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1. APRESENTAÇÃO 

 

Este relatório apresenta os resultados do quantitativo dos indicadores, das 

metas apuradas do mês de novembro de 2021, do Hospital Municipal 

Dr.Alberto Tolentino Sotelo (Pronto Socorro e Ambulatório)   

Os dados coletados foram alimentados em tabelas, devidamente 

identificadas por logradouros e seus respectivos setores. Desta forma, os 

resultados obtidos expressam a realidade do número atendimentos ofertados 

para a população usuária do Sistema Único de Saúde, SUS. 

As considerações relevantes deste relatório, faz se necessário revisão das 

metas de base e metas de incremento baseado na série histórica  visando 

restabelecer os objetivos e redefinir as metas mensuráveis .
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2. CARACTERISTICAS DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

2.1. INDICADORES QUANTITATIVOS 

2.1.1. AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES 

 
O ambulatório de especialidades funciona de segunda à sexta-feira das 

08 às 17h. A área física é composta por consultórios, sala de procedimentos, 

registro (abertura de prontuários), agendamento (consultas e procedimentos). 

Tabela 1 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES 
 

AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES 

DESCRIÇÃO META MENSAL REALIZADO % 

Consultas ambulatoriais 

realizadas 
3.000 1.351 45,03% 

Cirurgias Ambulatoriais 200 186 93% 

Fonte: Base de dados do Ambulatório (2021) 

 
 
 

 
Tabela 2 - CONSULTAS AMBULATORIAIS DETALHADA 

 

AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES 

DESCRIÇÃO META MENSAL REALIZADO 

CIRURGIA GERAL 6.000 458 

ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA 4.000 402 

UROLOGIA 1.000 107 

NEUROCIRURGIA 1.000 178 

CIRURGIA VASCULAR 1.000 54 

OTORRINOLARINGOLOGIA 1.000 84 

INFECTOLOGIA 4.000 68 

Total Mensal 18.000 
1.351 

7,5% da meta 
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É importante mencionar que no próprio chamamento público nº 002/2020 há divergêcias de informações, 

uma vez que no primeiro quadro menciona uma quantidade de 3000 consultas/mês, ao passo que no 

quadro fala-se em 36000 consultas/mês.  

Ressaltamos que a média de atendimentos no período de 2011 a 2018 evidencia média mensal de 

atendimentos de 1869 atendimentos/mês o que se evidencia em 2021 no período  

 
 

 

 
Ressaltamos ainda que em relação ao espaço físico do referido ambulatório, este dispõe de 3 (três) salas 

e realizando uma matemática simples, vejamos: 36.000 consultas/mês ÷ 20 dias úteis (segunda a sexta-

feira) = 1.800 atendimentos/dia: 3 salas = 600 consultas/dia por sala: 10h de funcionamento ambulatório 

= 60 consultas/horas.  

Sendo o parâmetro mínimo de 3 a 4 consultas/hora e em um espaço que não comporta esse quantitativo 

de pacientes. 

Tais informações evidencia a necessidade imediata de revisão, repactuação das metas.  

 

Tabela 3 - RESUMO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS 
 

Fonte: Base de dados do Ambulatório (2021) 
 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

21322 16634 18920 20790 22116 24986 22886 31749

1777 1386 1577 1732 1843 2082 1907 2646

TOTAL 179403 atend. 2011 A 2018 22425 atend/ano 1869 atend/mês 

ATENDIMENTOS CONSULTAS AMBULATORIAL 

N° DESCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 

01 Vagas ofertadas 1.534 

02 Vagas não agendadas (Encaixe) 98 

03 Consultas realizadas 1.319  

04 Primeira consulta 842 

05 Pacientes vindos de outros municípios 54 

06 Faltosos 65 

07 Retorno 143 

08 Central / SEMSA 182 
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2.1.2. HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM – HMS 

 
O HMS é um Hospital de média complexidade que visa atender aos 

principais problemas e agravos de saúde da população. Há profissionais 

especializados e recursos tecnológicos para dar apoio, diagnóstico e tratamento 

para os habitantes de Santarém e região. 

Tabela 4 - PRODUÇÃO CONSOLIDADA - HMS 
 

HOSPITAL GERAL 

DESCRIÇÃO META MENSAL REALIZADO 

LEITOS 163 153 

LEITOS-DIA 4.951 4.744 

PACIENTES-DIA 6.260 4.245 

ÓBITOS 45 81 

% de OCUPAÇÃO 84% 89,5% 

TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA 5,3 3,5 

MORTALIDADE HOSPITALAR - GERAL 3,81% 6,74% 

MORTALIDADE HOSPITALAR - 

ESPECIFICA 
3,05% 0,75% 

Fonte: Base de dados do HMS (2021) 
 

Atualmente, o Hospital opera com 153 leitos, sendo  25 leitos de clínica 

médica, 43 leitos de clínica cirúrgica, 23 leitos de pediatria, 45 leitos de 

obstétricia e 10 leitos de UCI neonatal, 146 leitos de internação e 07 leitos de 

Unidade de Terapia Intensiva, perfazendo 153 leitos operacionais. Importante 

mencionar que foram eliminados leitos (de corredor) que existiam no Setor de 

Emergência, o que contribuiu para um atendimento mais humanizado (e mais 

rápido) no Setor.  

 
Evidencia-se que, a taxa de ocupação deste nosocômio mantém-se dentro 

da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Em relação ao tempo de 

permanência ocorreu              redução em relação ao mês anterior que foi de 4,1 dias. 

mailto:administrativo@santarem.institutomaissaude.org.br
http://www.institutomaissaude.org.br/


administrativo@santarem.institutomaissaude.org.br 99247-4943 (93) ׀ 

Avenida Presidente Vargas, 1539, Santa Clara, CEP 68005-110 Santarém – PA 

www.institutomaissaude.org.br 

Todos os atendimentos disponibilizados no Hospital Municipal de Santarém são gratuitos e compõem o SUS 

 

 

   
 

2.1.3. SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMS 

 
O HMS utiliza o acolhimento com classificação de risco no pronto-socorro. 

De acordo com Humaniza SUS criado pelo Ministério da Saúde, este protocolo 

prioriza o atendimento para pacientes conforme a sua classificação de risco. 

Tabela 5 - URGÊNCIA / EMERGÊNCIA 

Fonte: PR sistema (2021) 
 

Algumas medidas técnico-administrativas foram importantes nesse sentido: 

(orientar e reencaminhar à UPA todos os pacientes de baixo risco (com 

classificação azul ou verde); regular pacientes de outros municípios para não 

virem ao PS apenas para aguardar cirurgia eletiva ou transferência ao 

Hospital Regional; diminuir a ociosidade da UPA (que se encontrava com a 

meta de atendimento estipulada pelo MS – 10.250 atendimentos – abaixo do 

esperado) e concentrar a atenção dos profissionais do PS nos pacientes mais 

graves e urgentes. Conforme observa-se a série histórica a média de 

atendimento no PS é menor que 5000 atendimentos/mês.  

 

 

 

Considerando o quantitativo de pacientes atendidos no PSM em novembro, 

ocorreu um                                 aumento de 420 atendimentos em relação ao mês anterior. 

 

URGÊNCIA / EMERGÊNCIA 

DESCRIÇÃO META MENSAL REALIZADO 

VERMELHA 500 116 

AMARELA 4.200 2.138 

VERDE 3.300 1.517 

AZUL 500 296 

Total de Atendimentos 8.500 4.067 – 47,9% 
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2.1.4. CLÍNICA MÉDICA - HMS 

 
Este setor do hospital atende pacientes que geralmente necessitam de um 

longa permanência no hospital.  

Tabela 6 - CLÍNICA MÉDICA - HMS 
 

CLÍNICA MÉDICA 

CLÍNICA MÉDICA META MENSAL REALIZADO 

LEITOS 37 25 

LEITOS-DIA 1129 766 

PACIENTES-DIA 2700 688 

ÓBITOS 36 01 

% de OCUPAÇÃO 85% 89,82% 

TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA 7,3 13 

MORTALIDADE HOSPITALAR - GERAL 9,73% 6,74% 

MORTALIDADE HOSPITALAR - 
ESPECIFICA 

7,78% 1,89% 

Fonte: Base de dados do HMS (2021) 
 
 

Necessário revisão das metas x nº leitos operacionais.   
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2.1.5. CLÍNICA CIRÚRGICA – HMS 

 
Setor destinado ao atendimento pré e pós operatório das cirurgias. 

Tabela 7 - CLÍNICA CIRÚRGICA - HMS 
 

CLÍNICA CIRÚRGICA 

CLÍNICA CIRÚRGICA META MENSAL REALIZADO 

LEITOS 58 43 

LEITOS-DIA 1769 1.333 

PACIENTES-DIA 1560 1.341 

ÓBITOS 4 0 

% de OCUPAÇÃO 88% 100% 

TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA 6 7 

MORTALIDADE HOSPITALAR - GERAL 1,54% 6,74% 

MORTALIDADE HOSPITALAR - 

ESPECIFICA 
1.23% 0% 

Fonte: Base de dados do HMS (2021) 

 
Necessário revisão das metas x nº leitos operacionais.     
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CLÍNICA PEDIÁTRICA – HMS 

 
A clínica pediátrica setor do Hospital Municipal de Santarém destinado para internação de  

crianças na faixa etária de 0 à 11 anos. E, para atender essa demanda contamos com  

corpo clinico multiprofissional e interdisciplinar especializado, envolvendo áreas médicas com 

 residência em pediatria, enfermagem, fisioterapia e outros serviços inerentes nutrição, psicologia,  

serviço social. Os serviços busca assegurar a qualidade e segurança do paciente,  

com vista a humanização desta clientela. 

Tabela 8 – CLINICA PEDIÁTRICA - HMS 
 

CLÍNICA PEDIÁTRICA 

CLÍNICA PEDIÁTRICA META MENSAL REALIZADO 

LEITOS 26 23 

LEITOS-DIA 793 715 

PACIENTES-DIA 1000 468 

ÓBITOS 5 0 

% de OCUPAÇÃO 126% 65,45% 

TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA 6,7 6,4 

MORTALIDADE HOSPITALAR - GERAL 3,33% 6,74% 

MORTALIDADE HOSPITALAR - 

ESPECIFICA 
2,67% 0% 

Fonte: Base de dados do HMS (2021) 
 

Necessário revisar as metas x nº leitos operacionais. 
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2.1.7. CLÍNICA OBSTÉTRICA 
 

Destinada ao atendimento e tratamento materno e infantil na especialidade 

obstetrícia e neonatologia. É um dos setores de maior importância para o 

hospital e sinônimo de referência de urgências e                                                        emergências obstétricas para 

a região oeste do Pará. 

 

Tabela 9 - CLÍNICA OBSTÉTRICA - HMS 
 

CLÍNICA OBSTÉTRICA 

CLÍNICA OBSTÉTRICA META MENSAL REALIZADO 

LEITOS 42 45 
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LEITOS-DIA 1.260 1.420 

PACIENTES-DIA 1.000 1.352 

ÓBITOS 1 0 

% de OCUPAÇÃO 79% 95,21% 

TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA 2,5 2,27 

MORTALIDADE ESPECIFICA 0,10% 0% 

PARTOS REALIZADOS 300 386 

% DE PARTOS 75% 70,21% 

NORMAIS 210 271 

CESARIANOS 90 115 

TAXA DE CESARIANA (%) 30% 29,79% 

CURETAGENS 25 20 

% DE CURETAGENS 6,30% 5,18% 

INTERCORRÊNCIAS OBSTÉTRICAS 75 135 

% DE INTERCORRÊNCIAS 18,8% 34,98% 

Fonte: Base de dados do HMS (2021) 
 

No que se refere aos procedimentos obstétricos, o HMS apresenta-se, na 

prática, como o grande Centro de Referência em Gestação de Risco para toda 

a Região do Oeste paraense, suas enfermarias vivem superlotadas no qual 

chega a representar 64% de toda a demanda.  

O HMS é o grande hospital de referência, também na área obstétrica, em 

novembro de 386 partos realizados, 70% dos partos cesárea e 30% de partos 

normais.  

É necessário revisar as metas x nº leito operacionais, de 42 leitos aumentou para 

45 leitos. 

2.1.8. CENTRO CIRÚRGICO – HMS 

 
O centro cirúrgico é um setor restrito da instituição hospitalar, composto 

por diversas áreas que buscam prover condições adequadas para realização de 

procedimentos anestésicos e cirúrgicos, com objetivo de proporcionar cuidados, 

além da busca pela recuperação ou melhora do paciente por meio de intervenção 

cirúrgica. 
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Tabela 10 - CENTRO CIRÚRGICO - HMS 
 

CENTRO CIRÚRGICO 

CENTRO CIRÚRGICO META MENSAL REALIZADO 

N° DE GRANDES CIRURGIAS 600 46 

N° DE MÉDIAS CIRURGIAS - 238 

N° DE PEQUENAS CIRURGIAS 120 136 

TOTAL  720 420 – 58,3% 

N° DE CIRURGIAS POR SALA 5 3,5 

Fonte: Base de dados do HMS (2021) 

 
O Centro Cirúrgico contém 05 salas, mas no momento funciona apenas com 04 salas, lembrando que 

dessas 04 (quatro) salas 01 (uma) sala foi destinada para o setor de obstetrícia. Em novembro realizado 

420 cirurgias perfazendo um total de 58,3% da meta proposta. 

Devido ao pequeno número de salas cirúrgicas existentes para atender demanda de diferentes 

especialidades, o número de procedimentos cirúrgicos fica condincionado ao limite do número de salas, 

ficando as cirurgias eletivas em segundo plano.  
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2.1.9. SERVIÇO OFTALMOLÓGICO - HMS 

 
O serviço de oftalmologia no HMS é destinado para atendimento de 

urgências e emergências. 

Tabela 11 - SERVIÇO OFTALMOLÓGICO - HMS 
 

SERVIÇO OFTALMOLÓGICO 

SERVIÇO OFTALMOLÓGICO META MENSAL REALIZADO 

Cirurgias oftalmológicas de emergência 4 13 

Fonte: Base de dados do HMS (2021) 

 
                  A oferta deste atendimento é somente em casos de urgênica oftalmologica, no qual o médico  

                fica de sobreaviso, solicitamos a supresssão do referido indicador.  

 

 
2.1.10. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI / HMS 

 
É uma unidade hospitalar de pacientes que necessitam de cuidados 

intensivos por uma equipe especializada composta por profissionais de diversas 

áreas. Neste setor são admitidos pacientes com graves problemas de saúde que 

precisam de cuidados e supervisão constante. 

Tabela 12 - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - HMS 
 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA META MENSAL REALIZADO 

LEITOS 7 07 

LEITOS-DIA 210 210 

PACIENTES-DIA 200 204 

ÓBITOS 8 03 

% de OCUPAÇÃO 95% 97,14% 

TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA 8 17 

MORTALIDADE HOSPITALAR 31,80% 6,74% 

MORTALIDADE ESPECIFICA 31,80% 25% 

Fonte: Base de dados do HMS (2021) 
 

Tempo médio de permanência de 17  dias, superior ao proposto em CG . 
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2.1.11. UNIDADE NEONATAL (UCI) - HMS 

 
A unidade de cuidados intermediários, UCI, é um setor semi-intensivo 

destinado aos recém nascidos com risco médio de complicações e que 

necessitam de assistência continua. 

Tabela 13 - UNIDADE NEONATAL - HMS 
 

UNIDADE NEONATAL (UCI) 

UNIDADE NEONATAL (UCI) META MENSAL REALIZADO 

LEITOS 10 10 

LEITOS-DIA 300 300 

PACIENTES-DIA 270 192 

ÓBITOS 6 05 

% de OCUPAÇÃO 90% 64% 

TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA 9,3 3,31 

MORTALIDADE HOSPITALAR 20,7% 6,74% 

MORTALIDADE ESPECIFICA 24,1% 8,62% 

Fonte: Base de dados do HMS (2021) 

 
Observa-se o decréscimo no tempo de permanência em relação ao mês   

anterior (7 dias), com taxa de ocupação de 64%, porém com 5 óbitos (83%). 

2.1.12. SERVIÇO DE NUTRIÇÃO - HMS 

 
O serviço de nutrição e dietética tem como objetivo garantir a assistência 

nutricional direcionando a necessidade do paciente com qualidade e segurança 

durante o período de internação. 

Tabela 14 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO - HMS 
 

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO  

NUTRIÇÃO META MENSAL REALIZADO % 

N° DE EFEIÇÕES SERVIDAS                   
(04 POR PACIENTE/DIA) 40.000 33.165 83% 

PARA PACIENTES (60%) 24.000 19.584 59% 
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PARA ACOMPANHANTES (25%) 10.000 9.263 28% 

PARA SERVIDORES (15%) 6.000 4.318 13% 

Fonte: Base de dados do HMS (2021)  

A Tabela acima nos permite discriminar melhor a distribuição das refeições, calcular o número de 

refeições por pacientes-dia que, segundo os indicadores normativos adotados nos diversos hospitais, 

deve ficar em torno de 4 refeições/paciente (café da manhã, almoço, jantar e ceia).  

Solicitamos a supressão do referido indicador.  

 

2.1.13. SERVIÇO DE LAVANDERIA - HMS 

 
A lavanderia hospitalar é um dos setores de apoio ao atendimento dos 

pacientes, responsável pelo processamento de lavagem e distribuição dentre os 

setores hospitalares. Considerar esse serviço a atender todas as 05 etapas do 

processamento de higienização até o uso. 

Tabela 15 - SERVIÇO DE LAVANDERIA - HMS 
 

SERVIÇO DE LAVANDERIA 

LAVANDERIA META MENSAL REALIZADO 

SETOR URGÊNCIA / EMERGÊNCIA * 1.124,358 

SETOR DE INTERNAÇÃO * 716,583 

CENTRO CIRÚRGICO / OBSTETRICO * 3.528,36 

HEMODIALISE * 49,36 

TOTAL MENSAL 16.000 5.418,661 

Fonte: Base de dados do HMS (2021) 
 

A ROUPARIA vem apresentando insuficiência crônica de roupas ao longo dos anos, intensificando se no 

ano corrente. Além desse fato, o Serviço de Lavanderia se encontra bastante sucateado, o que piora o 

fornecimento de roupa. O maquinário da Lavanderia, como já referimos, necessita de urgente 

investimento assim como a aquisição de maior quantidade de roupa. 

Solicitamos a supressão do referido indicador.  

 
2.2. SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT 

 
É uma modalidade de prestação de serviço ofertada nas unidades de 

saúde e responsável pela realização de exames complementares das linhas de 
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cuidado de atenção básica e da atenção especializada. SERVIÇO DE 

LABORATÓRIO 

 
Tabela 16 - SERVIÇO DE LABORATÓRIO - HMS 

 

SERVIÇO DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO META MENSAL REALIZADO 

SETOR URGÊNCIA / EMERGÊNCIA 13.500 11.485 

SETOR DE INTERNAÇÃO 7.500 9.772 

UTI 3.500 2.748 

UCI NEONATAL 500 415 

HEMODIALISE 1.000 * 

AMBULATÓRIO 2.500 385 

TOTAL 28.500 24.805 
87% 

Fonte: Base de dados do HMS (2021) 
 
 

       O  setor de Hemodiálise é gerido por outra OS. 
 

A oferta de exames no ambulatório  é proporcional a  nº de consultas realizadas no ambulatório.   
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2.2.1. SERVIÇO DE RADIOGRAFIA 

 
Tabela 17 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA - HMS 

 

SERVIÇO DE RADIOGRAFIA 

RADIOGRAFIA META MENSAL REALIZADO 

SETOR URGÊNCIA / EMERGÊNCIA 3.000 7.467  
(248%) 

SETOR DE INTERNAÇÃO 300 456 
(152%) 

UTI 50 07 

UCI NEONATAL * 22 

HEMODIALISE * * 

AMBULATÓRIO 250 221 

TOTAL 3.600 8.173 

Fonte: Base de dados do HMS (2021) 

 
 

Necessária repactuação da meta principalmente urgência e emergência e internação.  

 
2.2.2. SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA 

 
Tabela 18 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA - HMS 

 

SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA 

ULTRASSONOGRAFIA META MENSAL REALIZADO 

SETOR URGÊNCIA / EMERGÊNCIA 360 217 

SETOR DE INTERNAÇÃO 200 253 

UTI 35 03 
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UCI NEONATAL 05 09 

TOTAL 600 482 

Fonte: Base de dados do HMS (2021) 

O referido setor atingiu 80,4% da meta proposta 

2.2.3. SERVIÇO DE TOMOGRAFIA 

 
Tabela 19 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA - HMS 

 

SERVIÇO DE TOMOGRAFIA 

TOMOGRAFIA META MENSAL REALIZADO 

SETOR URGÊNCIA / EMERGÊNCIA 300 314 

SETOR DE INTERNAÇÃO 140 60 

UTI 10 22 

UCI NEONATAL * 06 

AMBULATÓRIO 50 44 

TOTAL 500 446 

Fonte: Base de dados do HMS (2021) 

Alcance da meta proposta em 89,2%. 

 

                  Nº de Transferências solicitadas  

No mês de novembro foram transferidos 62 pacientes para hospitais de alta complexidade 01 para o 

Hospital Gaspar Viana, 01 para o Hospital Regional do Tapajós, 60 para o Hospital Regional de Santarém 

e mais 112 transferência obstétrica para hospitais conveniados. 

Na  UPA tivemos um total de 82 solicitações de transferências para  diversos  hospitais, desse total 25 

pacientes para leitos UTI e 02 leitos clínicos para o Hospital Regional do Baixo Amazonas e, 01 pacientes 

para o Hospital de Belém para leito UTI  e 54 transferências para  o Hospital de Santarém . 

                    Qualidade da Informação – faturamento  

Tivemos 1059 altas e foram faturadas 1100 AIHs no mês de novembro.  
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2.3. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – SAU 

 
1. Apresentação 

O Serviço de Acolhimento ao Usuário – SAU, implantado em março 

de 2021 no Hospital Municipal de Santarém (HMS) Dr. Alberto Tolentino Sotelo, 

tem o objetivo de acolher as queixas, sugestões, críticas, solicitações e elogios 

dos usuários do HMS; analisar e qualificar a demanda; facilitar o diálogo entre 

o usuário e os profissionais dos serviços; contribuir para a melhoria nos 

processos; incentivar o exercício da cidadania através de um processo 

pedagógico aos usuários e proporcionar ao gestor de várias instâncias, análise, 

reflexão e mudanças. 

Através de pesquisas aplicadas nos setores, o SAU também, busca 

medir a satisfação dos usuários. É, através do SAU e da participação dos 

usuários que o hospital municipal aprimora os serviços ofertados, assegurando 

o atendimento humanizado e com a excelência do público atendido por parte 

de todos os colaboradores, de acordo com que é preconizado pelo SUS. 

O relatório descreve detalhadamente as atividades desenvolvidas 

pelo serviço no mês de novembro de 2021, e contém os resultados das 

pesquisas de satisfação aplicadas no período. 

 

2. Atividades mensal 

 
Seguindo as recomendações dadas pelo ministério da saúde quanto 

a prevenção quanto ao contágio do COVID-19, está sendo usado pelo SAU no 

momento do diálogo com o usuário, jaleco com identificação, máscara cirúrgica 

e touca como EPIs, e para manter a segurança à equipe e aos pacientes e 

acompanhantes, é realizado a higienização das mãos, como também, certo 

distanciamento físico no momento da escuta. 

O atendimento pelo SAU está sendo realizado à beira-leito através do 

projeto Escuta Ativa, onde o objetivo é ir ao encontro do paciente e seu 

acompanhante no próprio leito e ouvir atentamente a respeito da assistência a 

qual está sendo ofertada a ele, como também, através do contato telefônico com 

acesso ao WhatsApp, por e-mail e na sala de atendimento. 
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Do dia 01 a 30 de Novembro foram assistidas 302 pessoas pelo SAU, sendo que destes 
atendimentos: 

• 222 (duzentos e vinte dois) foram através do Projeto Escuta 

Ativa; 

• 59 (cinquenta e nove) através da Pesquisa de satisfação; 

• 10 (dez) atendimentos via telefone; 

• 10 (dez) atendimentos oficializados; 

• 01 (um) atendimento por e-mail. 

No Projeto Escuta Ativa, destaca-se na fala dos pacientes e 

acompanhantes as seguintes demandas: 

• Falta de clareza nas informações da equipe; 

• Reclamação quanto a estrutura dos banheiros das clínicas; 

• Manutenção periódica nas centrais de ar; 

Quando classificadas e agrupadas por tipo, foram descritas 

conforme a relação à baixo: 

• Denúncia – nenhum registro: 

• Elogio – comunicação verbal em relação; 

-Assistência realizada por a equipe da clínica cirúrgica; 

-Atendimento realizado pelo Dr. Vinício, Dr.Rafael e Dr. Felipe; 

-Equipe da portaria; 

-Equipe de limpeza; 

• Informação - comunicação verbal, em relação; 

- Avaliação médica de especialidades; 

- Resultado de exames; 

• Reclamação – comunicação verbal, em relação: 

- Falta de clareza nas informações aos pacientes e 

acompanhantes; 
 
 

- Atenção da equipe de enfermagem em relação ao 

encaminhamento p/ procedimentos externos (PSM); 

- Atendimento prestado pelo Dr. Douglas (clinica obstétrica); 

- Identificação das pacientes da cínica obstétrica; 
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Clinicas; 

- Mais atenção aos prontuários dos pacientes; 

- Pacientes e acompanhantes sem o uso de máscara; 

• Solicitação – não ocorreu; 

• Sugestão- comunicação verbal, em relação: 

- Melhorar a comunicação entre a equipe e paciente; 

- Contratação de mais profissionais; 

- Mais clareza nas avaliações das especialidades. 

- Atendimento mais humanizado. 

 
Em relação à Pesquisa de Satisfação ao Usuário, o quadro abaixo 

especifica o local, onde os usuários estavam recebendo o atendimento no 

momento da pesquisa. 

 
 

 Quadro 01 - PESQUISA DE 

SATISFAÇÃO MÊS: novembro 
SETOR QUANTIDADE 

 
HMS 

Clinica Obstétrica 14 

Clinica Cirúrgica 16 

Clínica Médica 11 

Clínica Pediátrica 09 

 PSM 09 

TOTAL 59 
Fonte: SAU HMS / ISMS (2021) 

 
 

Quanto as demandas recebidas, as mesmas foram enviadas para os 

setores responsáveis para que possamos ter resolutividade em conjunto, sendo 

assim dar mais celeridade aos problemas em questão. 

 
2.4. NÚCLEOS E COMISSÕES 

A criação das comissões hospitalares, é uma forma de garantir maior 

a segurança aos pacientes nos serviços de saúde e, sua principal função é servir 

instrumento de gestão, oferecer subsídios a diretoria. 

A importâncias das comissões constituídas, devem desenvolver 

atividades pertinentes a sua natureza específica e, dos resultados cada vez 
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mais efetivos junto aos pacientes. Portanto, a relevância da existência das 

mesmas reflete positivamente na imagem institucional. 

 
2.4.1. NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR 

NOVEMBRO/ 2021 

O Núcleo de Vigilância Epidemiologia Hospitalar (NVEH) do Hospital 

Municipal de Santarém (HMS), funciona de acordo com a Portaria nº 2.254, de 

05 de Agosto de 2010, que institui a Vigilância Epidemiológica no Âmbito 

Hospitalar, define competências para a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, cria a Rede Nacional de Hospitais de Referência para o referido 

Subsistema e define para qualificação de estabelecimentos. O NVEH faz parte 

da rede RENAVEH (Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar), é 

um órgão de resposta rápida ao Ministério da Saúde, as ações são voltadas para 

resposta imediata e oportuna aos potenciais Eventos em Saúde Pública (ESP) 

que possam ser identificados nas Unidades Hospitalares. 

A Portaria GM/MS Nº 1.693, de 23 de Julho de 2021, com objetivo de 

fortalecer e descentralizar a Vigilância Epidemiológica no âmbito hospitalar (Art. 

335-S). O Art; 335-U fala das atividades que o núcleo tem que desempenhar de 

acordo com essa portaria. 

O NVEH do HMS, desempenha todas as atividades, designadas conforme 

as portarias, que institui o funcionamento do mesmo. Enviamos relatório mensal, 

com as atividades, treinamentos desenvolvidos. Informamos semanalmente se 

houve algum tipo de Doença, Agravo, Eventos (DAE) dentro do nosocômio, para 

a unidade apoiadora do Núcleo RENAVEH. 

Com a rede de resposta rápida, através de grupo de watsapp, somos 

informados de imediato pela RENAVH e CIEVS/PA (Centro de Informações 

Estratégicas de Vigilância em Saúde), quando há um alerta epidemiológico 

mundial, é repassada Nota Técnica informando o surto que está ocorrendo no 

país. Com a pandemia da Covid-19, esses órgãos de vigilância em saúde ficaram 

mais interligados, municípios bem distantes, são avisados de forma imediata, 

foram criados como referência Nacional e Estaduais do Ministério da Saúde. 
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DOENÇAS, AGRAVOS E EVENTOS NOTIFICADOS E OUTRAS 

ATIVIDADES REALIZADAS PELO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR – NVEH 

 
Doenças, Agravos e Eventos notificados 

 

Fonte: Núcleo de Vigilância Epidemiologia Hospitalar/HMS 

DOENÇA, AGRAVOS E EVENTOS 

TOTAL 281 
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As Doenças, Agravos e Eventos (DAE’s), que constam na Portaria nº 

1.061, de 18 de Maio de 2020 atualizada, define a relação das DAE’s que são de 

notificação compulsórias e imediatas. Nessa portaria ainda consta o prazo para 

cada uma dessas DAE’s, devem ser informadas as Secretarias Municipais de 

Saúde, Secretarias Estaduais de Saúde e Ministério da Saúde, de acordo com a 

hierarquia que devemos seguir. Diante disso, a Vigilância Epidemiológica, 

principalmente a hospitalar, trabalha na detecção imediata das Doenças, 

Agravos e Eventos que são de importância para Saúde Pública e temos a função 

de emitir um alertar, quando há mudança no cenário epidemiológico. 

O NVEH trabalha a sensibilização dos profissionais de saúde quanto a 

Lei n. 6.259 de 1975, que informa a obrigatoriedade de qualquer profissional de 

saúde a notificar e acionar a ocorrência de doença, agravo e eventos do seu 

conhecimento. 

Destacamos que no mês de novembro notificamos 281 doenças, agravos 

e eventos, inclusive os que são de emergência em Saúde Pública, como a 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada ao Coronavírus. 

Enfatizamos que os pacientes que são atendidos na UPA-24, com 

doenças infectocontagiosas, casos de eventos inusitado, como a doença de Haff 

e acidentes com animais, são transferidas para o HMS, pois o soro para esses 

acidentes só tem nesse hospital, além disso, o infectologista atende diariamente. 

Tiveram 34 Acidentes Anti-rábicos humanos, desses 27 foram por cães, 

03 felino, 01 morcego, 02 macacos e 01 paca, foram realizadas 24 ampolas de 

SAR (Soro Anti-Rábico). É importante destacar que não são todos os casos 

que são utilizados soro, a grande maioria dos pacientes são encaminhas para a 

UBS para realizar o esquema profilático para raiva humana com a vacina. Já os 

acidentes com animais silvestres tem que ser feito o soro de imediato, tivemos 

uma total de 04 acidentes. 

Os Acidentes Ofídicos diminuíram para 23 casos, em relação ao mês de 

outubro. Foram utilizadas somente 92 ampolas de soros antibotrópicos (SAB), 

não teve nenhum acidente graves, 12 moderados e 11 acidentes leves. Temos 
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Vários tipos de soros para esses acidentes, no entanto, para cada tipo de 

serpentes o soro é específico, sendo que, a quantidade depende se o acidente 

foi leve, moderado ou grave. 

Tivemos 27 acidentes com escorpião, houve um aumento, isso se dá 

devido a mudança do clima de nossa região. A grande maioria dos acidentes 

com escorpião que ocorrem em nossa região, são com escorpião-preto (Tityus 

bahiensis), foram utilizadas 41 ampolas de SAEs (soro antiescorpiônicos) para 

esses acidentes. Informamos que quando não tiver disponível o SAEs, o 

Ministério da Saúde preconiza que seja utilizado o SAA nos acidentes por 

escorpião. 12 pacientes usaram soro e 15 pacientes fizeram uso somente dos 

sintomáticos, os acidentes foram: 02 graves, 10 moderados e 15 leves. Nos 

acidentes graves, um ocorreu com uma criança que evolui a óbito, a paciente 

só ficou grave, porque custou a receber o soro, devido residir em comunidade 

distante. Com aracnídeo tivemos 07 acidentes, no entanto, só foram utilizadas 

3 ampolas de Soro Antiaracnídeo (SAA) em um desses acidentes. 

Outras doenças que consta na relação de notificação compulsória que 

ocorreu óbito foi de 01 paciente com sequela de tuberculose e o outro paciente 

com diagnóstico de HIV/AIDS detectado pelo laboratório do HMS, o mesmo 

agravou pelo quadro de neurotoxoplasmose, que é comum nesses pacientes que 

não seguem o tratamento. 

O Hospital Municipal de Santarém é referência na região para esses tipos 

de acidentes por animais peçonhentos e por outros animais que precisam fazer 

o soro antirrábico. O NVEH é responsável por solicitar, controlar os soros, 

digitamos/informando o acidente no SINAN e inserimos os soros utilizados no 

SIPNI, ambos são sistemas do Ministério da Saúde. Através desses sistemas o 

MS sabe a quantidade de soro que está sendo usada e nos abastece com esses 

imunobiológicos. 

Foram realizadas 87 notificações de pacientes e colaboradores com                           

algum sintoma gripal, destes 25 foram de trabalhadores da saúde e 62 pacientes. 

Ressaltamos que colocamos a disposição o exame de RT-PCR para os 
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colaboradores e pacientes dos HMS, que apresentaram sintomas gripais, que 

precisam ser transferidos e nos pacientes que dão entrada no setor de 

estabilização. 

Tivemos 15 casos de SRAG – Síndrome Rspiratória Aguda Grave com Covid-19, 

03 foi a óbito. Um desses óbitos o corpo foi encaminhado para o IML, nesses 

casos a Declaração de Óbito é preenchida nesse órgão. Informamos que quando 

tem óbito por Covid-19, os mesmos são inseridos no SIVEP- GRIPE, que é um 

Sistema Federal. O NVEH é responsável por inserir e encerrar nos sistemas E-

SUS/VE e SIVEP-GRIPE, os pacientes que tiverem alta ou evoluírem a óbito, já 

os que forem transferidos o encerramento será no nosocômio para qual o 

paciente for transferido. Ainda informamos o Município, Estado e Ministério da 

Saúde os óbitos ocorridos neste nosocômio. 

 

Outros Agravos 
 

Fonte: Núcleo de Vigilância Epidemiologia Hospitalar – HMS 

 
 

Os outros agravos que são informados para Núcleo Técnico de Vigilância 

em Saúde (NTVS), são os casos de diarreia, que são enviados de acordo com a 

semana epidemiológica. 

Os acidente infantis que segue a faixa etária (0 a 12 anos), com idosos a 

faixa etária (60+) e os Acidentes de trabalho leve, todos esses acidentes são 

analisados através das Fichas de Atendimentos (FA) no PSM, são produções 
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internas do NVEH. Percebemos que são dados importantes, e como já fazemos 

a análise das FA, criamos planilhas especificas para quantificar esses acidentes. 

Enfatizamos que neste mês de novembro houve uma grande aumento 

de acidentes domésticos com crianças, com quantitativo de 271, em relação ao 

mês anterior que ocorreram 148. Os casos de diarreia que vinham diminuindo, 

aumentaram para 185 casos, a grande maioria crianças, com faixa etária de 01 

a 04 anos. Percebeu-se que devido a mudança climática de nossa região e a 

falta de saneamento básico, influenciaram no aumento desses casos. 

 

EXAMES COLETADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 

Sorologias enviadas para Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde 

Fonte: Núcleo de Vigilância Epidemiologia Hospitalar – HMS 

Para que as sorologias sejam enviadas para o laboratório de referência do 

Município ou Estado é necessário que o paciente seja notificado pelo NVEH e o 

material coletado seja centrifugado pelo laboratório do HMS. As sorologias são 

cadastradas no GAL e envidas para a NTVS, sendo que, dependendo de cada 

doença, a análise é feita no laboratório do município ou são enviadas          para 

Belém, para o laboratório de referência LACEN/PA. 

Durante esses mês não tivemos nenhuma sorologia que foi enviada para 

Belém, todas foram realizadas no laboratório do local do Município, foram 

enviadas 13 sorologias. Tivemos 02 casos de pacientes internados com 

leishmaniose visceral positivo. O Núcleo solicita as medicação para SESPA 

através de fichas próprias preenchidas pelo médico responsável pelo tratamento. 
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03 casos de Dengue positivo. 

         Exames realizados para detectar a Covid-19 (Sars-CoV-2) 

 
Fonte: Núcleo de Vigilância Epidemiologia Hospitalar – HMS 

 
 

No mês de novembro foram realizado 145 exames de RT-PCR, com 20 

casos positivos e 02 positivos feitos pelo TR antígeno. Sabe-se que vacina não 

preveni as pessoas de terem a Covid-19 só irá minimizar os sinais e sintomas de 

gravidade. Esse aumento no Hospital se dá devido o mesmo ser porta aberta, 

entendemos que sempre irão ocorrer casos de paciente com Covid-19, pois há 

um grande fluxo de acompanhantes. Além disso, na Estabilização são coletados 

de todos os pacientes que entram naquele setor e os pacientes que precisam ser 

transferidos, através dessas coletas identificamos muitos casos positivos através 

do método RT-PCR que é tido como padrão ouro, e a maioria desses pacientes 

são assintomáticos, até porque já estão internados por outras patologias e 

normalmente na prescrição médica já fazem uso de algum sintomático. 

Os exames de RT-qPCR são analisados pelo LABMOL, o Fluxo de 

recebimentos de material para coleta, envio, verificação de resultados das 

amostras são realizados pelo NVEH, posteriormente é inserido nos sistemas E- 

SUS/VE e SIVEP-GRIPE. O exame de teste rápido de antígeno é realizado 

pelo Laboratório do HMS, os resultado positivos são repassados para o NVEH 

para lançar nos sistemas federais e informar a SESPA para inserir no Boletim 

Epidemiológico do Estado. 
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Declaração de óbitos (DO) e Declaração de nascidos vivos (DNV) preenchidas                          no HMS 

     Óbitos 

Fonte: Núcleo de Vigilância Epidemiologia Hospitalar – HMS 
 

 

Fonte: Núcleo de Vigilância Epidemiologia Hospitalar – HMS 

 
 

Foram preenchidas 82 Declarações de Óbitos (DO) no HMS, teve 

somente 01 óbitos em domicílio, que foi preenchida a DO no HMS. São poucos 

os óbitos em domicilio que vem para o HMS, o Serviço de Autopsia Verbal (SAV) 

no município, vai até o domicilio quando acionando, o médico vai atestar o Óbito 

e emitir a DO. 

ÓBITOS 

ÓBITOS COVID-19 3 
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ÓBITO FETAL (NATIMORTO) 6 
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Durante esses mês houve 05 óbitos neonatais e 06 de natimortos, todos 

do município de Santarém, houve uma diminuição em relação aos do mês 

outubro. Ressalta-se que Neonatos ou Recén-Nascidos (RN) compreende a 

faixa etária de 0 a 27 dias de nascidos, nenhum de Pós-Neonato, que 

compreende de (28-234 dias). Tiveram 03 óbitos de crianças sendo, 02 com 

relacionados a pneumonias e 01 por animal peçonhento. 

Outros óbitos que tem importante destaque: 2 MIF (mulher em idade fértil), 

que compreende a faixa etária de 10 a 49 anos segundo o Ministério da Saúde e 

nenhum 01 óbito materno. Ressalta-se que os óbitos maternos tem grande 

repercussão, quando ocorre é realizada a investigação pelo NVEH, essas são 

funções que competem para a funcionalidade do mesmo, enviamos para 

NTVS/SESPA os relatório das investigações. 

 

Declaração de Nascidos Vivos 

Fonte: Núcleo de Vigilância Epidemiologia Hospitalar – HMS 

 
 

Durante o mês de novembro foram emitidas 460 DNV, dessas 374 foram 

emitidas para crianças que nasceram nos mês de novembro, 04 foram para anos 

retroativos, são pacientes que no momento da alta, por algum motivo não 

levaram a DNV, após algum tempo quando precisam registrar a criança, 

procuram o hospital para que a DNV seja emitida. Ressalta-se que o NVEH libera 

o nada-consta para essas pacientes, após busca em livro de nascidos vivos que 
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existe neste setor de epidemiologia. 

Informamos que 82 foram para crianças que nasceram em outubro, porém não 

foi emitida a DNV, devido o desabastecimento no Município por parte da 

SESPA, diante disso, muitas pacientes foram de alta sem levar a documentação 

da criança necessária para se fazer os registro de nascimento, retornaram no 

mês de novembro para emissão da mesma. 

 
          Causas básicas de óbitos em Natimorto ou òbito fetal e Neonatos ou Recém Nascidos 
          Causas Neonatos ou Recém-nascidos - Causas Natimorto ou Óbito fetal 

                  
ORD CAUSA DO ÓBITO IDADE 

GESTACIONAL 

01 CAUSA DESCONHECIDA; DIABETES GESTACIONAL 40 S 

02 IGNORADO 32 S 

03 MORTE FETAL DE CAUSA NÃO ESPECIFICADA 41 S 

04 HIPOXIA FETAL; MULTIPLAS MAL FORMAÇÕES 24 S 

05 MORTE FETAL INTRA UTERO; CAUSA DESCONHECIDA 39 S 

06 ANOXIA FETAL 39 S 

                 Óbitos nos últimos meses Neonatos, Natimorto e Materno 
 

ÓBITOS            

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV 

NEONATO – 

RN 
05 03 05 09 8 2 05 12 06 6 5 

NATIMORTO - 

NM 
06 04 03 05 8 6 06 05 07 10 6 

ÓBITO 

MATERNO 
01  1 3 1  1 1 1 1 0 

 
 

ORD 
CAUSAS DO 

ÓBITO 
ID 

GEST 

 
TEMPO 

DE VIDA 
01 INSUFICÊNCIA RESPIRATÓRIA; PREMATURIDADE; 

DHEG MATERNA 35 S 
 
30 min 

02 INSUFICÊNCIA RESPIRATÓRIA; PREMATURIDADE 
EXTREMA 

29 S  
13 min 

03 CHOQUE HEMORRAGICO; COAGULOPATIA 
INTRAVASCULAR DISSEMINADA; SEPSE NEONATAL; 
PREMATURIDADE 

 
35 S 

 
3 dias 

04 INSUFICÊNCIA RESPIRATÓRIA; ASFIXIA GRAVE AO 
NASCER 

  
1 dia 

05 INSUFICÊNCIA RESPIRATÓRIA DO RN; 
PREMATURIDADE; PREMATURIDADE 
EXTREMA; HEMORRAGIA DAS VIAS 
RESPIRATÓRIAS 

  
1 dia 
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Nessa planilha constam os óbitos dos Neonatos, Natimortos e Materno, de 

janeiro a novembro 2021, entendemos que essa comparação é necessária, para 

emitirmos um alerta, das causas mais comuns desses óbitos, quando necessário 

fazemos recomendações acerta das informações investigadas através dos 

prontuários, pois o Núcleo realizada as investigações desses óbitos. Ocorreu a 

diminuição desses óbitos nesse mês de novembro. Ressaltamos que essas 

informações são repassadas para a Comissão de Óbito do HMS a qual o NVEH 

faz parte.
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5.ATIVIDADES REALIZADAS PELO NVEH  

Busca ativa nas Fichas de Atendimentos e Prontuários nos setores do HMS; 

Elaboração, atualização dos Fluxos de Doenças de Notificações Compulsórias; 

Informação para RENAVEH semanal sobre as DAE (Doenças, Agravos e Eventos 
ocorridos no Hospital; 

Avalição de todos os Boletins de Atendimentos do Hospital Municipal de Santarém, 
para notificar as Doenças, Agravos e eventos que são se importância de saúde 
pública e de notificação compulsória, bem como, alimentar planilhas de 
acidentes com crianças, idosos, acidente de trabalho leve e diarreias. 

Investigação de óbito materno, óbito fetal e mulher em idade fértil 

Abastecimento do laboratório do HMS com os meios de coleta para RT-PCR, 
enviamos diariamente as amostras, depois de cadastradas no GAL/LACEN para o 
Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde (NTVS), que envia para o LABMOL 
(Laboratório de referência do LACEN). 

Monitoramos os resultado de RT-PCR no GAL/LACEN 

Enviamos, cadastramos (GAL) e monitoramos algumas sorologias que são 
enviadas para o NTVS. 
Entregamos resultado de exames que são enviados e cadastrados pelo NVEH aos 
setores solicitantes. 

Inserção das Notificações de Doenças de compulsórias no SINAN 

Acompanhamento e encerramentos de casos no SINAN 

Digitação dos imunobiológicos no SIPNI 

Digitação das Notificações nos Sistemas E-SUS/VE e SIVEP-GRIPE (Base de 
Dados do Ministério da Saúde) diariamente + monitoramento + encerramento dos 
casos; 

Abastecimento, Controle e Monitoramento da utilização dos soros para animais 
peçonhentos e antirrábico quanto o uso racional, quantitativo e abastecimento 
fornecido pela NTVS/SESPA; 

Monitoramento das Declarações de Óbito emitidas no HMS; 

Monitoramento e Investigação dos Óbitos conforme Portaria Nº2254/MS; 

Informação diária para o 9º CRS/SESPA dos pacientes internados suspeitos e/ou 
confirmados para SG e SRAG no HMS, através de boletim epidemiológico; 
Participação de treinamentos e reuniões com equipe do Hospital Sírio Libanês na 
implantação do Projeto Lean nas emergências 

Reuniões com Comissão de Óbito HMS Reunião com Comissão de Óbito, a qual 

fazemos parte, o assunto abordado foi sobre relatório elaborado pela Comissão, lido 

pelo Presidente Dr. Gilvadro, para repassar para Direção Geral, com 

recomendações para diminuição do número de óbitos ocorridos no HMS de: 

Natimorto, Neonatos e Materno. 

Elaboração do Boletim Epidemiológico Mensal 

Reuniões com RENAVEH 
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Reunião do NTVS (Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde) do município, com a 

equipe do SAV (Serviço de Autopsia Verbal), NVEH representando o HMS, NIOP 

(Núcleo de Integrado de Operações) e SAMU. Para discorrer sobre a escala de 

profissionais e fluxo do SAV em relação aos óbitos ocorridos em domicilio. 

Relatório de Investigação de óbito ocorrido em criança por animal peçonhento 
desconhecido  
 08/11/2021 Participação em Treinamento e reuniões para implantação do Projeto 
LEAN nas Emergências 

09/11/2021 Participação em Treinamento e reuniões para implantação do Projeto 

LEAN nas Emergências 

10/11/2021 Participação em Treinamento e reuniões para implantação do Projeto 

LEAN nas Emergências 

11/11/2021 Elaboração de Documentos para o Núcleo de Segurança do Paciente 
(NSP), Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e Coordenação de 
Enfermagem, com recomendações e informações das doenças e agravos ocorridos 
na área hospitalar, para que os mesmos tomem decisões a acerca das infecções 
detectadas. Prezando sempre pela segurança do paciente e dos trabalhadores da 
saúde. 
12/11/2021 Reunião com a Direção Geral e Técnica sobre esclarecimento do 
Fluxo de RT-PCR. 

17/11/2021 Reunião RENAVEH – sobre indicadores do mês de Setembro/2021 

22/11/2021 Participação em Treinamento e reuniões para implantação do 

PROJETO LEAN NAS EMERGÊNCIAS. Exposição dos Planos de Capacidade 

Plena, pelo método Start para catástrofes. 

23/11/2021 Participação em Treinamento e reuniões para implantação do Projeto 
LEAN nas Emergências 

25/11/2021 as 15 h – Participação na Capacitação em Vigilância Epidemiologia do 

Sarampo com a equipe Técnica do DEPI/SESPA. 

26/11/2021 Repassamos para Direção um alerta de reinfecção dos casos de Covid-

19 que estão ocorrendo no Município e Hospital Municipal de Santarém, solicitamos 

uma reunião com as Direções e Coordenações do HMS, com intuito 

de orientarmos e traçarmos propostas para um possível onda de Covid-19. 

26/11/2021 Às 10:30 (On-line) 2º Fórum Interativo do Projeto Lean nas 
Emergências – Experiências durante a implementação do projeto 

30/11/2021 Protocolado na Coordenação de Enfermagem, SCIH, NSP – 
Documento solicitando para a Coordenação, que solicitem aos Enfermeiros da 
Assistência a Carteira de Vacinação dos Pacientes que são notificados para 
Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave. 

02/12/2021 Às 14:00h (On-line) Seminário para Apresentação da Investigação do 
Surto da Doença de Haff realizada no Município de Santarém, Pará 2021. Realizado 
pela Equipe do EpiSUS/Ministério da Saúde. A equipe no NVEH foi parabenizado 
pela equipe do EpiSUS/Ministério da Saúde pela receptividade, investigações 
realizadas, condução dos casos e resposta rápida. 
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1. NOTIFICAÇÃO 
1.1. MÊS/ ANO: NOVEMBRO/ 2021 
1.2. INSTITUIÇÃO: Hospital Municipal de 
Santarém/PA 
1.3. MUNICIPIO: Santarém 
1.3.1. REGIONAL DE SAÚDE: 9º Regional. 

2. DADOS BÁSICOS PARA INFECÇÃO HOSPITALAR (IH) 
2.1      N° DE SAIDAS: 1.203 

2.4.2. COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR – CCIH 
 

BOLETIM MENSAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Nº DE CIRÚRGIA: 420 
2.3 Nº DE BUSCA ATIVA: 81 
2.4 Nº I. COMUNITÁRIA: 62 
2.5 Nº PACIENTE IH: 19 
2.6 Nº IH: 19 
2.7 Nº ÓBITO ASSOCIADO à IH: 03 

 

3. DISTRIBUIÇÃO TOPOGRáFICA DAS INFECÇõES HOSPITALARES 
3.1 INF. T. URINÁRIO: 00 
3.2 INF. T. RESPIRATÓRIO: 12 
3.3 INF. T. INTESTINAL: 0 
3.4 INFECÇÃO DE SITIO CIRÚRGICO: 03 

 I.S.C. (CIR. LIMPA): 0 
                              POTENCIALMENTE CONTAMINADA: 0 
                              CONTAMINADA: 03 

3.5 INFECÇÃO DE PELE E PARTES MOLES: 03 
3.6 INF. PRIMARIA DA CORRENTE SANGUÍNEA: 0 
3.7 INF. DA CS/ CVC: 0 
3.8 INF. DE CVC: 0 
3.9 OUTRAS: 01 (Flebite por CVP) 
3.10 INFECÇÃO UTERINA PÓS PARTO NORMAL 00 

3.11 ITU DE OUTRO HOSPITAL 01 
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4. DISTRIBUIÇÃO DO PACIENTE COM IH POR UNIDADE DE INTERNAÇÃO 
4.1 BERÇÁRIO: 01 
4.2 UTI ADULTO: 09 
4.3 CLÍNICA CIRÚRGICA: 01 
4.4 CLÍNICA OBSTÉTRICA: 00 
4.5 CLÍNICA PEDIÁTRICA: 01 
4.6 CLÍNICA MÉDICA: 00 
4.7 CENTRO CIRÚRGICO: 03 

4.8 TRIAGEM:00 

4.9 REANIMAÇÃO INFANTIL: 00 

4.10 SALA DE ESTABILIZAÇÃO: 04 
 

5. DISTRIBUIÇÃO DE ÓBITO ASSOCIADO Á IH EM UNIDADES DE INTERNAÇÃO 
5.1 BERÇÁRIO: 0 
5.2 UTI ADULTO: 01 
5.3 CLÍNICA CIRÚRGICA: 0 
5.4 CLÍNICA OBSTÉTRICA: 0 
5.5 CLÍNICA PEDIÁTRICA: 0 
5.6 HEMODIALISE: 0 
5.7 CLÍNICA MÉDICA: 0 

5.8 UCI: 0 
5.9 SALA DE ESTABILIZAÇÃO: 02 
6.0 TRIAGEM:0 
 

6. IH RECEBIDA DE OUTROS HOSPITAIS: 01 
 

TAXA GLOBAL DE INFECÇÃO HOSPITALAR MÊS NOVEMBRO DE 2021)  
(nº de episódio de IRAS / nº de saídas mês) x 100 

= 1,5% 

TAXA GLOBAL DE LETALIDADE) (nº de óbito associado a IRAS / nº de 

paciente com IRAS) x 100 

= 16,7% 
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2.4.3. COMISSÃO INTRA-HOSPITALAR DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E 

TECIDOS PARA TRANSPLANTE – CIHDOTT 

CIHDOTT é uma comissão intra-hospitalar formada por equipe 

multiprofissional da área de saúde, que tem a finalidade de organizar, no 

âmbito da instituição, rotinas e protocolos que possibilitem o processo de 

doação de órgãos e tecidos para transplantes. Portaria MS/GM N° 

2.600/2009. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CIHDOTT – NOVEMBRO 2021 

 
DATA ATIVIDADES OCORRÊNCIAS LOCAL 

08/11 
Busca de Potencial Doador com visita no 
setor, UTI. 

Dos pacientes internados neste setor de UTI 
Nenhum com critérios de potencial doador 

UTI 

 

22/11 
Busca de Potencial Doador com visita no 
setor, UTI. 

Dos pacientes internados neste setor de UTI 
Nenhum paciente com critérios de potencial 
doador 

 

UTI 

Nº Óbitos/UTI: 03 
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2.4.4. NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE – NSP 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOVEMBRO 2021 

Quadro 1: Atividade Produção do Relatório Mensal 

Quadro 2: Ações de Estagiários Acadêmicos de Enfermagem UNAMA- PROJETO GESTÃO NA VEIA 
 

DATA 
IDENTIFICAÇÃO 

DO 
EVENTO 

      ATIVIDADE/FACILITADOR LOCAL 

 
3 a 5/11 

 
Identificação do 
Paciente 

-Facilitadores: Adalgisa 
Azevedo Lima e Valdomiro 
Nascimento de Sousa 
-Atividade: Corrida Leito a Leito, 
registro de 
conformidades e inconformidades 

 
PSM 

 
8 a 12/11 

Melhorarias na 
Comunicação do 
profissional de 
saúde: 
Uma visão do Paciente 

- Facilitadores: Adalgisa 
Azevedo Lima e Valdomiro 
Nascimento de Sousa 
Abordagem ao Paciente 
aplicação de 
questionário para sondagem 

 
PSM 

 
15 a 18/11 

Melhorar a segurança 
na prescrição: Dos 
saberes da 
medicação em uso 

- Facilitadora; Adalgisa 
Azevedo Lima Abordagem 
ao Paciente com Aplicação 
de 
questionário de sondagem 

 
PSM 

 
20 a 23/11 

 
A Segurança do 
Paciente e a 
importância do NQSP 

- Facilitadora: Adalgisa 
Azevedo Lima Abordagem 
com os colaboradores que 
trabalham no Pronto Socorro. 
Aplicação de 
questionário para sondagem 

 

PSM 

 
26/11 

Risco de Quedas e 
Lesão por Pressão 

Assistir Live Enfermeiro 
Rodrigo Lima/ Produção 
de relatório 
google meet.com/iiq-dvcz-kbm 

 
Home/offi

ce. 

27/11 Tabulação dos dados 
Processo de produção para 
confecção de 
artigos/ acadêmicos 

Home/offi
ce 

DATA IDENTIFICAÇÃO ATIVIDADE LOCAL 

01/11 
Produção do Relatório de 
Indicadores 
HMS 

Apuração e Tabulação dos 
indicadores Sala do 

NQSP 

03 a 04 
Produção do Relatório de 
Indicadores 
HMS 

Análise de Dados Sala de 
NQSP 

05/11 Revisão do Relatório 
Encaminhado para Direção e 
Setor 
de Qualidades do ISMS 

Sala de 
NQSP 
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Quadro 3: Reuniões e Treinamentos realizados pelo NQSP 
 

DATA 
IDENTIFICAÇÃO 

DO 
SETOR 

PAUTA 
LOCAL 

 
16/11 

 
NQSP 

1ª Apresentação Atualização 
Plano de Capacidade 
Plena/Lean nas Emergências 

Ás 9 horas 
Sala das 

Comissões 

16/11 UPA e NQSP 
Discussão e Deliberação dos 
Indicadores da 
UPA- Revisão Contrato de Gestão 

Ás 15 horas 
Sala NQSP 

 
17/11 

 
NQSP 

2ª Apresentação Atualização 
do Plano de Capacidade 
Plena/Lean das Emergência 

Ás 9 horas 
Sala de 

Comissões 

 
 

Quadro 4. Visita Setorial 
 
 

DATA ATIVIDADES SITUACIONAL LOCAL 

 
11/11 

Avaliação e Levantamento de 
Equipamentos/insumos e 
capacidade 
estrutural da área física 

Mediante roteiro de 
inspeção da ANVISA foi 

realizada a referida visita a 
qual o resultado 

obtido foi inaceitável 

PSM/ES
TB. 

Adulto 

29/11 
Monitoramento do KANBAN/Lean 
nas 
Emergências 

Inconformidade/ não atualizado, 
superlotação 

PSM 

30/11 
Monitoramento KANBAN/Lean nas 
Emergências 

Inconformidade/ não 
atualizado 

Superlotação 

PSM 
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2.4.5. AGÊNCIA TRANSFUSIONAL 

1. INTRODUÇÃO 
O Sistema de Hemovigilância, aqui denominado HEMOVIGILÂNCIA, tem 

por objetivo aumentar a segurança nas transfusões sanguíneas, com particular 

ênfase nos incidentes transfusionais. A transfusão sanguínea é um processo 

que, mesmo realizado dentro das normas preconizadas, bem indicadas e 

corretamente administradas, envolve risco sanitário. Por isso, há necessidade de 

se conhecer os incidentes a ela relacionados e a sua prevalência, a fim de que 

possam ser introduzidas medidas corretivas e preventivas que contribuam para 

aumentar a segurança transfusional. 

2. OBJETIVOS 

Objetivo maior de um sistema de Hemovigilância. Para realização dessa 

importante atividade, torna-se fundamental o monitoramento de todo o processo, 

da captação do doador à transfusão. O sistema deve ser integrado, articulado e 

realimentado em todo o seu processo, com as informações necessárias para 

tomada de decisões e desencadeamento de ações. Portanto, deve estar 

preparado para: - julgar o significado dos eventos em todos os níveis: local, 

regional e nacional; - coletar dados sistematicamente e analisá-los em todos os 

níveis; - detectar eventos novos; - informar de modo ágil e eficaz para que 

providências possam ser tomadas oportunamente – formando uma rede de 

alerta; - contribuir para a segurança transfunsional e qualidade dos 

hemocomponentes e propor ações corretivas, elaboração de protocolos e normas 

técnicas; - oferecer treinamento para os profissionais envolvidos em transfusão. 
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MÊS NOVEMBRO/ ANO 2021- AT.HMS 

 

TRANSFUSÕES POR CLÍNICA 

  
 

 
Total de transfusões ocorridas (LOCAL): 

 

 
SETOR 

 
N° DE 

TRANSFUSÕES 

TOTAL DE 
VISITAS 

REALIZADAS 

 
TOTAL % 

TRIAGEM 13 05 10% 

ESTABILIZAÇÃO ADULTO 17 04 13% 

ESTABILIZAÇÃO PEDIATRICA 3 01 2% 

TRAUMA 0 0 0% 

CLINICA OBSTETRICA 06 01 5% 

BERÇÁRIO 10 01 8% 

UTI 16 09 13% 

CLINICA CIRURGICA I 8 01 6% 

COT (CLINICA CIRURGICA I I) 6 01 5% 

CLINICA MEDICA 11 02 9% 

CLINICA PEDIATRICA 1 01 1% 

HEMODIALISE 11 0 9% 

CENTRO CIRURGICO 15 0 12% 

 

UPA 24H 11 01 7% 

TOTAL: 128 27 100% 

 

TRANSFUSÕES POR CLÍNICA - % 

15 13 13 12 
10 

10 8 9 9   9  
6 

5 5 
5 2 

0 1 

0 

TRIAGEM 

TRAUMA 

UTI 

ESTABILIZAÇÃO ADULTO 

CLINICA OBSTETRICA 

CLINICA CIRURGICA 

ESTABILIZAÇÃO PEDIATRICA 

BERÇÁRIO 

COT 

CLINICA MEDICA CLINICA PEDIATRICA HEMODIALISE 

CENTRO CIRURGICO UPA 24H 
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AUDITORIAS REALIZADAS 
 

SETOR 
N° DE 

TRANSFUSÕES 
AUDITADAS 

TOTAL DE 
TRANSFUSOES 
COM ROTINA 
INADEQUADA 

 

TOTAL % 

TRIAGEM 
8 04 23 

ESTABILIZAÇÃO ADULTO 
5 01 6 

ESTABILIZAÇÃO PEDIATRICA 
1 0 0 

TRAUMA 
0 0 0 

CLINICA OBSTETRICA 
1 0 0 

BERÇÁRIO 
2 0 0 

UTI 
16 01 6 

CLINICA CIRURGICA I 
2 0 0 

CLINICA CIRURGICA II 
2 0 0 

CLINICA MEDICA 
6 0 0 

CLINICA PEDIATRICA 
1 0 0 

HEMODIALISE 
0 0 0 

CENTRO CIRURGICO 
0 0 0 

UPA 24H 
9 11 65 

TOTAL: 53 17 
100% 

AUDITORIAS REALIZADAS 

40 
30 

30 

20 15    17  

9 11 
10 

2 0 2 4 4 4 2 0 0
 

0 

TRIAGEM ESTABILIZAÇÃO ADULTO ESTABILIZAÇÃO PEDIATRICA 

TRAUMA CLINICA OBSTETRICA BERÇÁRIO 

UTI CLINICA CIRURGICA COT 

CLINICA MEDICA CLINICA PEDIATRICA HEMODIALISE 

CENTRO CIRURGICO UPA 24H 
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4. ANOMALIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TIPO 
N° DE 

ANOMALIA 
TOTAL % 

PRESCRIÇÃO MÉDICA 0 0 

REGISTRO DE COLETA DE AMOSTRA PRÉ 

TRANSFUSIONAL EM PRONTUÁRIO 

 

8 
 

47 

CHECAGEM HORA INICIO DA TRANSFUSÃO 
2 12 

CHECAGEM HORA TÉRMINO DA 

TRANSFUSÃO 
2 12 

SINAIS VITAIS ANTES DA TRANSFUSÃO 
2 12 

SINAIS VITAIS DEPOIS DA TRANSFUSÃO 
2 12 

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO 

RECEPTOR ANEXA PRONTUÁRIO 

 

0 
 

0 

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PREENCHIDA 

CORRETAMENTE PELO TÉCNICO QUE 

INSTALOU A TRANSFUSÃO 

 
1 

 
5 

ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO DO 

HEMOCOMPONENTE DE ACORDO COM A 

SOLICITAÇÃO 

 
0 

 
0 

N° DE BOLSA REGISTRADO NO PRONTUÁRIO 
0 0 

TOTAL: 
17 100% 
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A agência transfusional do Hospital Municipal de Santarém (H.M.S) 

realizou durante o mês de Novembro de 2021, 128 transfusões na qual 11 

unidades ocorreram na unidade de pronto atendimento- UPA 24h e 117 unidades 

no H.M.S. Sendo que das transfusões ocorridas, foram 104 unidades de 

concentrado de hemácias, 09 unidades de concentrado de hemácias 

desleucocitados (CHD), 01 concentrado de hemácias filtrado irradiado (CHFI) e 

14 plasma fresco congelado. Conforme as auditorias realizadas de 

Hemovigilância, foram detectados as seguintes anomalias: tempo de infusão 

maior que permitido pela legislação, plantão noturno dia 18 de novembro da 

triagem, etiquetas incompletas (sem assinatura do profissional que realizou a 

instalação e recebimento da bolsa, plantão dia 14 de novembro noturno 

UPA24HS, ausência de carimbo da amostras, 100% da unidade de pronto 

atendimento, sem carimbo de sinais vitais, triagem, ausência de sinais vitais de 

término da transfusão, clínica médica, e ROT’s com falhas em seus registros, 

faltando   anotações das transfusões nos mesmos. São os referidos setores: 

50 

ANOMALIAS - % 
  47  

40 
 

30 
 

20 
12 12 12 12 

10   6  
0 0 0 0 

0 

PRESCRIÇÃO MÉDICA 
 

REGISTRO DE COLETA DE AMOSTRA PRÉ TRANSFUSIONAL EM PRONTUÁRIO 

CHECAGEM HORA INICIO DA TRANSFUSÃO 

CHECAGEM HORA TÉRMINO DA TRANSFUSÃO 

SINAIS VITAIS ANTES DA TRANSFUSÃO 

SINAIS VITAIS DEPOIS DA TRANSFUSÃO 
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Triagem, ausência de registro de 05 unidades de transfusões, clinica medica – 

02 unidades, Estabilização adulta 04 unidades e Obstetrícia 03 unidades e 

extravio do ROT da clínica cirúrgica 02. 

Realizado treinamento nos dias 10 e 11 de novembro de 2021, na unidade 

de pronto atendimento (UPA 24HS). 

Realizada campanha de doação de sangue, em alusão ao novembro azul 

e enfatizando o mês do doador, parceria realizada pela comissão de saúde da 

câmara municipal de Santarém e equipe da unidade de atendimento de urgência 

e emergência móvel (SAMU), equipe de colaboradores do HMS e UPA, 

realizaram doações de sangue. 

Não ocorreu reações adversa imediata e tardias e nem presença de 

exames com resultado de PAI – POSITIVO. 

Total de Transfusões realizadas 
 

TOTAL DE TRANSFUSÕES OCORRIDA MÊS DE NOVEMBRO- 
2021 

140 
128 

120 

 
100 

 
80 

 
60 

 
40 

27 

20 13 
17 16 

11 
15 

11 
5 10 4 

13 
1 3 0 0 

6 
1 

10 9 8 
1 12 

1
 6 

11 

2 9 9 11 1 9 

0 2 0 
5 8 6 1 

5 
1 1 0 0 

1 100% 

N° de visitas realizadas Transfusões ocorridas N° Transfusões ocorridas % 
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1.1. Transfusões por grupo ABO/RH 
 

 
 
 

 
1.2. Total de Exame PAI 

TRANSFUSÕES POR GRUPO ABO/RH 
0% 1% 0% 

2% 
9% 

22% 

65% 

1% 

O+ O- A+ A- B+ B- AB + AB- 

FREQUÊNCIA DE PAI POSITIVO 

90 83 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 
0 

0 

N° PAI POSITIVO N° PAI REALIZADO 
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1.4. . Reações transfunsionais 

  

 
 
 

1.4.1. Reações Transfusionais imediatas. 

REAÇÕES TRANSFUSIONAIS 

140 128 

120 
 
100 

 
80 

 
60 

 
40 

 
20 

0 
0 

N° TOTAL DE RT N° TOTAL DE TRANSFUSÕES 

REAÇÕES TRANSFUSIONAIS IMEDIATOS - % 

1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

REAÇÃO HEMOLITICA AGUDA 

REAÇÃO ALÉRGICA LEVE 

REAÇÃO FEBRIL NÃO HEMOLITICA 

REAÇÃO ALÉRGICA MODERADA 

REAÇÃO ALÉRGICA GRAVE SOBRECARGA VOLÊMICA 

CONTAMINAÇÃO BACTERIANA EDEMA PULMONAR NÃO CARDIOGÊNCIA / TRALI 

REAÇÃO HIPOTENSIVA HEMÓLISE NÃO IMUNE 

OUTROS: 
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RESERVAS CIRURGICAS NÃO UTILIZADAS 

10,2 

10 

9,8 

9,6 

9,4 

9,2 

9 

8,8 

8,6 

8,4 

10 

N° BOLSAS RESERVADAS E NÃO N° DE BOLSAS RESERVADAS 
TRANSFUNDIDAS 

1.4.2 . Reações transfusionais tardias 

 
 

1.5. Reservas cirúrgicas não utilizadas 
 
 
 
 

 
   

  

  

  

9  

    

   

   

REAÇÕES TRANSFUSIONAIS TARDIAS - % 

1 
 

1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

REAÇÃO HEMOLÍTICA TARDIA 
HBV / HEPATITE B 

HCV / HEPATITE C 

HIV / AIDS 

DOENÇA DE CHAGAS 

SIFILIS 

MALÁRIA 

HTLV I / II 

DOENÇA DO ENXERTO CONTRA O HOSPEDEIRO / GVHD 

APARECIMENTO DE ANTICORPOS IRREGULARES / ISOLMUNIZAÇÃO 

OUTROS: 
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1.8. Ações Desenvolvidas. 

1.6. Hemocomponentes Descartados por vencimento. 

 

1.7. Hemocomponentes Descartados por outros motivos. 

 

Nº HEMOCOMPONENTES DESCARTADOS POR 
VENCIMENTO 

1,2 
 

1 

 
0,8 

 
0,6 

 
0,4 

 
0,2 

 
0 

Nº HEMOCOMPONENTES DESCARTADOS POR 
VENCIMENTO 

Nº HEMOCOMPONENTE RECEBIDO 

PERDAS POR OUTROS MOTIVOS 
1,2 
 

1 
 

0,8 
 

0,6 
 

0,4 
 

0,2 
 

0 

Nº HEMOCOMPONENTES DESCARTADOS POR 
OUTROS MOTIVOS 

Nº HEMOCOMPONENTES RECEBIDOS 
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Treinamento UPA 24h 

Data: 10 e 11 de outubro de 2021 

Tema: segurança no processo da transfusão e reações 

transfusionais. 
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CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE. 
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2.4.6. COMISSÃO DE ÓBITO  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Considerando os dados obtidos dos indicadores apurados, os mesmo foram 

enviados para o Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente. 

Dessa forma, ao analisar os resultados, as metas de base não foram 

atingidas no referido mês, o que faz se necessário uma revisão das metas 

contratuais.   

mailto:administrativo@santarem.institutomaissaude.org.br
http://www.institutomaissaude.org.br/


 

 

 
 

 

HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE SANTARÉM 

SETOR OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Relatório do “Ciclo de Atualização” 2021 Obstetrícia e Berçário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chritiani Rodrigues da Fonseca Schwartz 

Diretora Administrativo do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Santarém 

 

 
 

Joycineia de Assunção Nobre 

Coordenadora de Enfermagem do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Santarém 

 

 

 

Rubidia Maria Imbiriba Lima de Lima 

Enfermeira Coordenadora da Obstetrícia e Berçário 

 

 

 

 

 

 

 
Santarém-PA 

2021 



 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
 

A educação continuada é uma estratégia utilizada para complementar à formação de 

profissionais, oferecendo subsídios para que esses possam entender e atender as necessidades 

de saúde da população assistida e contribuir para a organização dos serviços de saúde com 

mudanças essenciais ao atendimento e demandas e melhoria na qualidade da assistência 

prestada. 

Organizar processos educativos voltados para os profissionais de saúde, sempre estará 

presente no contexto dos serviços de Saúde Pública, dada a necessidade de se adequar os 

profissionais para atuação no serviço, com uma visão globalizada do estado de saúde e doença 

e as necessidades em saúde de todo o complexo “promoção, proteção, tratamento e 

reabilitação”. 

Com o objetivo de atualizar o conhecimento técnico- cientifico utilizando pedagogias de 

transmissão do aprendizado, tornando-se indispensável para melhorar a capacidade de um 

indivíduo e do grupo frente a evolução das tecnologias e as necessidades sociais da população, 

podendo assim, assegurando um cuidado de qualidade assistencial (FERREIRA et al 2019 e 

GARCIA, FALCÃO e BEZERRA, 2021) 

 
PÚBLICO ALVO 

 
 

Enfermeiros e técnicos em enfermagem e demais profissionais da saúde que 

desenvolvam atividades inerentes na clínica obstétrica e berçário do Hospital Municipal de 

Santarém. 

 
QUANTIDADE DOS PARTICIPANTES PLANEJADOS 

 
 

75 Participantes 

 
 

PARTICIPANTES ALCANÇADOS (FREQUÊNCIA) 

 
 

Cada temática foi realizado em dois dias para contemplar a participação de todos os 

funcionários envolvidos, em cada dia foi repassado a lista de frequência para obter o controle 

dos participantes, o mesmo se encontra em anexo. 



 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 
 

Oferecer subsídios teórico-prático para que os profissionais da clínica obstétrica e 

berçário do Hospital Municipal de Santarém possam entender e atender as necessidades de 

saúde da população assistida. 

 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

O objetivo proposto foi alcançado ao termino do ciclo de atualização da clínica obstétrica 

e berçário, com respectivos funcionários. 
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se com sucesso a realização do ciclo de atualização, em especial a Enfermeira Coordenadora da 

Clínica Obstétrica e Berçário Rubidia Lima, que deu assistência e subsidio para a efetivação de 

cada atividade planejada. 
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
 

 
Clínica Obstétrica e Berçário 

Tema: Reanimação Neonatal 

 
Público Alvo 

Equipe multiprofissional que desenvolvem suas 

atividades inerentes a Clínica Obstétrica, Berçário e 

Centro Cirúrgico 

Período e Horário 15 e 17 de Março de 2021 – 09:00 às 11:00 

Local Auditório do HMS 

Materiais Necessários Recursos áudio visual - Datashow 

Palestrante Drª Terezinha Leão 

Tema: Uso do Partograma 

Público Alvo 
Enfermeiras que desenvolvem suas atividades 

inerentes a Clínica Obstétrica e Berçário 

Período e Horário 19 e 20 de Abril 2021 – 14:00 às 17:00 

Local Auditório do HMS 

Materiais Necessários Recursos áudio visual - Datashow 

Palestrante Enfª Adalgisa Lima 

Tema: Balanço Hídrico 

Público Alvo 
Equipe multiprofissional que desenvolvem suas 

atividades inerentes a Clínica Obstétrica e Berçário 

Período e Horário 29 de Maio de 2021 – 08:30 às 11:00 

Local Auditório do CTA 

Materiais Necessários Recursos áudio visual - Datashow 

Palestrante Enfª Maria Edinaia Santos 

Tema: Manejo com gestantes SHEG 

Público Alvo 
Equipe multiprofissional que desenvolvem suas 

atividades inerentes a Clínica Obstétrica e Berçário 

Período e Horário 25 de Junho 2021 – 17:00 às 19:00 

Local Auditório do CTA 

Materiais Necessários Recursos áudio visual - Datashow 

Palestrante Enfª Eliene Sousa da Silva 

Tema: Agosto Dourado, evento alusivo a Semana Mundial da Amamentação 

Público Alvo 
Equipe multiprofissional que desenvolvem suas 

atividades inerentes a Clínica Obstétrica e Berçário 

Período e Horário 02 de Agosto de 2021 – 08:30 às 10:30 

Local Auditório do HMS 

Materiais Necessários Recursos áudio visual - Datashow 

Palestrante Equipe da Obstetrícia e Berçário 



 

 

 

 

 
Tema: Técnica de massagem Shantala 

 
Público Alvo 

Pacientes da Clínica Obstétrica, enfermeiras e 

técnicas de enfermagem que desenvolvem suas 

atividades inerentes a Clínica Obstétrica e Berçário 

Período e Horário 29 de Setembro de 2021 – 09:00 às 10:00 

Local Auditório do HMS 

Materiais Necessários Recursos áudio visual - Datashow 

Palestrante Equipe da Obstetrícia e Berçário 

Tema: Uso do Misoprostol em hemorragias pós-parto e abortamento 

Público Alvo 
Enfermeiras que desenvolvem suas atividades 

inerentes a Clínica Obstétrica e Berçário 

Período e Horário 10 de Novembro de 2021 – 09:00 às 11:00 

Local Auditório do HMS 

Materiais Necessários Recursos áudio visual - Datashow 

Palestrante Elvis Cavalcante 

Tema: Dezembro Vermelho, evento alusivo ao dia Mundial contra o HIV 

Público Alvo 
Equipe multiprofissional que desenvolvem seu 

trabalho no HMS 

Período e Horário 01 de Dezembro de 2021 – 08:00 às 11:00 

Local Recepção do HMS 

Materiais Necessários Recursos áudio visual - Datashow 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 

Ferreira, Lorena et al. Educação Permanente em Saúde na atenção primária: uma revisão 

integrativa da literatura. Saúde em Debate, v. 43, n. 120, pp. 223-239, 2019. Acessado 30 

Novembro 2021, Disponível em: https://doi.org/10.1590/0103-1104201912017 

 

GarciaS. A.; FalcãoJ. N.; BezerraM. L. R. A educação continuada como subsídio para a 

enfermagem no contexto do parto natural: uma revisão integrativa. Revista Eletrônica 

Acervo Enfermagem, v. 12, p. e8153, 14 jul. 2021. Acessado 30 Novembro 2021, 

Disponível em: https://doi.org/10.25248/reaenf.e8153.2021 

https://doi.org/10.25248/reaenf.e8153.2021


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO-A 
 

 

Convite 
 

 

Prezados Colaboradores, 

 
 

Convidamos todos os funcionários da Clínica Obstétrica e Berçário a participarem da 

programação de Educação Continuada nos dias e horários descritos a seguir. Sua participação 

é essencial, além de uma oportunidade de qualificação pessoal, profissional e, 

consequentemente de melhora a assistência e os serviços de saúde. Por conseguinte, atendendo 

a demanda do Conselho Regional de Enfermagem do Pará para atualização de serviço, se faz 

necessário a participação de 100% dos funcionários destas clínicas, configurando com isso o 

compromisso ético e humanizado para com a assistência em saúde. 

Segue o Cronograma com as atividades. 
 

 
Clínica Obstétrica e Berçário 

Tema: Reanimação Neonatal 

 
Público Alvo 

Equipe multiprofissional que desenvolvem suas 

atividades inerentes a Clínica Obstétrica, Berçário e 

Centro Cirúrgico 

Período e Horário 15 e 17 de Março de 2021 – 09:00 às 11:00 

Local Auditório do HMS 

Materiais Necessários Recursos áudio visual - Datashow 

Palestrante Drª Terezinha Leão 

Tema: Uso do Partograma 

Público Alvo 
Enfermeiras que desenvolvem suas atividades 

inerentes a Clínica Obstétrica e Berçário 

Período e Horário 19 e 20 de Abril 2021 – 14:00 às 17:00 

Local Auditório do HMS 

Materiais Necessários Recursos áudio visual - Datashow 

Palestrante Enfª Adalgisa Lima 

Tema: Balanço Hídrico 

Público Alvo 
Equipe multiprofissional que desenvolvem suas 

atividades inerentes a Clínica Obstétrica e Berçário 

Período e Horário 29 de Maio de 2021 – 08:30 às 11:00 



 

 

 

 

 
Local Auditório do CTA 

Materiais Necessários Recursos áudio visual - Datashow 

Palestrante Enfª Maria Edinaia Santos 

Tema: Manejo com gestantes SHEG 

Público Alvo 
Equipe multiprofissional que desenvolvem suas 

atividades inerentes a Clínica Obstétrica e Berçário 

Período e Horário 25 de Junho 2021 – 17:00 às 19:00 

Local Auditório do CTA 

Materiais Necessários Recursos áudio visual - Datashow 

Palestrante Enfª Eliene Sousa da Silva 

Tema: Agosto Dourado, evento alusivo a Semana Mundial da Amamentação 

Público Alvo 
Equipe multiprofissional que desenvolvem suas 

atividades inerentes a Clínica Obstétrica e Berçário 

Período e Horário 02 de Agosto de 2021 – 08:30 às 10:30 

Local Auditório do HMS 

Materiais Necessários Recursos áudio visual - Datashow 

Palestrante Equipe da Obstetrícia e Berçário 

Tema: Técnica de massagem Shantala 

 
Público Alvo 

Pacientes da Clínica Obstétrica, enfermeiras e 

técnicas de enfermagem que desenvolvem suas 

atividades inerentes a Clínica Obstétrica e Berçário 

Período e Horário 29 de Setembro de 2021 – 09:00 às 10:00 

Local Auditório do HMS 

Materiais Necessários Recursos áudio visual - Datashow 

Palestrante Equipe da Obstetrícia e Berçário 

Tema: Uso do Misoprostol em hemorragias pós-parto e abortamento 

Público Alvo 
Enfermeiras que desenvolvem suas atividades 

inerentes a Clínica Obstétrica e Berçário 

Período e Horário 10 de Novembro de 2021 – 09:00 às 11:00 

Local Auditório do HMS 

Materiais Necessários Recursos áudio visual - Datashow 

Palestrante Elvis Cavalcante 

Tema: Dezembro Vermelho, evento alusivo ao dia Mundial contra o HIV 

Público Alvo 
Equipe multiprofissional que desenvolvem seu 

trabalho no HMS 

Período e Horário 01 de Dezembro de 2021 – 08:00 às 11:00 

Local Recepção do HMS 

Materiais Necessários Recursos áudio visual - Datashow 



 

 

 

 

 

ANEXO-B 
 

 

Reanimação Neonatal 15 e 17 de Março de 2021 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Uso do Partograma 19 e 20 de Abril 2021 
 

 



 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Tema: Balanço Hídrico 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

Tema: Manejo com gestantes SHEG 
 

 

 

 

 

 

 

Tema: Agosto Dourado, evento alusivo a Semana Mundial da Amamentação 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

Tema: Técnica de massagem Shantala 
 
 

 

Tema: Uso do Misoprostol em hemorragias pós-parto e abortamento 
 
 

 



 

 

 

 

 

Tema: Dezembro Vermelho, evento alusivo ao dia Mundial contra o HIV 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO-C 
 

 

Frequências 
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De: Nadma Jane de Carvalho Cardoso 

Supervisão Administrativo 

 
Para: Rodrigo Francisco de Lima 

Coordenador Administrativo – HMS/UPA 

 
Ref.: Relatório mensal setor SHL – Serviço de Higiene e Limpeza 

 

Entre os dias oito e doze do corrente mês, em fase de adaptação aos processos 

enquanto supervisão administrativa, priorizei observar fluxo de atividades, 

abastecimento de suprimentos de estoque e documentações pertinentes ao 

setor. Após averiguação, percebeu-se que não haviam indicadores setorial 

para realizar mensalmente demonstrativos aos gestores ou análise dos 

processos internos e após período mencionado, a partir da averiguação, 

podemos assim apresentar: 

01- Limpeza Terminal: Atividade realizada a partir de cronograma mensal, 

exposto em mural e em Livro de Registro de Terminais, para acompanhamento 

dos líderes de turno para execução das mesmas junto as equipes. 

Análise: 

• Distribuição de datas de forma irregular, percebendo que no noturno 

alguns plantões não tinham data e setor programado. 

• Verificação de setores que não haviam sido contemplados com a Limpeza 

Terminal, mesmo com o agendamento e com ausência de registro para 

justificar a não realização da atividade. 

• Setores ficam descobertos (sem suporte), quando equipe precisa ser 

direcionada às terminais. Os únicos setores que são contemplados com 

dois colaboradores para execução das atividades, são os setores da 

emergência e da obstetrícia. Portanto, equipes realizam rotina de limpeza 

de banheiro, recolhimento de lixo ou atendem intercorrência, para que 

então possam viabilizar a terminal programada pois a mesma necessita 

de tempo para que haja eficácia no procedimento. 

• As terminais em corredores, não têm o resultado esperado devido ao fluxo 

intenso, sendo ideal a limpeza em horário noturno porém, a programação 
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estava para diurno. Notou-se que não estava havendo o cumprimento da 

agenda. 

 

 

 

 
Intervenção: 

• Elaboração de planilha para acompanhamento diário; 

• Direcionamento de atividades para turnos que não tinham setores 

programados em cronograma; 

• Acompanhamento de atividades em in loco (diurno) e em registro das 

mesmas com avaliação de responsável do setor ou justificativa em 

intercorrência (noturno); 

• Inserção de agendamento para terminais em corredores principais; 

• Replanejamento para contemplar setores em cronograma a partir de mês 

subsequente. 

 

 

CRONOGRAMA MENSAL DE LIMPEZA TERMINAL 
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Após detectado as deficiências, no mês de novembro, mesmo com 

acompanhamento para cumprir com a agenda, ficaram quatro (04) setores que 

não foram contemplados com a limpeza terminal. São eles: Traumatologia, 

Laboratório, Clínica Cirúrgica 02 e Consultórios Médicos PSM, sendo que 

os motivos foram desde a quantidade excessiva de pacientes a intercorrências 

e portanto, a não autorização do responsável do setor, bem como a substituição 

de setor por outro considerado crítico e nestas situações, solicitado limpeza 

concorrente com maior qualidade. 

02- Limpeza externa: 

Realizada por dois colaboradores sob contrato de 12x36, onde devido o espaço 

ser amplo e complexo, algumas reclamações são realizadas quanto execução 

destas. 

 

 
Análise: 

• Percebeu-se que ao final de plantão, haviam pendências setoriais por não 

conseguirem abranger em sua totalidade, os espaços específicos das 

áreas externas. Internamente, nos foi repassado que a roçagem ficava sob 

a responsabilidade de um dos colaboradores pela habilidade em 

manusear a máquina e que, outras funções específicas seriam realizadas 

pelo outro funcionário. 

• Áreas externas com necessidade de roçagem, limpeza de entulho e 

material inservível; 

• Funcionário responsável por roçagem não realiza atividade com 

equipamentos próprios: óculos de proteção, avental (utiliza saco de 200lt), 

protetor auricular. 

 
 
                            Intervenção: Acompanhamento diário das atividades propostas com  

                            Registro em planilha para comprovação da execução dos processos; 
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• Direcionamento de atividades a partir de registro e observação do período 

no qual havia sido executado. 

• Verificação in locu de atividades executadas; 

• Execução de atividades solicitadas via coordenação em relação as 

demandas do setor. 

• Repassado situação da falta de E.P.I. para roçagem para SESMT e 

Coordenação Administrativa para providências cabíveis. 

 

 

 

Antes – área externa farmácia 
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Realizada roçagem e limpeza da área 

Área externa HMS - Retirada de material inservível e limpeza de área 
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03- Estoque material (solicitado e atendido): 

Análise: 

• Observado, que apesar de haver registro em Sistema PR dos pedidos 

realizados semanalmente, não havia registro interno de setor de material 

em estoque para fins comprobatórios, da aquisição ou da falta dos 

mesmos. Setor disponibiliza livro de saídas de material por setor porém, 

não é realizado levantamento mensal. 

 
 

 

 
 

Intervenção: 
 

 

• Implantado planilha de conferência para acompanhamento de entradas e 

saídas para complementação dos anexos como: espelho de entrega de 

material por setor de almoxarifado e registro em livro de saídas por 

setores. 

Livro de registro de saída de material 
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Para eficácia do serviço oferecido aos pacientes, usuários e funcionários, a 

supervisão administrativa interviu junto ao setor de manutenção para verificação 

de situações que ocasionam algum tipo de transtorno aos setores, como: 

vazamento de centrais de ar, pias e vasos não funcionantes, manutenção de 

portas, totalizando vinte e quatro (24) solicitações a partir de abertura de Ordem 

de Serviço, no mês de novembro/2021. Outros fatores que poderiam influenciar 

em processo interno, também foram formalizados junto à coordenação. As 

atividades da equipe de SHL não se restringem apenas ao laboral de lavar, limpar 

ou executar demandas, mas também o de perceber que a forma como o 

ambiente é tratado influenciará de uma forma direta na estadia do paciente e 

consequentemente, tornará menos traumática sua permanência. 

 

 
Nadma Jane de Carvalho Cardoso 

Supervisão Administrativa - SHL 
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1. APRESENTAÇÃO 

Este relatório apresenta os resultados da coleta de dados quantitativo 

dos indicadores do serviço, das metas apuradas do mês de novembro de 

2021, da Unidade de Pronto Atendimento 24h de Santarém atendendo ao 

Contrato Gestão nº 150/2020 SEMSA/FMS. 

Os dados coletados foram inseridos em planilhas, devidamente 

identificadas quanto aos seus respectivos setores. Desta forma, os resultados 

obtidos expressam a realidade do número atendimentos e serviços ofertados para 

a população usuária do Sistema Único de Saúde, SUS. 

As considerações relevantes deste relatório, faz-se necessária revisão 

das metas de base e metas de incremento.  

Após o encerramento das atividades no Hospital de Campanha em 

Santarém, os pacientes infectados pelo novo coronavírus serão atendidos no Centro 

Especializado de Atendimento à Covid-19 que está em funcionamento na UPA desde  

                 03 de novembro.     
 

             O Centro Especializado deve dar continuidade à assistêcia aos 

spacientes com COVID-10 em uma estrutura sem comprometer o tratamnto de 

outras enfermidades.  O Centro também atenderá a pacientes encaminhados pela 

Regulação Estadual, após cadastro e solicitação do leito via Sistema Estadual, de 

outros municípios das regiões de integração Baixo Amazonas e Tapajós. 

Em dezembro ocorreu reformulação das planilhas de indicadores visando 

extratificar melhor os dados obttidos, tendo em vista que estruturalmente a 

UPA 24 horas encontra-se dividida em dois atenidmentos diferentes, 

funcionando para Urgencias e Emergências como Unidade de Pronto 

Atendimento 24 horas, e o Centro de Atendimento a Especialidade COVID-19, 

e portanto faz-se necessária a reformulação dos meios de coleta de dados. 

Associado a essa nova estruturação necessita-se também que os demais 

serviços de apoio possam fornecer os dados para este relatório, de forma 

também reorganizada. 
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2. CARACTERISTICAS DO SERVIÇO 

2.1. INDICADORES QUANTITATIVOS 

2.1.1 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H 

A Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, faz parte da rede de atenção 

de urgências cujo objetivo é concentrar atendimentos de saúde de complexidade 

intermediaria compondo uma rede organizada em conjunto com atenção básica, 

hospitalar e domiciliar e o Serviço de Atendimento Móvelde Urgência – SAMU 

192. 

As principais competências da UPA na Rede de Atenção às Urgências 

são: 

• Prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos 

por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica; 

• Prestar primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica e de 

trauma; 

• Estabilizar os pacientes e realizar a investigação diagnóstica inicial, de 

modo a definir, em todos os casos, a necessidade ou não de encaminhamento 

a serviços hospitalares de maior complexidade; 

• Fornecer retaguarda às urgências atendidas pela Rede de Atenção 

Básica à Saúde; 

• Funcionar como local de estabilização de pacientes atendidos pelo 

SAMU; 

• Manter pacientes em observação, por período de até vinte e quatro horas, 

para elucidação diagnóstica e/ou estabilização clínica; 

• Contra referenciar para os demais serviços de atenção integrantes da 

Rede de Urgência e Emergência - RUE, proporcionando continuidade ao 

tratamento com impacto positivo no quadro de saúde individual e coletivo. 
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2.1.2. SERVIÇOS MÉDICOS – UPA 24h Tabela 01 - SERVIÇOS 

MÉDICOS – UPA 24h 

SERVIÇOS MÉDICOS 

DESCRIÇÃO META MENSAL REALIZADO 

N° DE MÉDICOS 9 9 

PLANTÃO DIURNO 5 5 

PLANTÃO NOTURNO 4 4 

Fonte: Base de dados UPA 24h (Novembro de 2021) 

 
 

2.1.3. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO – UPA 24h Tabela 02 - CLASSIFICAÇÃO  

DE RISCO – UPA 24h 
 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

DESCRIÇÃO 
META 

MENSAL 
REALIZADO 

VERMELHA 1.300 584 

AMARELA 5.200 3300 

VERDE 3.900 4859 

AZUL 2.600 250 

 

Total de Atendimentos 
 

10.125 
8992 

88,8% da meta 
estabelecida 

Fonte: PR Sistema UPA 24h (Novembro de 2021) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

META AGO SET OUT TOTAL MÉDIA

VERMELHO 1300 828 707 663 2198 733

AMARELO 5200 3228 3101 3116 9445 3148

VERDE 3900 3878 4550 5403 13831 4610

AZUL 2600 277 78 96 451 150

TOTAL 13000 8211 8436 9278 25925 8641

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - últimos 3 meses 
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    Observa-se que o quantitativo para uma UPA deste porte, segundo os padrões do Ministério da 

Saúde, seria algo em torno de 10250 atendimetos/mês, mas a média mensal não se chega a 9000 

atendimentos/mês. Mesmo após a reorganização da rede de urgências onde a UPA atende as 

urgências de menor complexidade e o HMS se dedicando a atender a referência de casos de maior 

complexidade, observa-se a UPA continua com uma produção abaixo do que é estipulado pelo MS.  

 

 

2.1.4. PROCEDIMENTOS – UPA 24h Tabela 03 - PROCEDIMENTOS 

– UPA 24h 
 

PROCEDIMENTOS 

DESCRIÇÃO META MENSAL REALIZADO 

N° de procedimentos realizados 9.000 46036 

Fonte: Base de dados UPA 24h (2021) 
 

O aumento expressivo neste indicador se deve também ao fato de procedimentos 
realizados nos pacientes internados por COVID. 

 

2.1.5. SERVIÇO DE NUTRIÇÃO – UPA 24h Tabela 04 - SERVIÇO DE 

NUTRIÇÃO – UPA 24h 

 

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO 

DESCRIÇÃO META MENSAL REALIZADO 

Pacientes 2.500 3.072 

Acompanhantes/ Colaboradores  4.500 3.638 

TOTAL de refeições servidas  7.000 6.710 

 95,8% da meta proposta 

Fonte: Base de dados UPA 24h (2021) 
 

 
 

2.1.6.SERVIÇO DE LAVANDERIA - UPA 24h Tabela 05 - 

SERVIÇO DE LAVANDERIA – UPA 24h 

SERVIÇO DE LAVANDERIA 

DESCRIÇÃO META MENSAL REALIZADO 

KG de roupa lavada 
UPA 24 HORAS 

3.000 415.489 

KG de roupa lavada 
CECOVID 

ainda sem meta 
estabelecida 

589.054 

Fonte: Base de dados UPA 24h (2021) 
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2.1.7. SADT – UPA 24h Tabela 06 - SADT – UPA 24h 
 

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO 

DESCRIÇÃO META MENSAL REALIZADO 

Exames laboratoriais  
6.000 

7.821 

Pesquisa RT-PCR covid-19 131 

Radiografias 1.000 1.032 

Ultrassonografias 350 10 

Tomografias 75 139 

Eletrocardiogramas 600 389 

Exames rápidos 3.630 40 testes COVID 

TOTAL: 11.655 9.562 (82 % da meta) 

Fonte: Base de dados UPA 24h (2021) 
 

As ultrassonografias e tomografias computadorizadas realizadas no 

referido mês, foram referenciadas para o Hospital Municipal de Santarém; uma 

vez que tais exames não são realizados na Unidade de Pronto Atendimento.Tal 

item deve ser suprimido na meta de CG da UPA. 

A rede de serviços públicos de saúde organiza-se para que os exames 

rápidos como teste rápido de HIV, Sífilis e das Hepatites B e C sejão realizados 

na UBS ou nos Centros de Testagem e Aconselhamento CTA e não é ofertado 

na Rede de Urgência e Emergência. O dado acima se refere aos testes para 

COVID-19 ofertados na UPA. Contudo estuda-se um processo de planejamento 

e organização de fluxos para a aquisição e oferta de Testes Rápidos para HIV 

e Hepatites B e C no serviço. 
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2.2. INDICADORES QUALITATIVOS 

2.2.1. COMISSÕES E SERVIÇOS ESPECIAIS 

Tabela 26 - COMISSÕES E SERVIÇOS ESPECIAIS – UPA 24h 
 

 
COMISSÕES E SERVIÇOS ESPECIAIS 

DESCRIÇÃO META MENSAL REALIZADO 

N° de transferências 

realizadas a outros serviços 

 

 

62 
 

27 pacientes – HRBA , 

01 – HCBelém 

54 - HMS 
 

TOTAL: 82 
transferências = 

132%, acima da meta 
estipuada 

 
Comissão de 

Educação 

Permanente 

 
 
 

IMPLANTAR 

Antes era de responsabilidade do NEP 

(Núcleo de Ensino e Pesquisa) será 

organizado atendendo ao PNEPS – 

prazo 30/Dez. 

Comissão de Ética de 

Enfermagem 
IMPLANTAR 

Processo de nomeação até 30/Dez. 

Segue regimento em Apêndice. 

CIPA IMPLANTAR 
Implantação após processo seletivo 

previsto para 
janeiro/22 . 

 
 
 

CCIH 

 
 
 

SIM 

O serviço dispõe de SCIH 

(infectologista e enfermeiro) 

acompanhando os leitos de internação 

COVID. A CCIH foi implantada haja 

visto que a UPA passou ter um Centro 

Especializado para COVID-19. 

Comissão de Óbito SIM IMPLANTADO 

Fonte: Base de dados UPA 24h (2021) 

 
         Comissão de Óbito 

Atendendo a Resolução nº 2171, de 30/10/2017 que regulamenta e 

normatiza as comissões de revisão de óbito, tornando-as obrigatoriedade na 

UPA, neste momento para atender a referida Resolução foi dado posse em 27/10 

e para o mês de novembro a elaboração do Regimento Interno e análise dos 

óbitos. Neste mês foram realizadas 3 análises de prontuários, onde foram 

evidenciadas incorfomidades e fragilidades, sendo assim necessárias ações de 
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intervenção e orientação quanto a importância de informações coerentes e 

completas no prontuário. 

 

Atendendo aos dipostos conferidos pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e 

pelo Regimento da Autarquia, aprovado pela Resolução COFEN  nº 421, de 15 

de fevereiro de 2012, que aprova Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, será implantada ainda este mês a Comissão de Ética em 

Enfermagem com o obejtivo de garantir o exercício profissional respentando os 

princípios éticos estabelecidos. 

 

INDICADORES DO CENTRO ESPECIALIZADO COVID-19 

 



 

 

 

Em novembro no CECOVID ocorreram 308 internações – 67 altas – 30 transferências – 6 óbitos.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando os dados obtidos dos indicadores apurados e ao analisar 

os resultados, percebe-se que as metas de base não foram alcançadas no 

referido mês, tornando necessária uma revisão das metas de base acordadas e 

ajustadas a realidade do município de Santarém e o perfil de atendimentos da 

Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, pois os indicadores deste mês e de 

meses anteriores já apontam evidências da necessidade de novo 

planejamentos. 

Contudo ações de melhorias relacionadas a coleta e preenchimento das 

planilhas de indicadores foram realizadas para melhor estabelecer estratégias e 

inferencias a cerca do serviço. 
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ANEXO 1 – Ata de Reunião da Comissão de Óbito 
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APÊNDICE I - REGIMENTO INTERNO PARA COMISSÕES DE ÉTICA DE 

ENFERMAGEM 

CAPÍTULO I - DA DEFINIÇÃO 

Art. 1º - A Comissão de Ética de Enfermagem do Serviço de Enfermagem da 

instituição Mais Saúde, exerce mediante delegação do COREN-PA, atividade 

destinada à prestação idônea de serviços de Enfermagem na instituição, 

assumindo função educativa, consultiva, de conciliação, de orientação e 

vigilância do exercício profissional, ético e disciplinar de Enfermagem nesta 

instituição. 

§ 1º - AS CEEnfs deverão atuar de modo preventivo, com vistas a sensibilização 

dos profissionais de enfermagem, quanto ao exercício de suas atribuições legais, 

bem como à necessidade de salvaguardar a segurança do paciente. 

§ 2º - A atuação da CEEnf deverá abranger a prevenção de condutas de risco à 

imagem profissional e institucional. 

Art. 2º As comissões de Ética de Enfermagem e são vinculadas ao COREN-PA, 

mantendo a sua autonomia em assuntos vinculados a condutas de caráter ético- 

disciplinar dos profissionais de enfermagem. 

Parágrafo Único – Cabe ao Enfermeiro Responsável Técnico ou Coordenador 

de Enfermagem estimular a implantação de condições necessárias ao 

desenvolvimento dos trabalhos da CEEnf. 

 
CAPÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO, COMPOSIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO 

Art. 3º As comissões de Ética de Enfermagem serão compostas por no mínimo 

03 (três) e no máximo 11 (onze) membros, sendo, Presidente, 01 (um) secretário, 

e 01 (um) membro, das categorias Enfermeiro, Técnico e/ou Auxiliar de 

Enfermagem, com vínculo empregatício junto à instituição. 

§ 1º - Nas Instituições cujo quadro for preenchido somente por Enfermeiros, a 

CEEnf será composta exclusivamente por profissional com este grau de 

habilitação. 

§ 2º - O cargo de presidente e vice-presidente somente poderá ser preenchido 

por Enfermeiro. 

Art. 4º AS comissões de Ética serão instaladas obrigatoriamente, onde existir 

Serviço de Enfermagem a partir de 50 (cinquenta) profissionais de enfermagem 
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em seu quadro de colaboradores. 

Parágrafo Único: Torna-se facultativa a constituição da Comissão de Ética em 

instituições com número inferior mínimo a 50 (cinquenta) profissionais de 

enfermagem. 

Art. 5º O enfermeiro que exerça cargo de Responsável Técnico não poderá 

participar da CEEnf. 

Art. 6º O tempo de mandato das CEEnf será de 03(três) anos, admitida uma 

reeleição. 

 
CAPÍTULO IV - DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 7º - A Comissão de Ética de Enfermagem tem por competência: 

I – Representar o Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição na 

instituição de saúde em se tratando de temas relacionados à divulgação do 

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem; 

II – Promover a divulgação dos objetivos da Comissão de Ética; 

III – Divulgar e zelar pelo cumprimento do Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem e demais normas disciplinares e éticas do exercício profissional; 

IV – Colaborar com COREN-PA na tarefa de discussão, divulgação, educação e 

orientação dos temas relativos à Enfermagem, desenvolvendo a consciência 

ético-profissional dos profissionais, que lhe sejam vinculados, no ambiente 

institucional; 

V – Promover e/ou participar de reuniões, seminários ou atividades similares, 

que visem à interpretação do Código de Ética e conscientização de questões 

éticas e disciplinares encaminhando as conclusões e recomendações do 

COREN/PA; 

VI – Assegurar a Diretoria/Chefia/Coordenadora de Enfermagem da Instituição, 

nas questões ligadas à ética profissional; 

VII – Promover a necessária orientação à equipe de enfermagem sobre 

comportamento ético-profissional e as implicações advindas de atitudes 

antiéticas; 

VIII – Receber denuncia de profissionais de enfermagem, usuários, clientes e 

membros da comunidade relativa ao exercício profissional de enfermagem; 

IX – Elaborar relatório, restrito à narrativa dos fatos que ensejaram a denúncia, 

anexando documentação, se houver, relativa a qualquer índice de infração ética; 
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X – Encaminhar o relatório ao Conselho Regional de Enfermagem e ao 

Enfermeiro Responsável Técnico (RT) da instituição, para reconhecimento, nos 

casos em que haja indícios de infração ética ou disciplinar; 

XI – Promover e/ou participar de atividades multiprofissionais referentes a ética; 

XII – Apreciar e emitir parecer sobre questões éticas de enfermagem, sempre 

que necessário. 

XIII – Analisar sobre a questão ética de todos os projetos de pesquisas que 

envolvam profissionais de enfermagem; 

XIV – Zelar pelo exercício ético dos profissionais de enfermagem; 

XV – Averiguar denúncias ou fatos antiéticos de que tenha conhecimento no 

âmbito da instituição; 

XVI – Propor e participar em conjunto com o enfermeiro RT e enfermeiro 

responsável pelo serviço de Educação Permanente de Enfermagem, ações 

preventivas e educativas sobre questões éticas e disciplinares; 

XIV – Encaminhar anualmente ao COREN/PA, relatório das atividades 

desenvolvidas; 

XVII – Participar das atividades educativas do conselho regional de enfermagem 

de sua jurisdição e atender as solicitações de reuniões e convocações inerentes 

às atribuições da CEE, inclusive promover e participar de treinamento e 

capacitação; 

XVIII – Cumprir e fazer cumprir as disposições deste ato decisório; 

Art. 8º - Compete ao membros da Comissão de Ética Enfermagem: 

a) Eleger Presidente, Secretário e Vogal; 

b) Comparecer Às reuniões da comissão, discutindo e opinando sobre as 

matérias em pauta; 

c) Garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa aos profissionais de 

enfermagem sindicados da instituição; 

d) Desenvolver demais atribuições previstas neste regimento. 

Art. 9º - Compete ao presidente da Comissão de Ética de Enfermagem: 

a) Convocar e presidir as reuniões da comissão; 

b) Convocar os membros sindicantes para audiências e tomar seus 

depoimentos; 

c) Designar, previamente, as datas das audiências; 

d) Planejar e controlar as atividades programadas; 
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e) Coordenar a elaboração do relatório com os resultados dos casos 

analisados e encaminhar a chefia/diretoria/supervisão de enfermagem 

para ciência e demais providências administrativas; 

f) Coordenar a elaboração do parecer final para ser encaminhado ao 

COREN/PA, dos casos constatados como infrações éticas; 

g) Representar a comissão de Ética na Instituição e no COREN/PA ou 

quando se fizer necessário, podendo integrar a Comissão de Ética, 

interprofissional de instituição; 

h) Solicitar a participação de membros suplentes nos trabalhos, quando 

necessário; 

i) Comunicar a Direção de Enfermagem e ao COREN-PA, (sessenta) dias 

antes do fim do mandato, caso a direção de enfermagem não o faça. 

Art. 10 - Compete ao secretário da Comissão de Ética de Enfermagem: 

a) Substituir o presidente quando necessário e havendo justificativa; 

b) Secretariar as reuniões e substituir o Presidente em sua ausência; 

c) Proceder aos registros das atas de reuniões e os termos de depoimentos, 

inquirições, acareações, ou de qualquer outra atividade da Comissão; 

d) Verificar o quórum de deliberação, conforme o relatado no art. 22; 

e)  Realizar as convocações dos denunciantes, das testemunhas e 

denunciados, sempre nessa ordem, com anuência do Presidente da 

CEEnf; 

f) Organizar arquivo referente aos relatórios de sindicância; 

g) Colaborar com o presidente,  no  que lhe  for por este solicitado, nos 

trabalhos atribuídos à CEEnf. 

Art. 11 – Ao membro da Comissão de Ética de Enfermagem incumbe substituir 

o Secretário, na ausência deste. 

Parágrafo único – membro/Vogal não poderá assumir o cargo de Presidente. 

Art. 12 – Compete aos membros efetivos comparecer às reuniões, com direito a 

voto, e quaisquer outras atividades promovidas pela Comissão de Ética de 

Enfermagem, representando a Comissão quando solicitado. 

Parágrafo único – O membro efetivo, quando impedindo de comparecer, deverá 

garantir a presença do suplente. 

CAPÍTULO V - DAS ELEIÇÕES 

Art. 14 - Os membros da Comissão de Ética de Enfermagem serão eleitos por 
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meio de voto facultativo, direto e secreto, pelos profissionais da equipe de 

Enfermagem. 

§1º - Na impossibilidade de cumprimento do disposto no caput deste artigo, ou 

ainda não havendo CEEnf anteriormente implantada, os membros da CEEnf 

poderão ser indicados pelo enfermeiro responsável Técnico ou Coordenador de 

enfermagem por meio de Ofício dirigido ao COREN-PA. 

§ 2º Nos casos do parágrafo anterior, deverão ser observados os requisitos 

impostos pelo art. 20 deste regimento. 

§ 3 º Os membros da CEEnf voluntários ou indicados pelo enfermeiro 

Responsável Técnico ou Coordenador de Enfermagem poderão exercer tal 

função por um período máximo de 03 (três) anos, contados a partir da posse, 

com direito a uma reeleição, devendo prestar compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo e de às eleições dos membros da Comissão de Ética, 

lavrando-se o respectivo termo. 

Art. 15 - A relação dos nomes dos candidatos às vagas da CEEnf deverá ser 

afixadas em local de fácil acesso a todos os profissionais de enfermagem, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, para ciência e eventual impugnação. 

Art. 16 – Os candidatos serão subdivididos em dois grupos: 

I – Grupo I – Correspondendo ao grau de habilitação de Enfermeiro – Quadro I; 

II – Grupo II – composto por técnicos e Auxiliares de Enfermagem – Quadros II 

e III, respectivamente. 

Parágrafo único – Os enfermeiros eleitores votarão nos candidatos do Grupo I e 

os Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos candidatos do Grupo II. 

Art. 17 -A convocação da eleição para a composição da primeira CEEnf da 

instituição será feita pelo Enfermeiro Responsável Técnico ou Coordenador de 

Enfermagem designará Comissão Eleitoral com competência para organizar, 

divulgar, dirigir e supervisionar todo o pleito. 

Art. 18 - O Enfermeiro Responsável Técnico ou Coordenador de Enfermagem 

designará Comissão Eleitoral com competência para organizar, divulgar, dirigir e 

supervisionar todo o pleito. 

§ 1º Cabe a comissão Eleitoral receber os pedidos de inscrição e sobre eles 

decidir, examinando se os candidatos preenchem os requisitos do art. 20 desta 

decisão. 

Parágrafo único – Os membros da Comissão Eleitoral não poderão se candidatar 
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à CEEnf. 

Art. 19 - Os candidatos farão sua inscrição de forma individual, com a 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias à dará da eleição. Sendo 15 dias para 

inscrição, 10 para deferimento da inscrição, 05 dias para recurso, e os demais 

dias para realização de campanha. 

§1º - A lista dos inscritos será divulgada na instituição, em rol organizado em 

ordem alfabética, durante o período mínimo de 15 dias, em lista a ser afixada 

pela Comissão Eleitoral em local de fácil acesso aos profissionais de 

enfermagem. 

§ 2 º - O rol de candidatos deverá ser enviado ao COREN-PA para apreciação 

das condições necessárias de elegibilidade impostas no art. 20 deste. 

Art. 20 – Os candidatos ao pleitos deverão apresentar os seguintes requisitos: 

I – Possuir registro profissional, definitivo de no mínimo 01 (um) ano, junto ao 

COREN-PA, inexistindo débitos para com esta autarquia federal; 

II – Não possuir condenação à penalidade prevista no Código de Ética de 

Enfermagem transitada em julgado, em processo ético-disciplinar junto ao 

COREN-PA, anterior à data do registro da candidatura; 

III – Não ter sido condenado em processo administrativo, junto às instituições em 

que preste serviços de enfermagem, em período inferior a 05 (cinco) anos, a 

contar da data do registro da candidatura. 

Art. 21 – A apuração dos votos será realizada pelo (a) Responsável Técnico e/ou 

pela Comissão Eleitoral imediatamente após o encerramento do processo, 

podendo ser assistida por todos os interessados. 

§ 1 º - Serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem o maior número 

de votos válidos no Grupo I e Grupo II; 

§ 2º - O resultado da apuração deverá ser enviado ao COREN-PA, pelo 

Responsável Técnico (RT), no prazo máximo de 10 (dez) dias após o pleito, 

acompanhado de relatório circunstanciado do processo eleitoral. 

§ 3º - Em caso de empate entre dois ou mais candidatos da mesma categoria, 

proceder-se-á ao desempate utilizando-se o critério de maior tempo de exercício 

profissional na instituição na categoria eleita. 

§ 4º - Persistindo o empate, será eleito o profissional com o maior tempo de 

inscrição junto ao COREN-PA. 

Art. 22 – Eventual indignação quanto a fatos ocorridos durante o processo 
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eleitoral, ou mesmo contra candidato eleito, indicado ou que tenha se 

voluntariado, deverá ser formalizada, por escrito, no prazo de até 48 (quarenta e 

oito horas), após o cômputo dos votos ou publicação da lista provisória de 

indicados ou admitidos em caráter de voluntariado. 

§1º - A manifestação de inconformismo será entregue, pelo profissional de 

enfermagem interessado, a Comissão Eleitoral, mediante recibo; 

§2º - O responsável técnico (RT) terá o prazo de 05 (cinco) dias para responder 

ao requerimento; 

§3º - Em caso de decisão contrária ao quanto requerido, ou ainda de omissão à 

resposta, no prazo fixado no parágrafo supra, faculta-se ao profissional 

indignado, direito à nova manifestação, mediante protocolo em petição, 

endereçada ao Presidente do COREN-PA. 

§4º - O COREN-PA responderá à manifestação no prazo de 15 (quinze dias a 

contar do protocolo realizado em suas instalações. 

Art. 23 – Homologados os resultados pelo COREN-PA, os membros eleitos, 

indicados ou voluntários serão empossados por esta Autarquia Federal. 

Art. 24 – Com a homologação dos resultados pelo COREN-PA, considera-se 

extinta a Comissão Eleitoral. 

 
CAPÍTULO V – DO FUNCIONAMENTO 

Art. 25 – A comissão de Ética de Enfermagem eleita deverá estabelecer 

cronograma de reunião mensal, em carácter ordinário, podendo se reunir de 

forma extraordinária, quando se faça necessário. 

Art. 26 – Os membros da CEEnf deverão se manter com suas obrigações perante 

o Sistema Cofen/COREN quites, os quais são: cadastrais, financeira e ética. 

Art. 27 – Os atos da Comissão de Ética de Enfermagem relativos à sindicância 

deverão ser sigilosos, não lhes sendo vedado, contudo, o aproveitamento de 

fatos ocorridos, para fins educativos e de orientação, desde que preservados os 

dados de identificação dos envolvidos, bem como circunstâncias especiais do 

caso que possam fazer induzir a sua autoria. 

Art. 28 – As deliberações da CEEnf serão formalizadas por maioria simples, 

sendo prerrogativa de seu Presidente a emissão do “voto de minerva” para 

desempate. 

Art. 29 – A sindicância deverá ser instaurada mediante: 



23 

 

 

 

a) Denuncia por escrito, devidamente identificada e fundamentada; 

b) Denuncia por escrito do responsável Técnico de Enfermagem; 

c) Deliberação da própria comissão de ética de enfermagem, quando tomar 

conhecimento de indícios de irregularidades ético-disciplinares, 

praticadas por profissionais de enfermagem, no exercícios de suas 

atividades; 

d) Determinação do conselho regional de enfermagem. 

Art. 30 – Aberta a sindicância, a comissão de ética de Enfermagem informará o 

fato aos envolvidos, convocando-os para estabelecimentos e juntada de 

documentos caso necessário. 

§1º - O sindicato exercerá seu direito À manifestação, as ser exercida na forma 

escrita, no prazo de 07 (sete) dias, contados a partir da data de assinatura de 

recebimento da notificação da CEEnf. 

§2º - A notificações poderão ser realizadas por via epistolar com AR, em 

endereço pessoal do profissional, ou mesmo por meio dos membros da CEEnf, 

diretamente ao sindicado, de modo reservado, preservando-lhe direito à 

intimidade. 

§3º O descumprimento das convocações e demais solicitações da CEEnf, nos 

casos em que forem justificadas, deverá ser encaminhado ao COREN-PA para 

análise. 

Art. 31 – Todos os documentos relacionados com os fatos a apurar serão 

mantidos juntos à sindicância. 

§1º - Por documentos poderão ser entendidos cópia de prontuário, quando 

autorizado seu uso por quem de direito, bem como de livros de registro utilizados 

exclusivamente pela Enfermagem, imagens, filmagens institucionais desde que 

autorizadas e outros escritos da enfermagem que guardem relação com o objeto 

de apuração pela CEEnf. 

§2º - O acesso aos autos de sindicância e demais documentos correlatos será 

franqueado às partes e à Comissão de Ética de Enfermagem. 

Art. 32. Concluída a coleta de informações, a Comissão de Ética de Enfermagem 

deverá reunir-se para analisar e emitir relatório final, o qual não poderá formular 

juízo de valor sobre os fatos apurados, limitando-se à narrativa dos trabalhos de 

apuração. 

Parágrafo Único – Caso necessário, a comissão de ética de enfermagem poderá 
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solicitar novas diligências para melhor elucidar os fatos. 

Art. 33 Quando for evidenciada a existência de indícios de infração ética, uma 

cópia da sindicância deverá ser encaminhada ao conselho Regional de 

Enfermagem, para apuração de eventuais responsabilidades ético-disciplinares. 

Art. 34 – Quando o fato for de menor gravidade e que não tenha acarretado 

danos a terceiros, sem enquadra-se em infração prevista no código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem, a CEENf poderá promover conciliação entre as 

partes envolvidas, além de promover orientações e emitir relatório, documentos 

esses que poderão ser emitidos à Instituição para conhecimento e arquivamento, 

caso se entenda necessário. 

§1º - Ocorrendo à conciliação, a Comissão lavrará o fato em ata específica para 

tal fim. 

§2º - Não ocorrendo a conciliação, a sindicância seguirá seu trâmite normal. 

Art. 35 – Ocorrendo denúncia envolvendo um membro da comissão de Ética de 

Enfermagem, o mesmo deverá ser afastado de suas atividades, em caráter 

preventivo, enquanto perdurar a sindicância. 

CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 36 – Na desistência de um ou mais membros da CEEnf, estes serão 

substituídos automaticamente pelos suplentes, obedecendo ao critério de maior 

número de votos recebidos. 

Parágrafo único. No caso previsto no caput deste artigo, a ocorrência deverá ser 

relata ao COREN-PA para ciência. 

Art. 37 – A ausência injustificada a mais de 03 (três) reuniões consecutivas e/ou 

alternadas excluirá automaticamente o membro efetivo, sendo convocado o 

suplente correspondente, conforme a ordem de votação. 

Art. 38 – Havendo necessidade da participação de profissionais de outras áreas, 

estes poderão ser ouvidos durante os trabalhos de sindicância na qualidade de 

convidados, não podendo ser compelidos ao comparecimento, comunicando-se 

o fato ao COREN-PA. 

Art. 39 – O COREN-PA, baseado nos resultados obtidos através dos relatórios 

enviados pela Comissão, promoverá Seminários com os componentes da CEEnf 

para orientações e esclarecimentos, visando o aperfeiçoamento técnico de seus 

componentes. 

Art. 40 – Às Comissões de Éticas de Enfermagem já instaladas fica assegurada 
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a faculdade de ajuste ao quantitativo fixado nos incisos do art. 4º deste 

regimento. 

§1º - Os quantitativos para as CEEnf a serem implantadas, na vigência deste 

regimento, serão os previstos nos incisos do art. 4º. 

Art. 41 - A exceção da previsão do artigo antecedente, os demais preceitos 

regulamentadores ficados para cumprimento nas sindicâncias pelas CEEnf, 

serão atendidos de imediato, realizando-se as devidas adaptações. 

Art. 42 – Os casos omissos serão decididos pelo plenário do COREN/PA. 

Art. 43 – O presente Regimento Interno entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
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