. 

 

Figura 11 – Reunião de apresentação da segurança do paciente para profissionais 

do setor de Clínica Médica 

 

Fonte: Clínica Médica (2021) 

 

Estudo dos protocolos de segurança do Ministério da Saúde de queda e cirurgia 

segura 

 

 Neste trimestre foi realizado junto aos supervisores de Clínica Médica e Centro 

cirúrgico o estudo e discussão do Protocolo de prevenção de queda e cirurgia segura 

do Ministério da Saúde. As reuniões realizadas tiveram o intuito de compreender as 

medidas e cuidados propostos pelo MS para construção dos protocolos alinhados a 

realidade institucional e ações do NSP. 

 

Figura 12 – Reunião de análise dos protocolos do MS 

 

Fonte: NSP (2021) 
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Busca pró ativa de riscos 

 

 A estratégia de busca pró ativa de riscos tem sido adotada pelo NSP para 

assegurar o monitoramento efetivo da adesão aos protocolos, tal como a observação 

e avaliação de riscos potenciais que comprometam a segurança do paciente. Nesta 

metodologia, o NSP realiza as visitas observacionais nas unidades realizando a visita 

leito a leito com inspeção e diálogo com o paciente, no qual o representante do NSP 

checa os itens de segurança do paciente avaliando como conforme e não conforme. 

 Neste trimestre o teste piloto tem sido aplicado nas unidades de UTI, clínica 

médica COVID e Clínica Cirúrgica sendo avaliado os seguintes itens: identificação 

segura, comunicação efetiva do profissional com o paciente e risco de queda. Os 

resultados obtidos nas buscas ativas do NSP têm tido grande relevância pois fornece 

ao NSP subsídios para fomentar a melhoria contínua da qualidade assistencial, 

aprimoramento dos processos de segurança, detecção de falhas latentes, e adoção 

de medidas preventivas em tempo hábil, contribuído para a prevenção de incidentes 

e danos ao paciente. 

Figura 13 – Busca pró ativa de riscos do NSP 

 

Fonte: NSP (2021) 

 

Melhorias na adesão ao protocolo de identificação segura 

 

 O NSP manteve neste trimestre a rotina de realização periódica dos diálogos 

diários de segurança nas unidades, pontuando acerca da melhoria continua da 
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identificação segura no HRT. Nas reuniões in loco os profissionais podem apresentar 

ao NSP propostas de melhoria e duvidas referentes aos processos de identificação, 

sendo também realizada a discussão de casos notificados para análise e 

estabelecimento das medidas preventivas, adotando como princípio a utilização do 

erro como fonte de aprendizado, melhoria e prevenção. 

 

Figura 14 – Monitoramento da META 01 

  

Entrega de Boletim 
informativo do NSP 

DDS com equipe do 
acolhimento 

Fonte: NSP (2021) 

 

Campanha Marco Zero 

 

 Neste trimestre foi dado início a organização da Campanha Marco Zero que 

consiste na realização da primeira avaliação institucional de cultura de segurança. O 

relatório desta primeira avaliação será considerado o marco zero para nortear as 

metas a serem implementadas para melhoria da segurança do paciente no HRT.  

 A avaliação será realizada através do sistema E-questionário desenvolvido pela 

ANVISA e Ministério da Saúde, utilizando o questionário Hospital Survey on Patient 
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Safety Culture (HSOPSC) da Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), 

dos Estados Unidos da América (EUA). 

 Em reunião realizada com os membros do NSP, foi abordado sobre a 

importância da alta avaliação para o desenvolvimento institucional, e feita 

apresentação da ferramenta de gerenciamento da avaliação no HRT. O período de 

cadastramento dos profissionais no sistema está previsto para encerrar em junho, 

estando previsto para ser iniciada a avaliação no mês de julho. 

 

Figura 15 – Sistema E-questionário 

 

Fonte: NSP (2021) 

 

Projeto Saúde em nossas mãos do PROADI-SUS 

 

 O  ‘’Saúde em nossas mãos - Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala 

no Brasil”  trata-se de um projeto colaborativo conduzido pelos hospitais PROADI-SUS, 

equipe técnica do PNSP, Coordenação Geral de Atenção Hospitalar e de Urgência do 

Departamento de Atenção Hospitalar (CGHOSP/DAHU/SAS/MS) que aborda a 

implementação de diretrizes para aumentar a segurança do paciente nas instituições 

públicas de saúde, a partir da prevenção das IRAS (Infecções Relacionadas à Assistência à 

Saúde), que acomete centenas de milhões de pacientes todos os anos. 

  Dentre as IRAS, três foram selecionadas para o projeto por representarem um alto 

grau de mortalidade, morbidade e custos hospitalares: Infecção primária de corrente 
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sanguínea associada à cateter venoso central (IPCS); Pneumonia associada à ventilação 

mecânica (PAV) e Infecção do trato urinário associada ao cateter vesical (ITU-AC). 

 Os cinco hospitais PROADI-SUS trabalham de forma colaborativa para a execução 

do projeto nas Unidades de Terapia Intensiva utilizando metodologia e apoio técnico 

do Instituto for Healthcare Improvement (IHI). São eles: Hospital Alemão Oswaldo Cruz, 

Hospital do Coração, Hospital Israelita Albert Einstein, Hospital Moinhos de Vento e Hospital 

Sírio Libanês. 

 O projeto tem duração de três anos e cada hospital PROADI-SUS orienta um 

conjunto de instituições selecionadas na adoção das práticas de prevenção, em diferentes 

estados do Brasil. No último triênio 2018-2020 participaram 119 instituições em 25 estados 

e Distrito Federal, no qual foram obtidos resultados promissores como a redução em mais 

de 50% das IRAS nas unidades participantes e economia de R$ 354 milhões ao SUS. 

 Visando qualificar a assistência nas unidades de terapia intensiva do HRT, e 

através da análise dos critérios de participação, o NSP em parceria com o SCIH, 

sistema de gestão da qualidade e apoio das direções da instituição realizou a 

candidatura do hospital no projeto que neste triênio 2021-2023 contemplará 204 

instituições do pais. A divulgação dos resultados está prevista para ocorrer no final de 

julho. 

Figura 16 – Projeto Saúde em suas Mãos 

 

Fonte: NSP (2021) 
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11 SEGURANÇA DO COLABORADOR 

 

No último trimestre o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho (SESMT) atuou na execução de ações voltadas para o 

fortalecimento da cultura de segurança do colaborador através dos diálogos diários 

de segurança com enfoque na educação continua e motivação do colaborador nas 

atividades laborais. 

Figura 17 –Diálogos diários de segurança (DDS) 

 

Fonte: SESMT (2021) 

 

Neste sentido, o SESMT em parceira com o NEP, tem participado de forma 

ativa nas integrações, contribuindo para a formação do perfil profissional dos novos 

colaboradores que desde a admissão são orientados quanto a importância da adoção 

dos cuidados e normas voltados para segurança do colaborador e paciente, 

prevenindo a ocorrência de acidentes no trabalho. 

Figura 18 – Integrações profissionais 

 
Fonte: SESMT (2021) 
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Buscando a melhoria na qualidade de vida e segurança do colaborador o 

SESMT promoveu ciclos de imunização dos colaboradores para COVID 19 e 

Influenza. A campanha institucional de vacinação tem como objetivo ofertar de forma 

segura e humanizada aos colaboradores prevenção de doenças infecciosas o que 

infere diretamente sobre a qualidade da pratica laboral na instituição. Neste trimestre 

foram abrangidos 400 colaboradores pelas campanhas de vacinação. 

 

Figura 19 – Campanhas de imunização 

  

Fonte: SESMT (2021) 

 

 Ainda no trimestre, foi realizada treinamento com SESPA para aquisição de 

quimioprofilático PEP (terapia Anti-HIV) e disponibilizado aos colaboradores 

campanha de testagem rápida para HIV, Sífilis, HbsAg e HCV, com apoio da 

psicologia e suporte médico. Foram testados na campanha um quantitativo de 129 

colaboradores. 
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Figura 20  – Campanha de testagem para IST’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SESMT (2021) 

 

Visando atender as orientações da NR23 que dispõe acerca da proteção e combate a 

incêndios nos serviços de saúde, o SESMT promoveu inspeção de segurança nos 

extintores de incêndio, aplicação de não conformidades nas instalações das 

mangueiras de combate a incêndio e treinamentos de princípio de incêndio aos 

colaboradores do HRT. 

 

Figura 21 – Capacitação em combate à incêndios 

  

Fonte: SESMT(2021) 
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O SESMT promoveu conforme regimento do Plano de Prevenção de Riscos de 

Acidente com perfurocortantes o treinamento com a Equipe de ASG quanto a 

montagem e manuseio da caixa de perfurocortante, no intuito de promover protocolo 

correto de montagem e o manuseio da caixa, desde a produção até o destino final no 

abrigo de resíduo do Hospital. 

 

Figura 22 – Treinamento de montagem e manuseio de caixa de 

perfurocortante 

  

Fonte: SESMT 

 

12 GESTÃO DA QUALIDADE 

 

O setor de qualidade no primeiro trimestre teve suas ações voltadas para a 

uniformização e monitorização dos serviços implantados no HRT em alinhamento 

direto com a estrutura gestora, desenvolvendo e normatizando os processos de 

trabalho através da gestão documental. 

No trimestre de referência as ações desempenhadas pelo setor tiveram 

enfoque no suporte direto à organização dos serviços assistenciais e gerenciais 

auxiliando no dimensionamento de equipe dos setores e alinhamento dos fluxos de 

trabalho.  

Paralelo a este apoio, o setor deu início a rotina de visitas observacionais de 

qualidade e rondas de alta gestão para acompanhamento do desempenho dos 

processos instituídos. As visitas observacionais foram realizadas em caráter 

multidisciplinar com a participação do NSP, SESMT, SCIH e direções no qual foram 

auditados inicialmente as unidades assistenciais com ênfase nas unidades de terapia 

intensiva com objetivo de avaliar o diagnóstico situacional dos processos de trabalho 

relacionados a qualidade e segurança do paciente e colaborador.  
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Figura  23 – Visita multidisciplinar 

 

Fonte: SGQ(2021) 

 

 Destaca-se neste trimestre a intensificação das reuniões de gestão estratégica 

do setor de qualidade com as lideranças para avaliação situacional do desempenho 

das unidades assistenciais de clínica e UTI cirúrgica e serviço psicossocial. Através 

das reuniões estratégicas o setor de qualidade elenca junto aos profissionais atuantes 

nos serviços todos os pontos críticos e falhas de interação dos processos que 

interferem na qualidade assistencial e alcance das metas de produtividade.  

 Através do diagnóstico situacional traçado nessas reuniões são discutidas as 

estratégias e métodos de correção e melhoria, através da troca de conhecimento, 

estimulando uma abordagem construtiva e escuta qualificada do profissional e de suas 

dificuldades, com enfoque na qualificação do cuidado e humanização da assistência 

prestada ao paciente. Como resultados, tem-se o alinhamento efetivo das propostas 

e normativas do hospital e maior engajamento da equipe na melhoria continua do 

desempenho setorial. 

Figura 24 – Reuniões de gestão estratégica 

   

Reunião com Psicossocial Reunião com gestores Reunião com UTI e Clínica 
Cirúrgica 

Fonte: SGQ (2021) 
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 Destaca-se que as reuniões estratégicas visam também a construção e analise 

dos projetos institucionais. Neste trimestre dois projetos tiveram ênfase sendo estes:  

 

 Projeto de Identidade Visual com foco na Humanização: objetiva promover a 

ambientação hospitalar com cores, temáticas que otimizem a satisfação dos 

usuários e profissionais, utilizando como temática, as riquezas naturais e 

cultura da região, alinhadas a cores. 

 Projeto Gestão Sustentável ECOPONTO: Reutilização de garrafas pet para a 

Construção da horta de folhas de chás do HRT e construção da sala de 

descompressão, objetivando melhoria da experiência e qualidade de vida do 

colaborador. 

Figura 25 – Projetos do HRT 

  

Identidade visual do hospital Projeto Ecoponto 

Fonte: SGQ (2021) 

 

 A utilização dos DDS - Diálogos Diários de Segurança foi uma estratégia 

adotada pelo setor de qualidade para otimização da comunicação efetiva dos 

processos de trabalho in loco através de uma abordagem horizontalista, no qual os 

profissionais podem partilhar duvidas e dificuldades na adesão aos processos, 

utilizando o setor de trabalho como cenário para compreensão de pontos críticos para 

possíveis melhorias. 
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Figura  26 – DDS 

 
Fonte: SGQ 

 

 O setor de qualidade também deu início a implantação da estratégia de Gestão 

a vista no hospital, através da fixação dos quadros destinados a visualização dos 

indicadores de desempenho da instituição. A gestão à vista atualmente tem sido uma 

metodologia efetiva para otimização dos processos de comunicação e estimulo do 

engajamento dos colaboradores, que consiste na transmissão de informações 

relevantes que são colocadas à vista dos colaboradores e gestores, permitindo o 

acompanhamento de indicadores da área e status de projetos, desta forma, 

promovendo uma cultura de transparência e integrando os colaboradores aos 

processos institucionais. 

Figura 27 – Quadro de gestão a vista 

 

Fonte: SGQ(2021) 

 

 Afim de contribuir com a melhoria na qualidade dos processos de segurança 

transfusional o setor de qualidade neste trimestre instituiu padronização do registro 

das informações durante as diálises e administração de hemocomponentes através 

da aquisição de carimbos padronizados para inserção dos dados, minimizando desta 
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forma a ocorrência de incidentes durante o monitoramento dos pacientes na prestação 

desta assistência. 

 

Figura  28 – Carimbos para registro seguro em hemotransfusão 

 

Fonte: SGQ 

13 HOTELARIA HOSPITALAR 

 

 Neste segundo trimestre o serviço de hotelaria com objetivo de promover a 

melhoria continua da segurança institucional e patrimonial e otimização do 

desempenho profissional , promoveu em parceira com NEP  e Serviço Social a 

construção dos fluxos de acionamento da segurança em situações de risco, tal como 

promoveu  treinamentos das equipes de controle de acesso e recepções quanto a 

importância da abordagem humanizada ao público, cuidado com bens patrimoniais, 

cumprimento adequado das atribuições profissionais e rotinas de trabalho. 
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Figura 29  –  Reunião de alinhamento da segurança institucional 

 

Fonte: Hotelaria(2021) 

 

Figura 30 – Dialógos Diários de Segurança 

   

DDS sobre Abordagem 
Humanizada ao usuário 

DDS sobre conservação dos 
bens patrimoniais 

DDS sobre cumprimento das 
rotinas e atribuições 

profissionais 

Fonte: Hotelaria (2021) 

 

 Em contribuição com as práticas de prevenção de IRAS implementadas pelo 

SCIH as equipes de Higienização e limpeza receberam capacitações quanto as 

técnicas de limpeza a serem desenvolvidas nas áreas assistenciais e administrativas. 
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Figura 31 – Treinamentos 

 

Fonte: Hotelaria(2021) 

 

 Cita-se também a articulação do setor junto a CPGRSS para o 

desenvolvimento da estratégia de sinalização visual das lixeiras através do uso de 

etiquetas didáticas orientando o descarte adequado dos resíduos de acordo com o 

risco biológico 

Figura 32 – Sinalização de descarte adequado de resíduos 

   

  

Fonte: Hotelaria (2021) 
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 Neste trimestre o setor participou da organização e efetivação do projeto de 

identidade visual com enfoque na humanização do ambiente hospitalar, tendo o eixo 

de ambiência como vertente norteadora. O objetivo do projeto no hospital é construir 

uma identidade visual que ofereça uma experiência positiva aos pacientes e visitantes, 

contribuindo com o aumento da satisfação com os serviços prestados no hospital, e 

apresentando ao usuário os princípios da instituição. Tendo como tema as riquezas e 

cultura da região do Tapajós, a parte inicial do projeto foi executada no andar térreo, 

e contemplou as recepções das unidades de acolhimento, imagenologia, hemodiálise, 

reabilitação e ambulatório. 

 Nas recepções a arte adotada traz uma apresentação dos princípios e valores 

do hospital sendo estes dispostos em uma mandala, representando a harmonia e 

integralidade entre cada princípio adotado pelo hospital, dispostos em forma circular 

evidenciando a busca ininterrupta pela valorização e aprimoramento dos valores 

institucionais. 

Figura 33 – Entrada das unidades 

   

   

Fonte: SGQ(2021) 
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Figura 34 – Recepções 

   

Fonte: SGQ(2021) 

 

Figura  35 – Sala de espera 

   

Fonte: SGQ(2021) 

 

14 EDUCAÇÃO CONTINUADA 

 

No segundo trimestre foi dado seguimento as atividades de educação contínua, 

fortalecimento dos vínculos entre os colaboradores, e motivação para melhoria do 

enfrentamento profissional diante dos desafios diários. 

Foram realizados os devocionais semanais com os colaboradores do andar 

administrativo, desenvolvido a capacitação das equipes para implementação do 

projeto Vencedores da COVID, diálogos diários de segurança com equipes de limpeza 

e promovido as integrações de novos colaboradores na instituição. 
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Figura 36 – Devocional semanal 

  

Fonte: Educação, Eventos e Assessoria do HRT(2021) 

 

Destaca-se ainda o apoio prestado nas capacitações referentes a implantação 

da meta 01 de Segurança do Paciente e treinamentos voltados a promoção da 

segurança transfusional e reanimação cardiorrespiratória com equipes de 

enfermagem das Unidades de Terapia Intensiva, treinamentos com as recepcionistas 

de todos os setores que fazem o acolhimento aos pacientes e familiares, com a 

temática “Excelência no atendimento / Comunicação afetiva”,  também de prevenção 

de acidentes com perfurocortantes, “Imobilização Ortopédica”, 

 

Figura 37  – Apoio educacional em treinamentos e capacitações 

  

Treinamento da Meta 01 de Identificação 
Segura 

Capacitação em segurança 
transfusional 

 

  

Imobilização Ortopédica Excelência no atendimento / 
Comunicação Afetiva 
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Montagem e manuseios das caixas 
de perfurocortantes. 

Hemotransfusão e Transfusão 
Segura 

Fonte: Comunicação(2021) 

 

15 CULTURA DE HUMANIZAÇÃO 

 

 Neste trimestre as práticas de humanização hospitalar foram voltadas para a 

valorização dos profissionais e acolhimento dos pacientes hospitalizados. A seguir 

tem-se as principais ações desenvolvidas 

 

Ações de valorização do colaborador 

 

 Movimento despertar 

 

 A ação 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. O projeto encontra-se em execução 

contemplando todos os setores que tem acesso ao NIR. 
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Figura  38 – Caixa de mensagens do Movimento Despertar 

 

Fonte: NIR 

 

 Aniversariante do mês  

 

A ação consiste em celebrar o aniversário dos colaboradores do mês, reunindo-

se no refeitório onde é cantando os parabéns aos aniversariantes, com música ao 

vivo, e um coffee break com bolo, salgados e doces. 

Figura 39 – Aniversariantes do mes 

Fonte: Educação, eventos e assessoria HRT(2021) 

 

 Dia do Trabalhador  

 

Em alusão ao Dia do Trabalhador, cada profissional do Hospital Regional recebeu um 

certificado de reconhecimento pela contribuição diária no processo de serviços 

prestados à sociedade da região do Tapajós. Além da homenagem em forma de 

certificação, receberam uma lembrancinha para deixar marcado o primeiro dia do 

trabalhador na unidade.  
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Figura 40 – Dia do trabalho 

  

Fonte: Educação, eventos e assessoria HRT (2021) 

 

 Dia das mães 

 

 Em comemoração ao dia das mães celebrado em maio, as colaboradoras que 

trabalham na unidade que são mães receberam diversas homenagens da equipe de 

eventos, nutrição e direção por meio de mensagens de áudios, vídeos, almoço  

especial com música ao vivo com recitação de poesia, e entrega de mudas de plantas 

decorativas. As pacientes hospitalizadas e impossibilitadas de estarem próximas de 

seus filhos, também sentiram o aconchego e o acolhimento das equipes recebendo 

uma flor acompanhada de uma mensagem de dia das mães. 

 

Figura 41 – Homenagem do Dia das Mães 

   

Fonte: Educação, eventos e assessoria HRT(2021) 
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 Dia do enfermeiro e dos técnicos de enfermagem 

 

No dia 12 de maio, dia que é celebrado anualmente o dia da enfermagem, o 

Hospital Regional do Tapajós (HRT) reconheceu a importância dos enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem que atuam na unidade, cada um recebeu uma 

lembrança marcando a semana da enfermagem na instituição. 

 

Figura 42 – Homenagem a enfermagem 

  

Fonte: Educação, eventos e assessoria HRT (2021) 

 

 Dia da Assistente Social  

 

 Para celebrar o dia do Assistente Social foi organizado junto a supervisão do 

psicossocial da unidade um momento especial com palestra e entrega de lembrança 

como reconhecimento da dedicação de cada profissional. 

 

Figura 43 – Homenagem ao dia do Assistente Social 

  

Fonte: Educação, eventos e assessoria HRT(2021) 
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 Ação “Aqui tem amor’’ 

 

 No dia dos namorados foi comemorado com um painel temático e plaquinhas 

relacionadas ao dia, no qual os colaboradores puderam contemplar um momento leve, 

descontraído e cheio de amor. 

 

Figura  44 – Ação dia dos namorados 

   

Fonte: Educação, eventos e assessoria HRT(2021) 

 

 Cartinhas aos profissionais do HRT 

  

Neste trimestre alunos representantes do ensino infantil e fundamental da 

Escola Marechal Rondon, estiveram no Hospital Regional do Tapajós para entregar 

cartinhas de agradecimento, junto de uma cesta de café da manhã aos profissionais 

da saúde pela dedicação e emprenho na luta contra o enfrentamento e combate à 

Covid-19. As cartas foram organizadas em um mural para os profissionais apreciarem 

a leitura das mensagens de carinho e reconhecimento. 

Figura 45 – Cartas de homenagem aos colaboradores 

   

Fonte: Educação, eventos e assessoria HRT(2021) 
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Ações em assistência humanizada 

 

 Técnica Mãos do conforto 

 

 A técnica teve seu início em Abril e tem sido desenvolvida nas Unidades de 

Terapia Intensiva de tratamento exclusivo para COVID, pela equipe de enfermagem. 

A técnica 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.  

 

Figura 46 – Técnicas mãos do conforto 

  

Fonte: Enfermagem(2021) 

 

 Projeto Luz da esperança 

 
 O projeto tem sido ofertado aos pacientes de clínica médica COVID e 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. A equipe 
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multiprofissional envolvendo fisioterapeutas, enfermeiros, psicóloga e técnicos de 

enfermagem continua engajada em desenvolver a avaliação e acompanhamento de 

pacientes no projeto. 

Figura 47 – Pacientes no solarium 

  

Fonte: Comunicação(2021) 

 

 Projeto Vencedores da COVID 19 

 

 No mês de abril, foi dado início ao projeto intitulado que visa homenagear os 

pacientes de alta que venceram a doença, e consiste na entrega de certificado e 

medalha simbolizando a vitória no combate à doença. 

 

Figura 48  – Vencedores da COVID 19 

  

Fonte: Educação, eventos e assessoria HRT(2021) 
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 Ação “Seu dia mais especial” 

 

 A ação consiste em parabenizar os pacientes hospitalizados no dia de seu 

aniversário promovendo um momento de alegria , minimizando o impacto emocional 

da distancia dos familiares devido ao processo de internação 

Figura  49– Festa surpresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Educação, eventos e assessoria HRT(2021) 

 

 Primeira alta de paciente indígena  

 

 Em comemoração ao Dia Nacional do Índio, foi celebrada a alta do primeiro 

paciente indígena da etnia Munduruku, O cliente indígena recebeu alta após 10 dias 

internado, estando seis em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Desta forma 

destaca-se o atendimento prestado à população indígena da região do Tapajós no 

HRT. 
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Figura  50 – Registro da primeira alta de um indígena da etnia Munduruku. 

Fonte: Educação, eventos e assessoria HRT(2021) 

 

 Extubação Humanizada  

 

 Assim como no procedimento de intubação, o desmame e o momento de 

extubação de pacientes com Covid-19 exige precisão. Para humanizar esse momento, 

no mês de maio a equipe multiprofissional do Hospital Regional do Tapajós (HRT), 

passou a utilizar a técnica da extubação humanizada, informando aos pacientes 

através de mensagem escrita que eles deixariam a ventilação mecânica. 

 

Figura  51 – Extubação humanizada 

 

Fonte: Comunicação(2021) 
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 Altas Juninas 

 

 No mês de junho, as altas de pacientes recuperados da Covid-19 no Hospital 

Regional do Tapajós foram festejadas em ritmo junino.  Para celebrar a vitória dos 

pacientes, os profissionais de saúde da Clínica Covid do HRT, realizaram a quadrilha 

junina durante a alta dos recuperados da doença. Um ato simples, mas capaz de 

alegrar um paciente após dias de sofrimento e incerteza. 

Figura 52 – Altas juninas 

 

Fonte: Educação, eventos e assessoria HRT (2021) 

 

16 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 

 

 Como abordado no item 7, em abril foi implantado no HRT o Serviço de Atenção 

ao Usuário, coordenado pela gerencia de Hotelaria, o qual representa um canal de 

comunicação entre a administração do hospital, os colaboradores e os usuários.  

 Atraves do SAU os usuários  podem depositar suas sugestões, reclamações 

ou elogios nas urnas localizadas em pontos estratégicos do hospital, podendo estes 

também serem de forma presencial, telefone ou e-mail. No mês de Maio foram 

produzidas as ferramentas utilizadas para mensurar e quantificar a satisfação dos 

usuários sendo formularios , protocolo de tempo de respostas , canais de 

comunicação, e folders.  

Como ferramenta operacional o SAU utilizará o recurso de aplicação de 

questionários de pesquisa para avaliação da satisfação dos usuários sendo estes: 
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• Questionários de Satisfação do Usuário em leito; 

• Questionário de Satisfação do Usuário externo/espera para atendimento; 

• Questionário/ Impresso de Opiniões do Usuário para as coletas nas Urnas de 

pesquisas; 

• Questionário/ Impresso de Satisfação do Colaborador; 

• Impresso da Carta da Mensagem Amiga. 

 

Figura 53  - Pesquisa de satisfação com usuário externo 

  

Fonte: SAU (2021) 

 

Figura 54 - Pesquisa de satisfação com usuario hospitalizado 

 

Fonte: SAU (2021) 
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 Nas tabelas a seguir , tem –se o principais resultados obtidos através da 

atuação do SAU na instituição no mês de Junho: 

 

Tabela 1- Pesquisa de pacientes em leito 

Definições Mês 

Elogios 74% 

Críticas sugestivas 26% 

Fonte: SAU(2021) 

 

Tabela 2 – Pesquisa de atendimentos presenciais 

Definições Mês 

Elogios 16,5% 

Críticas sugestivas 70,8% 

Demanda em andamento 12,7% 

Fonte: SAU(2021) 

 

Tabela 3 –  Questionário de Pesquisa de Satisfação do Usuário em leito 

Setores Ótimo Bom Regular Ruim 

Não 

utilizei Total 

Maqueiros  16 6 0 0 1 23 

Recepção  9 2 0 0 12 23 

Enfermagem 17 5 0 0 0 22 

Equipe medica 16 7 0 0 0 23 

Psicólogos 13 0 0 0 10 23 

Assistentes 

sociais 13 5 1 0 6 25 

Higiene e 

limpeza 18 5 0 0 0 23 

Infraestrutura 18 5 0 0 0 23 

Nutrição 8 10 5 0 0 23 

Total 128 45 6 0 29 208 

Fonte: SAU(2021) 
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Referente a amostra de 100% da pesquisa, obtivemos os resultados 

considerando 60 atendimentos, sendo 23 pacientes internados, 24 atendimentos 

presenciais de demanda interna e externa e 13 atendimentos via celular e e-mail. 

Os dados foram coletados através de questionário de pesquisa de satisfação 

do usuário. Do total de 17 reclamações, 82% foram atendidas, intermediadas e 

respondidas através do SAU. 

 Destaca-se que o SAU objetiva também promover o desenvolvimento de 

projetos instituicionais voltados para a melhoria da qualidade hospitalar com enfoque 

na satisfaççao dos usuauiros e colaboradores do serviço. Os projetos a serem 

desenvovidos pelo SAU são os seguintes: 

 

• Áudio/Visual Acalma: Prevê a instalação de um televisor no local de espera 

para o atendimento ou na sala do Serviço de Atenção ao Usuário, com imagens 

de atendimentos sendo realizados por nossos colaboradores nos setores do 

HRT. 

• Mensagem Amiga: Uma mensagem, feita pelo o usuário em leito que, será 

destinado diretamente ao Colaborador/Setor por meio de uma cópia, onde essa 

mensagem será recitada para o elogiado através de um pesquisador (a) do 

SAU. 

• Mensagem Boa Recuperação: Ao término de cada pesquisa realizada por um 

pesquisador do SAU, ao usuário em leito, será entregue uma breve mensagem 

motivacional. 

• Mensagem Agradeço: Será recitado, aos términos das pesquisas in loco nas 

recepções dos setores, uma breve mensagem motivacional em agradecimento 

pela atenção do usuário.  

• Informação: Em cada setor, terá porta folders, com informativos para 

divulgação dos meios de comunicação, localização e horários de atendimento. 

• Te Escutamos Colaborador: Será feito uma pesquisa de satisfação, trimestral 

com 10% dos colaboradores de cada setor, onde os resultados serão avaliados 

e repassados para o coordenador/supervisor responsável do setor, onde 

mesmo, tomará as medidas cabíveis pelos resultados obtidos. 
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17 ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL 

 

 Os serviços de apoio assistenciais (Fisioterapia, psicossocial e nutrição clínica) 

são de suma importância para o manejo terapêutico eficaz dos pacientes 

hospitalizados no HRT. A seguir tem-se as principais ações e resultados da atuação 

destes serviços neste segundo trimestre: 

 

18 FISIOTERAPIA 

 

 No 2º trimestre de 2021 foram realizados 17.503 atendimentos 

fisioterapêuticos, comparado ao 1º trimestre que foram realizados 19.934 

atendimentos fisioterapêuticos, refere-se uma redução em 12% no número total de 

atendimentos. 

Tabela 4 – Total Sessões de Fisioterapias 

Discriminação Abr Maio Jun 2º Trim 

Fisioterapia Motora 3232 2.332 1.937 7.501 

Fisioterapia Respiratória 4879 2.575 1.945 9.399 

VNI 286 181 136 603 

Total 8.397 5.088 4.018 17.503 
Fonte: Fisioterapia(2021) 

 

A redução dá-se pela diminuição de internações por conta do COVID, dessa 

maneira as sessões que no 1º trimestre eram voltadas integralmente à pacientes 

acometidos por essa doença nas UTI’s e Clínicas Médicas voltadas ao COVID, no 2º 

trimestre esse serviço foi expandido para outros setores do HRT como UTI cirúrgica e 

Clínica cirúrgica. 

 

19 NUTRIÇÃO CLÍNICA 

 

 A fim de promover a melhoria no desempenho profissional da equipe, no mês 

de maio foi realizado treinamento de copeiras que estarão auxiliando na organização, 

separação, etiquetagem, higienização e envasamento, quando necessário, de 

suplementação na sala de dieta enteral, conforme o mapa de dieta enteral e de terapia 

nutricional oral prescrito pelas nutricionistas. 
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 Com intuito de iniciar o processo de mensuração dos indicadores de 

desempenho do setor da nutrição foi iniciado o processo de construção das 

ferramentas destinadas a coleta de dados que irão colaborar para filtração da 

produção mensal, das quais cita-se a planilha de efetividade e planilha de 

produtividade. Ambos encontram-se em processo de construção e validação com 

previsão de operacionalização em Julho. 

 

20 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

 

 O serviço social neste trimestre deu seguimento no papel de articulador da 

comunicação entre pacientes, familiares e instituição realizando diariamente 

atendimento aos familiares, usuários e visitantes auxiliando na orientação quanto as 

normas institucionais, termos de consentimento, mediando todo processo de 

comunicação existente entre profissionais e família.  

 A psicologia disponibiliza assistência psicológica aos usuários, sejam pacientes 

ou acompanhantes através do contato de forma remota e acolhimento beira leito seja 

através de solicitações ou busca ativa.  

 Destacou-se neste trimestre a execução do projeto ‘’Letras que abraçam’’ no 

qual os pacientes têm acesso a livros, revistas e jogos como caça palavras, assim 

como cartas escritas e fotos impressas por seus familiares e acompanhantes com o 

intuito de humanizar e fornecer alternativas de entretenimento e suporte emocional 

aos pacientes, criando assim uma forma de maior aproximação e humanização entre 

as famílias e os pacientes. 
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Figura 55– Projeto Letras que abraçam 

  

Fonte: Psicossocial(2021) 

 

 Destaca-se que no mês de Maio com intuito de melhorar o enfrentamento do 

profissional no processo de trabalho, a psicologia também realizou rodas de conversa 

com colaboradores do hospital, nos quais foram abordados temas relacionados ao 

estresse no ambiente de trabalho. 

 Além deste projeto, tem-se em andamento a execução do projeto de 

intervenção intitulado “Brincando no HRT” elaborado com o objetivo de fornecer 

subsídios para que as crianças e adolescentes internados no hospital recebam 

atendimento humanizado, ressignificando então, seu processo de hospitalização uma 

vez que a necessidade do brincar para as crianças e adolescentes auxilia na 

minimização do sofrimento ocasionado pelo processo de internação, tornando a 

hospitalização mais acolhedora, e menos traumatizante. 

  No projeto pretende-se fazer a distribuição dos materiais lúdicos para as 

crianças e adolescentes internados com o auxílio da equipe de enfermagem, 

realização de teatro com os fantoches com temáticas variadas e jogos educativos. 
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21 NÚCLEOS E COMISSÕES 

  

 Os núcleos e as comissões hospitalares tem sido fundamental para a gestão 

da instituição hospitalar, e tem contribuído para a formulação de políticas, 

coordenação e monitoramento dos processos de trabalho. O quadro abaixo apresenta 

os núcleos e comissões vigentes no HRT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Os núcleos e comissões realizam mensalmente reuniões estratégicas com os 

membros e gestores para apresentação de ações desenvolvidas, discussões de 

propostas referentes e analise de indicadores de desempenho. 

 
NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE (NSP) 
 

As reuniões mensais do NSP neste trimestre tiveram com pauta o processo de 

construção da cultura de segurança na instituição, e capacitação dos membros para 

nivelamento do nível de conhecimento acerca do Programa Nacional de Segurança 

do Paciente, e apresentação das ações implementadas no primeiro semestre de 

atuação do NSP. 

 

 

 

 

 

N
ú

c
le

o
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 Núcleo de Segurança do paciente (NSP) 

Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE) 

Núcleo Interno de Regulação (NIR) 

Núcleo de Educação permanente (NEP) 

  
  

  
  

  
C

o
m
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õ
e

s
 

Comissão de humanização hospitalar (CHP) 

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 (CRP) 

Comissão de prevenção de riscos de acidentes com materiais 
perfurocortantes (CPRAP) 
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Figura 56 – Reunião Ordinária Mensal NSP 

  

Fonte: NSP(2021) 

 
NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO (NIR) 

 
O NIR realizou reuniões com enfoque na efetivação do serviço de atendimento 

ambulatorial no qual desenvolveu ciclos de treinamento para operacionalização do 

SISREG aos colaboradores do NIR e ambulatório, afim de otimizar o processo de 

regulação dos pacientes atendimentos nesta unidade.  

Visando também alinhar a articulação entre o HRT e demais municípios 

assistidos pelos serviços de saúde da instituição, foi realizada reunião juntamente com 

a equipe da 09° CRS e lideranças dos municípios da região do Tapajós, para 

apresentação da Proposta de Ampliação de Serviços de Saúde do Hospital Regional 

do Tapajós atendendo aos princípios de regionalização e resolutividade do Sistema 

Único de Saúde. 

 

Figura 57 – Reuniões do NIR 

  

Reunião para operacionalização do 
ambulatório 

Reunião com 9ª CRS e municipios da 
região do Tapajós 

Fonte: NIR(2021) 
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NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE (NEP) 
 
 As reuniões do NEP destacaram o alinhamento da produção de projetos e 

fluxos de solicitação de treinamentos e capacitações profissionais ao núcleo, tal como 

a participação dos NSP, SCIH e SESMT nas integrações das profissionais 

assistências como forma de contribuir para o fortalecimento da cultura de segurança 

do paciente e segurança do colaborador. 

 

Figura 58 – Reunião do NEP 

 
Fonte: NEP (2021) 

 
  

COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (CCIH) 
 

 No trimestre as reuniões mensais da comissão tiveram como pauta principal a 

coleta de indicadores de infecção hospitalar,  discussão dos resultados de amostras 

positivas para infecção, tendo como itens de ação o rastreamento e análise dos 

prontuários, a instituição de protocolo para a realização de coletas de hemoculturas e 

hemocomponentes nos pacientes que dão entrada para cirurgias eletivas, UTI’s e 

Clínica Médica, instituída a periodicidade padrão para troca de utilização de alguns 

cateteres. 

Figura 59 – Reuniões do SCIH 

  

Fonte: Registros do NEP(2021 
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COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM SERVIÇOS DE 
SAÚDE (CGRSS) 

 
 O CGRRS discutiu nas reuniões mensais as ações previstas no PGRSS do 

HRT e andamento dos projetos de gestão ambiental ECOPONTO. 

 

Figura 60 – Reuniões do CGRSS 

  

Fonte: CGRSS (2021) 

 
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO (CRO) 

 
As reuniões da Comissão de Revisão de óbito foram voltadas para melhoria e 

alinhamento dos fluxos de comunicação dos óbitos, preenchimento adequado dos 

formulários para que ocorra a alimentação adequada dos dados sociais para que 

juntos possamos viabilizar as informações necessárias para o preenchimento de 

Declaração de óbito, para que desta forma o fluxo relacionado ao destino adequado 

das três vias possa acontecer de forma efetiva. 

Destaca-se também o enfoque na revisão dos formulários de Declaração de 

óbito e avaliação quanto a qualidade no preenchimento e extração dos dados de 

mortalidade hospitalar para análise comparativa com os dados registrados no sistema 

de gestão interno. 

Figura 61 – Reuniões da CRO 

  

Fonte: CRO 
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COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO (CRP) 
 

  A comissão de revisão de prontuários desenvolveu no trimestre, reuniões 

voltadas para discussão e implementação de medidas de melhoria da qualidade dos 

prontuários juntamente com a equipe assistencial. Nas reuniões foram feitas 

avaliações acerca da qualidade das anotações das equipes nos prontuários e 

apresentadas as não-conformidades observadas nos prontuários que tem acarretado 

em atraso no fluxo de prontuários para faturamento e arquivamento, sendo elencados 

os pontos críticos e pontos de melhoria a serem desenvolvidos. 

 

Figura  62 – Reuniões da CRP 

 

Fonte: CRP 

As reuniões também objetivam a construção conjunta de ferramentas que 

otimizem a qualidade dos prontuários. Neste trimestre cita-se o desenvolvimento e 

implementação da Ficha de check list de fechamento do prontuário que consiste numa 

lista de verificação dos registros no prontuário com intuito de evitar falhas nas 

evoluções dos profissionais que atendem diretamente o paciente. Como também a 

adoção de medidas de melhoria dos processos relacionados a qualidade dos registros 

de enfermagem, no qual foi discutido a elaboração e aprovação de uma nova versão 

do formulário de evolução de enfermagem para os setores de UTI e clínica médica 

COVID contemplando os seguintes itens: exame clinico, oxigenioterapia, estratégias 

de ventilação mecânica, intercorrências/observações e pendências. O objetivo da 

proposta é minimizar a ocorrência da comunicação inefetiva de pendências ou perdas 

de informações relevantes, a comissão ficou responsável por avaliar a adesão e 

implementação da ferramenta mediando os processos de melhoria necessários 
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COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS 
PERFUROCORTANTES (CPRAP) 
 

 

A comissão do plano de riscos de acidentes com perfurocortantes teve como 

pautas de discussão o desenvolvimento de ações relevantes para a minimização dos 

acidentes com materiais perfurocortantes, realizando a avaliação dos mapas de risco 

setorial, articulação junto ao setor de compras para aquisição dos dispositivos de 

segurança e a idealização de uma Campanha de “cultura de segurança” através da 

realização de game das equipes, treinamento das equipes em prevenção de acidentes 

com perfurocortantes. 

Figura 63 – Reunião Ordinária da CPPAP 

 
Fonte: CPPAP 

 
 

21 RECURSOS HUMANOS 

  

O departamento de recursos humanos neste trimestre desenvolveu ações 

voltadas a melhoria do desempenho da equipe setorial através de reuniões adotando 

a técnica brainstorm como estratégia para dinamizar os processos de trabalho, 

otimizando a produtividade dos colaboradores e da comunicação. 
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Figura 64 – Brainstorm 

 

 

Fonte: RH 

 

Atendendo a clausula contratual 2.1.6 que dispõe acerca da padronização e 

adoção de crachá e uniforme dos profissionais tal como assegurar a frequência dos 

colaboradores, o setor de Recursos Humanos promoveu a implantação dos pontos 

eletrônicos para regulamentação do banco de horas afim de melhorar a gestão do 

tempo e o acompanhamento da produtividade dos colaboradores.  

 

Figura 65 – Ponto eletrônico 

 

Fonte: RH 

 

O uso de sistemas de identificação assegura o controle dos colaboradores 

como também permite a integração entre funcionários, facilitando a identificação e 

promovendo um senso de pertencimento e a ideia de coletividade. Partindo desta 

premissa, foi estabelecido o padrão de uniforme para os colaboradores das áreas 

administrativas. 
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Figura 66 – Padrão de uniforme 

 

Fonte: RH 

 

O uso de crachás também podem desempenhar um papel funcional, servindo 

para agilizar processos e rotinas dentro da empresa, neste sentido destaca-se que no 

mês referido foi realizado a padronização dos crachás de identificação dos 

colaboradores atuantes na instituição. 

 

Figura 67 – Crachás de identificação 

  

Fonte: RH 
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22 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 segundo 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 pela proposta de projeto para implantação de atendimento ambulatorial, 

cirúrgico e nefrologias juntamente com o Oficio de repactuação de internações e 

saídas hospitalares, acompanhados da apresentação dos resultados trimestrais da 

instituição, enfatizando que os serviços funcionantes estão em processo de ampliação 

e planejamento. 

 

Saídas hospitalares 

 

INTERNAÇÃO (Diárias – UTI’s) 
 

 

22.1 ATENDIMENTOS À REGIÃO DO TAPAJÓS E ADJACÊNCIAS 

22.1.1 Total de internações por trimestre 

 

O HRT é referência na região do Tapajós nos serviços de ortopedia e 

traumatologia além de outras especialidades que estão sendo implantadas com a 

diminuição das infecções por conta do COVID.  

No 1º trimestre a quantidade de internações foi de 819, enquanto que no 2º 

trimestre foi de 935, um acréscimo de 14% sobre o primeiro valor, o hospital vem 

ITEM META CONTRATUAL 

MENSAL 

2º TRIMESTRE TOTAL 

REALIZADO 

ABR MAI JUN 

Saídas hospitalares – enfermarias 
e ou pronto atendimento 

240 322 721 684 1727 

ITEM META CONTRATUAL MENSAL - 
DIÁRIA 

2º TRIMESTRE TOTAL 
REALIZADO 

ABR MAI JUN 

 

UTI adulto 

 

180 

705 540 481 1726 
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atendendo não somente a região do Tapajós, mas também Xingú, Baixo Amazonas e 

outros municípios. 

22.1.2 Total de internações região do Tapajós 

 

A região do Tapajós teve um total de 746 internações no 2º Trimestre, o 

município de Itaituba continua sendo o que mais utiliza os serviços do HRT, seguido 

por Rurópolis e Novo Progresso conforme observado na tabela abaixo. 

Tabela 5 - Total de internações da Região do Tapajós 

Região do Tapajós Abr Maio Jun 2º Trim 

Itaituba 190 199 191 580 

Rurópolis 24 16 32 72 

Novo Progresso 21 13 14 48 

Trairão 0 11 14 25 

Aveiro 1 3 7 11 

Jacareacanga 0 8 2 10 

Total 236 250 260 746 

Fonte: PR Sistema/NIR 

22.1.3 Total de internações região do Xingú  

A região do Xingu teve um total de 133 internações, sendo que o município de 

Uruará, seguido por Placas e Altamira são os que mais internam desta região. 

Tabela 6 - Total de internações da Região do Xingu 

Região do Xingú Abr Maio Jun 2º Trim 

Uruará 0 27 38 65 

Placas 9 10 4 23 

Altamira 6 1 12 19 

Medicilândia 0 1 15 16 

Anapú 0 0 4 4 

Brasil Novo 2 0 1 3 

Vitória do Xingú 0 0 2 2 

Senador José Porfírio 0 0 1 1 

Total 17 39 77 133 

Fonte: PR Sistema 

22.1.3 Total de internações região do baixo amazonas 

A região do Baixo Amazonas teve um total de 49 internações o município de 

Monte alegre, seguido por Alenquer e Juruti são os que mais internam desta região. 
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Tabela 7 - Total de internações da Região do Baixo Amazonas 

Região do Baixo Amazonas Abr Maio Jun 2º Trim 

Monte Alegre 11 1 0 12 

Alenquer 4 7 0 11 

Juruti 0 1 7 8 

Santarém 5 1 0 6 

Almerim 3 0 0 3 

Prainha 2 1 0 3 

Oriximiná 2 1 0 3 

Mojui dos Campos 0 1 1 2 

Belterra 0 0 1 1 

Total 27 13 9 49 

Fonte: PR Sistema 

22.1.4 Total de internações demais localidades 

 

Foram internados 7 pacientes oriundos de diferentes localidades do estado do 

Pará e outros estados como Miracema do Tocantins - TO e Caxias -MA. 

Tabela 8 – Total de internações Outras Localidades 

Outras localidades Abr Maio Jun 2º Trim 

Belém 0 2 0 2 

Gurupi 0 1 0 1 

Marabá 0 1 0 1 

Miracema do Tocantins 0 1 0 1 

Terra Santa 1 0 0 1 

Caxias 0 0 1 1 

Total 1 5 1 7 

Fonte: PR Sistema 

 

22.2 ATENDIMENTOS VOLTADOS AO COVID 

22.2.1 Total de internações com AIH  

No segundo trimestre do corrente ano, tivemos um total de 223 internações 

destinados a assistência contra o COVID, número este três vezes inferior ao 

apresentado no primeiro trimestre que foi de 670. 

 Conforme observado na tabela abaixo vem havendo uma redução significativa 

na taxa de internação por conta do COVID, onde em abril foram 141, maio 47 e junho 

35 pacientes. 
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Tabela 9 – Total de internações COVID 

Setores COVID Abr Maio Jun 2º Trim 

Clínica médica COVID 44 16 8 68 

UTI COVID 97 31 27 155 

Total 141 47 35 223 

Fonte: PR Sistema 

22.2.2 Total de óbitos 

Comparando a série histórica do primeiro com o segundo trimestre houve uma 

redução em mais de 100% no número de óbitos, que passou de 313, para 150. Em 

contrapartida a taxa de mortalidade aumentou consideravelmente, para esse dado 

estatístico leva-se em consideração a quantidade de internações e o número de óbitos 

no trimestre. 

No primeiro trimestre a quantidade de internações foi de 670, e a quantidade 

de óbitos foi de 317, dessa forma a taxa de mortalidade foi de 47%, já no segundo 

trimestre subiu para 73%, sendo que a quantidade de internação foi de 223 e o total 

de óbitos foi de 150. 

Tabela 10 – Total de óbitos em unidades assistenciais COVID 

Setores COVID Abr Maio Jun 2º Trim 

UTI COVID 98 31 16 145 

Clínica médica COVID 3 2 0 5 

Total 101 33 16 150 

Fonte: PR Sistema 

22.2.3 Total de altas por melhora  

 O número de altas por melhora no segundo trimestre foi de 173, no primeiro 

trimestre foi de 233 altas,  levando em consideração a quantidade de internações x a 

quantidade de altas, no primeiro trimestre a taxa foi de 35%, já no segundo trimestre 

foi de 78%, um aumento considerável de 43 pontos percentuais, o que significa em 

uma taxa de 120% maior comparado ao 1º trimestre. 

Tabela 11 – Total de altas melhoradas por COVID 

Setores COVID Abr Maio Jun 2º Trim 

Clínica médica COVID 87 60 26 173 

Fonte: PR Sistema 
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22.3 ATENDIMENTOS NAS UNIDADES CIRÚRGICAS DO HRT 

22.3.1 Total de internações com AIH 

 A quantidade de internações na unidade cirúrgica aumentou 

consideravelmente no segundo trimestre do corrente ano, de modo que no primeiro 

trimestre houve 148 internações, no segundo houve um aumento de cinco vezes esse 

valor, foram internados 729 pacientes para realizar procedimentos cirúrgicos advindos 

tanto de regulação quanto na modalidade porta aberta. 

Tabela 12 – Total de internações em unidades cirúrgicas 

Setores cirúrgicos Abr Maio Jun 2º Trim 

Clínica Cirúrgica 132 253 286 671 

UTI Cirúrgica 25 7 26 58 

Total 157 260 312 729 

Fonte: PR Sistema 

22.3.2 Total de cirurgias realizadas 

 Referente a quantidade de cirurgias realizadas, tem-se a necessidade de 

pacientes realizarem mais de um procedimento cirúrgico, por esse motivo o número 

total de cirurgias é superior a quantidade de internações por período.  

 No 1º trimestre houveram 174 cirurgias somando ortopedia, cirurgia geral e 

neurocirurgia, no 2º trimestre foram realizadas 859 cirurgias nas especialidades 

supracitadas incluindo urologia que deu início as atividades no mês de junho com 27 

cirurgias. A especialidade mais procurada para procedimentos cirúrgicos é ortopedia, 

onde é responsável por 90% do total de cirurgias no 2º trimestre. 

Tabela 13 – Total de cirurgias por especialidade 

Setores cirúrgicos Abr Maio Jun 2º Trim 

Ortopedia 147 304 320 771 

Neurocirurgia 14 8 14 36 

Cirurgia Geral 9 11 5 25 

Urologia 0 0 27 27 

Total 170 323 366 859 

Fonte: PR Sistema 
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22.3.3 Taxa de mortalidade operatória 

 

 No 2º trimestre o total de óbitos foi de 9 pacientes nas unidades de internação 

cirúrgicas do HRT, no primeiro trimestre esse número foi de 4 óbitos. Ao analisarmos 

os dados levando em consideração a quantidade de pacientes internados por período, 

no 1º trimestre a taxa de mortalidade em unidades cirúrgicas foi de 2,7%, enquanto 

que no atual trimestre foi de 1,26%, dessa forma observa-se que a taxa de mortalidade 

reduziu em 1,44 pontos percentuais, o que significa em uma redução em uma taxa de 

mais de 110% menor comparado ao 1º trimestre deste ano. 

Tabela 14 – Total de óbitos em unidades cirúrgicas  

Setores cirúrgicos Abr Maio Jun 2º Trim 

Clínica Cirúrgica 1 1 0 2 

UTI Cirúrgica 1 3 3 7 

Total 2 4 3 9 

Fonte: PR Sistema 

 Quanto a taxa de cirurgias classificadas por ASA, considerando as cirurgias de 

urgência realizadas no segundo trimestre, dentre as 859 cirurgias realizadas, 679 

foram cirurgias de urgência/emergência no qual não obtivemos nenhum óbito no 

trimestre referenciado.  

Tabela 15 – Classificação ASA 

Definições Mai jun 

Asa I 195 234 

Asa II 31 24 

Asa III 10 12 
Total 236 270 

Fonte: CRO 

 O quadro acima, relaciona o risco de classificação ASA referente a maio e 

junho, visto que a implantação do monitoramento se deu a partir de maio. 

22.3.4 Total de altas por melhora 

 

 O número de altas por melhora no segundo trimestre foi de 703, no primeiro 

trimestre esse número foi de 233 altas, mas levando em consideração a quantidade 

de internações x a quantidade de altas, no primeiro trimestre a taxa foi de 92%, já no 
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segundo trimestre foi de 98%, o que reflete em um aumento de um pouco mais de 6% 

na taxa de altas por melhora nas unidades cirúrgicas do HRT. 

Tabela 16 – Total de altas por melhora em unidades cirúrgicas  

Setores cirúrgicos Abr Maio Jun 2º Trim 

Clínica Cirúrgica 202 220 281 703 

Fonte: PR Sistema 

22.4 ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

22.4.1 Atendimentos emergenciais 

 

O atendimento de urgência/emergência no 1º trimestre teve um total de 286 

pacientes, já no 2º trimestre esse valor foi quase quatro vezes maior, sendo um total 

de 1087 atendimentos emergenciais. 

Tabela 17 – Total de atendimentos de urgência e emergência do HRT 

Setor Abr Maio Jun 2º Trim 

SV / Acolhimento 279 450 358 1087 

Fonte: PR Sistema/Acolhimento 

 

22.4.2 Total de óbitos 

 

O setor de Urgência e Emergência do HRT acumulou um total de 3 óbitos no 

2º Trimestre, levando em consideração o total de atendimentos, a taxa de mortalidade 

do setor foi de 0,25% no trimestre. 

Tabela 18 – Total de óbitos no setor de urgência e emergência do HRT 

Setor Abr Maio Jun 2º Trim 

SV / Acolhimento 1 1 1 3 
Fonte: PR Sistema 

22.5 ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS 

22.5.1 Total de atendimentos 

Referente ao atendimento ambulatorial foram realizados 1379 atendimentos 

desde o seu início no dia 10 de maio de 2021, com a oferta dos atendimentos das 
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especialidades em ortopedia, neurologia clínica e neurocirurgia, e, no mês de junho 

iniciou-se os atendimentos de cirurgia geral e urologia conforme tabela abaixo. 

Tabela 19 – Total de atendimentos ambulatoriais 

Ambulatório Maio Jun 
Retorno 

Jun 
Total 
Jun 

2º Trim 

Ortopedia 498 306 176 482 980 

Neurologia Clínica 50 49 0 49 99 

Neurocirurgia 94 49 6 55 149 

Cirurgia Geral 0 111 3 114 114 

Urologia 0 36 1 37 37 

Total 642 551 186 737 1379 

Fonte: SISREG/Ambulatório 

 Se contabilizado apenas o que consta no SISREG o número de atendimentos 

realizados no mês de junho foi de 551, porém foi inserido nessa contagem os 186 

retornos realizados no mesmo período, assim a quantidade total de atendimentos no 

mês de junho foi 737, um acréscimo de 15% sobre o mês de maio. Visto que o SISREG 

não disponibiliza a opção de agendamento para 1ª consulta de egresso. 

22.5.2 Perda primária e absenteísmo 

Dois meses após a abertura deste serviço foi observado um alto índice de perda 

primária (que é a quantidade ofertada subtraído pela quantidade agendada), nesse 

período foram ofertadas 674 vagas para consultas em maio, sendo agendado apenas 

642, perfazendo uma perda primária de 32, o que significa uma taxa de 5%, enquanto 

que no mês de junho foram ofertadas 1443 vagas, destas apenas 913 foram 

agendadas, impactando em uma perda primária de 530, o que representa uma taxa 

de 37% de perda primária. Diante disso observa-se uma média de 21% na taxa de 

perda primária desde sua implantação até o mês de junho. 

Referente ao número de absenteísmo das consultas (que é a quantidade 

agendada subtraída pela quantidade de atendimentos realizados), no mês de maio 

foram agendadas 642 consultas, sendo realizadas 547 consultas, totalizando em um 

total de 95 faltas, o que representa 14% de absenteísmo, em junho foram agendadas 

913 consultas, destas houveram 551 atendimentos perfazendo um total de 362 faltas 

o que representa 40% de absenteísmo, perfazendo uma média de 27% de número de 

faltas em consultas agendadas desde sua implantação. Cabe ressaltar que levando 

em consideração o número de retornos somados aos atendimentos teremos um total 

de 737, dessa forma o número de faltas é reduzido para 176, representando assim 
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uma taxa de 19% de absenteísmo, neste cenário a média de absenteísmo cai para 

17% nos meses de maio e junho. 

22.6 METAS DINÂMICAS DO HRT 

22.6.1 Média de permanência geral 

 O resultado do atual trimestre foi melhor que o apurado no primeiro, onde o 

resultado foi 8,88%, enquanto que a média atual é de 5,54% no acumulado do 

trimestre, redução de mais de três pontos percentuais. 

 Esta meta representa o tempo médio em dias que os pacientes permanecem 

internados no hospital, e está relacionado diretamente à gestão eficiente dos leitos 

hospitalares. Segundo o ministério da saúde a meta para hospitais de grande porte, 

no qual se encaixa o HRT é de 4 a 5 dias de média de permanência, o hospital já se 

aproximou da meta dinâmica, o que se conclui que de janeiro até junho o nível de 

gestão de leito pelo NIR (Núcleo Interno de Regulação) vem sendo cada vez mais 

eficiente. 

Tabela 20 –  Média de permanência geral no 2º trimestre 

Média Abr Maio Jun 2º Trim 

Média de permanência geral 5,24% 4,60% 5,36% 5,07% 

Fonte: PR sistema/NIR 

22.6.2 Média de permanência em uti adulto 

Não se tem uma média histórica do primeiro trimestre referente a este 

indicador, porém no 2º trimestre foi de 6,27%. 

Esta meta representa o tempo médio em dias que os pacientes permanecem 

internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto do hospital, tendo por objetivo 

analisar a eficiência na gestão de leitos operacionais, avaliar o tempo de permanência 

dos pacientes e com isso analisar boas práticas clínicas e rotatividade operacional da 

UTI adulto. Considerando que o setor de UTI demanda de um cuidado mais específico, 

o número de 6,27% apresentado no presente trimestre é considerável muito bom. 

Tabela 21 –  Média de permanência em UTI adulto 

Média Abr Maio Jun 2º Trim 

Média de permanência UTI 6,22% 6,26% 6,34% 6,27% 

Fonte: PR sistema/NIR 
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22.6.3 Taxa de ocupação geral 

 A taxa de ocupação do 2º Trimestre foi de 41,06%, inferior à do 1º Trimestre 

que foi de 53,72%, o que mostra uma redução de 12 pontos percentuais nesse 

indicador, muito em consequência a redução de internações por conta do COVID. 

 Este indicador dinâmico avalia o grau de utilização dos leitos operacionais dos 

hospitais como um todo. Mede um perfil de utilização e gestão do leito operacional, 

está diretamente ligado ao intervalo de substituição e a média de permanência.  

Tabela 22 – Taxa de ocupação geral no 2º trimestre 

Média Abr Maio Jun 2º Trim 

Taxa de ocupação geral 53,24% 32,03% 37,92% 41,06% 

Fonte: PR sistema/NIR 

22.6.4 Taxa de ocupação UTI adulto 

Não se tem uma média histórica do primeiro trimestre referente a este 

indicador, porém no 2º trimestre foi de 52,49%. Este indicador dinâmico avalia o grau 

de utilização dos leitos operacionais nas UTI’s. Mede um perfil de utilização e gestão 

do leito operacional, está diretamente ligado ao intervalo de substituição e a média de 

permanência nas UTI’s.  

Tabela 23 – Taxa de ocupação UTI adulto no 2º trimestre 

Média Abr Maio Jun 2º Trim 

Taxa de ocupação UTI 57,66% 40,45% 59,35% 52,49% 

Fonte: PR sistema/NIR 

 

22.7 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO- SADT INTERNO 

E EXTERNO 

22.7.1 Atendimentos de imagem realizados no trimestre 

O Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) vem ofertando os 

exames de Tomografia computadorizada, Ressonância magnética e Radiografia 

conforme metas contratuais, porém, assim como no Ambulatório há um alto índice de 

perda primária que é a quantidade de agenda menor que a oferta. 
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Tabela 24 – SADT Interno e externo 

Exames Meta/Mês Abr Maio Jun 2º Trim 

Tomografia Computadorizada Geral 600 719 592 619 1930 

Tomografia Computadorizada Geral 
com contraste 

100 - 12 - - 

Ressonância Magnética 300 69 117 149 335 

Radiografia geral 1000 555 605 927 2087 

Eletrocardiograma 700 70 50 68  

Analises Clinicas 40000 16214 10258 7991 34.463 

Diagnóstico histopatológico 400 - 04 - - 

Total 43100 17627 11638 9754 38815 

Fonte: SADT 

 

Desde o início da disponibilização dos serviços destacados acima, os exames 

e atendimentos foram ofertados gradativamente alinhando-se inicialmente de acordo 

com a demanda existente e a estruturação do serviço, destacando-se no cenário atual 

o alinhamento da oferta tendo como referência as metas contratuais, no qual tem sido 

dimensionado e organizado os fluxos de trabalho tal como a oferta visando o alcance 

progressivo dessas metas 

22.8 VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO SCIH  

22.8.1 Taxa de dispositivos invasivos no trimestre 

 Não se tem uma série histórica do primeiro trimestre, porém segundo a planilha 

abaixo, segue série histórica da taxa de dispositivos invasivos das UTI’s adulto do 

HRT no 2º trimestre do corrente ano, no qual observa-se uma maior utilização do 

Cateter Venoso Periférico, seguido por Cateter Venoso de Demora e Cateter Venoso 

Central. 

Tabela 25 – Taxa de Dispositivos invasivos no trimestre 

Média Abr Maio Jun Média 2º Trim 

CVD 44,78% 35,82% 28,81% 36,47% 

CVC 36,78% 32,89% 25,38% 31,68% 

SNE 27,85% 24,52% 19,84% 24,07% 

VNI 10,82% 3,68% 1,12% 5,21% 

CVP 43,84% 44,69% 55,24% 47,92% 

SNG 2,16% 0,67% 0,86% 1,23% 

TOT 29,92% 24,02% 16,08% 23,34% 

Fonte: SCIH 
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22.8.2 Densidade de infecção hospitalar 

Durante o mês de maio a vigilância do SCIH identificou dois casos de infecção, 

portanto o percentual de densidade de infecção hospitalar do referido mês foi de 

1,67%, sendo um caso de infecção do trato urinário com percentual de 0,83%, 

identificado na clínica médica e outro caso de infecção primária de corrente sanguínea 

com diagnóstico clínico com percentual de 2,5% na UTI COVID adulto.  

No mês de junho a vigilância identificou dois casos de infecção, portanto o 

percentual de densidade de infecção hospitalar é de 1,32% sendo um caso de 

infecção primária de corrente sanguínea do tipo laboratorial (IPCSL) com percentual 

de 0,66% na UTI COVID adulto. O outro caso é de uma infecção do trato urinário na 

UTI/Trauma. Referente a taxa de utilização de cateter venoso central, resulta-se em 

25,38%. 

Foram identificados somente esses 4 casos no trimestre e em toda a série 

histórica do HRT, ressalta-se que medidas de minimização de risco e contenção de 

infecção estão sendo tomadas. 

 

22.9 SESSÕES DE HEMODIÁLISE 

22.9.1 Sessões de hemodiálises realizadas no trimestre 

No primeiro trimestre as seções de hemodiálise aguda realizada em pacientes 

internados foi de 285, enquanto no segundo trimestre o resultado foi de 270, sendo 

15 a menos que no trimestre anterior. 

Tabela 26 – Total Sessões de hemodiálises 

Discriminação Abr Maio Jun 2º Trim 

Hemodiálise 111 95 64 270 

Fonte: Hemodiálise 

O serviço de diálise no segundo trimestre permaneceu funcionando nas UTI´s 

e clínica médica afim de promover a estabilidade hemodinâmica dos pacientes críticos 

que evoluíram com Insuficiência renal aguda, em decorrência do agravamento do 

quadro clínico da COVID – 19. Em virtude do declínio da pandemia a necessidade do 

serviço vem diminuindo em progressivamente conforme demonstra na tabela acima. 
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22.10 QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 
  
 

Nas competências abril, maio e junho de 2021, foram admitidos no Hospital 

Regional 935 pacientes para internação. O faturamento inventariou, corrigiu e solicitou 

autorização ao 9° Centro, estando em processo de autorização 737 internações 

hospitalares, totalizando 79% das internações no trimestre.  

Na atual conjuntura, o processo de autorização das AIHS originadas no HRT 

ocorre externamente, isto é, em vista de que o médico regulador do estado se 

encontra no município de Santarém, o hospital realiza o encaminhamento dos 

prontuários físicos via transportadora até o município supracitado, para que seja 

realizado o processo de auditoria e validação.  

Diante do exposto, salutamos que este fluxo tem acarretado em morosidade no 

processo de quantificação das AIH’s produzidas impactando a otimização dos 

indicadores referentes a qualidade da informação. Além disto, destaca-se também a 

necessidade do hospital em assegurar a integridade e segurança das informações 

contidas no prontuário, uma vez que o prontuário físico deva ser mantido em local de 

guarda adequado prevenindo incidentes como extravios e perda de informações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

     

O relatório apresentado demonstrou o desempenho quantitativo e qualitativo 

da atuação do HRT n segundo trimestre do ano. Destaca-se neste trimestre a busca 

pela melhoria e capacitação dos profissionais tal como o aprimoramento dos serviços 

funcionantes, promovendo o alinhamento dos serviços e produtividade interna com 

enfoque no alcance das metas atrelado a melhoria continua da assistência prestada, 

moldando-a conforme os princípios organizacionais da instituição. 


