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1. Relatório de Gestão – março - 2021 
 

O presente relatório tem por objetivo o cumprimento da responsabilidade administrativa que 
esta Unidade hospitalar tem, bem como cumprir seus deveres de instituição pública. Prestar contas de 
suas atividades mensais é o nosso suporte de gestão. Então, apresentamos todas as ações desenvolvidas 
no decorrer do mês de março do ano de 2021 realizadas no Hospital Municipal Dr. Pedro de Castro 
Marinho, que é administrado pelo Instituto de Gestão e Cidadania. 

Diante do cenário pandêmico que a humanidade está vivenciando, e o aumento significativo de 
casos de Infecção pelo novo Coronavírus no município de Irauçuba com culminando com internamentos  
a gestão hospitalar tem buscado cada dia apresentar soluções diante das dificuldades que surgem, 
colocando em foco sempre o bem estar dos pacientes, seja no atendimento, na compra de medicamentos  
e insumos para garantir o bom funcionamento do Hospital. 
 Neste relatório serão abordados os seguintes eixos: Atendimento hospitalar, Classificação de 
risco, Educação continuada, Reuniões, Faturamento, Prontuários, Auditoria, Óbitos, Ações realizadas e 
parte operacional e Estrutura do prédio. 
 

2. Atendimento Hospitalar   
 

Durante o mês de março foram atendidos 1.531 usuários no Hospital Municipal Dr. Pedro de 
Castro Marinho. Os seguintes serviços foram: Avaliação antropométrica, Coleta de material para exame 
laboratorial, Eletrocardiograma, Glicemia capilar,  Remoção em ambulâncias simples, terapia de 
Reidratação parenteral, Atendimento de urgência  com observação 24 horas, Atendimento médico, 
Imobilização ortopédica, Acolhimento com Classificação de risco,  Aferição de pressão arterial, 
Cateterismo vesical e demora, nebulização, Lavagem gástrica, Oxigenoterapia, Retiradas de pontos, 
Sondagem gástrica, Curativo grau I, Exérese de tumor de pele e anexos, Retirada de corpo estranho do 
subcutâneo, Remoção de cerúmen, Parto normal, Parto Cesário, Testes rápidos VDRL e para Sar-Cov2,  
Estes foram os procedimentos realizados no hospital neste período. 
 

Meses JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA TOTAL 

Atend. 1.840 1.712 1.531            

Fonte:  Serviço de Arquivo Médico e Estatística – Serviço de Atendimento ao Usuário - SAME/ BPA 

 
3. Auditoria 

 
Conforme relatório de auditoria interna de Documentos/ prontuários nº 003/2021 

 Unidade: Hospital Municipal Dr. Pedro de Castro Marinho Município: Irauçuba apresentado pelo Médico 
Auditor podemos analisar:  
 
Fases:  

         TIPO  INÍCIO  TÉRMINO 
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Operativa- in loco  01/03/2021  31/03/2021 

Relatório  07/04/2021  07/04/2021  

 
 
 
 
 
Este relatório trata da auditoria realizada no Hospital municipal de Irauçuba - Ce, com objetivo 

de avaliar as condições de prestação dos serviços Ambulatorial e hospitalar do município.  
A auditoria foi realizada com a totalidade dos documentos, procedendo-se análise da 

documentação da área assistencial, abrangendo o mês de março de 2021, realização de visita à unidade 
assistencial de saúde que presta atendimento.  

 As ações foram executadas em duas fases: operativa e relatório.  A fase operativa se deu através 
de visita in loco no hospital municipal de Irauçuba. No momento foram solicitados documentos e 
prontuários da referida Unidade. No total foram analisados 40 prontuários, dos quais 13 prontuários 
tiveram pendências. 

Constatações: Ausência da Ficha de Acompanhante, atendimento clínico com observação acima 
24 horas sem emissão de AIH, Ausência de carimbo em evoluções e prescrições.  

Fonte: Prontuário/ Relatório de auditoria  

 
4. Faturamento: Prontuários, Boletim de Produção Ambulatorial- BPA 

 
A produção hospitalar está dividida no faturamento de prontuários e na produção ambulatorial. 

O foco deste relatório é mostrar a importância do prontuário no setor de faturamento do Hospital 
Municipal Dr. Pedro de Castro Marinho, que compreende o processamento de finalização, desde a sua 
chegada a até a saída, por isso é feita uma análise muito detalhada e rigorosa, passando por etapas 
necessárias e interligadas para obter um resultado satisfatório. A primeira etapa com o recebimento dos 
prontuários dos pacientes com alta como também de óbito, na segunda etapa esses prontuários recebem 
uma atenção a mais onde os códigos de procedimentos referentes às patologias, cirurgias, tempo de 
internação, são revisados de acordo com o assessoramento de um médico auditor para garantir 
segurança da informação. Na terceira etapa é feito o faturamento de consultas ambulatoriais, exames, 
emergência, oxigenoterapia, tratamento e demais procedimentos. Na última etapa a conferência dos 
lançamentos digitados e conferidos para o sistema do SIAIH1 e posteriormente para o sistema DATASUS 
pertencente ao Ministério da Saúde. Todo faturamento é feito no Hospital e encaminhado à Secretaria 
Municipal de Saúde arquivo extraído do SIAIH para ser enviado ao Ministério da saúde.  O registro das 
informações é uma riqueza contida neste documento necessária para a concretização do faturamento 
hospitalar dos usuários do SUS. 

No mês de março de 2021 foram faturados 40 prontuários no SIAH.  
 

Meses JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA TOTAL 
Total de AIH 37 17 40            

Pendências 00 02 13            

Fonte: Faturamento/SAME 
 

O Boletim de Produção Ambulatorial é realizado no aplicativos de captação do SIA/SUS. 
Juntamente com o APAC, FPO, CNES e SIGTAP, eles são chamados de aplicativos de entrada no SIA/SUS. 
Juntamente com o APAC, o BPA é um aplicativo de captação do atendimento ambulatorial que permitem 
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ao prestador de serviço vinculado ao SUS, registrar o atendimento realizado no estabelecimento de 
saúde, em regime ambulatorial.   O BPA Mag e a Captação das informações ambulatoriais: O BPA se 
insere dentro do fluxo de captação da produção ambulatorial como o principal sistema de captação da 
produção. O BPA está dividido em duas modalidades o consolidado e o individual.  
O BPA consolidado (BPA-C): Aplicativo no qual se registram os procedimentos realizados pelos 
prestadores de serviços do SUS, no âmbito ambulatorial de forma agregada.  
O BPA Individualizado (BPA-I): Aplicativo no qual se registram os procedimentos realizados pelos 
prestadores de serviços do SUS, no âmbito ambulatorial de forma individualizada. Nesse aplicativo 
foram incluídos os campos: Cartão Nacional do Profissional, CBO 2002, Cartão Nacional de Saúde (CNS)  
 
 
 
do Usuário com sua Data de Nascimento e Município de Residência, visando à identificação dos usuários 
e seus respectivos tratamentos realizados em regime ambulatorial. Além de todas estas informações, é 
necessário que o médico inclua um CID compatível com o procedimento realizado. 

No mês de março de 2021 foram realizados 1.531 atendimentos com classificação de risco, 
somando procedimentos consolidados e 98 procedimentos individualizados. 
Fonte: BPA -C e BPA-I 
 
MESES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA TOTAL 

Atendimentos 1.840 1.712 1.531            
Procedimentos 
consolidados 11.923 10.929 10.505            
Procedimento 
Individualizado 42 108 98            

 

5. Óbitos  

Neste período foram registrados no Hospital Municipal Dr. Pedro de Castro Marinho o total de 
06 óbitos, onde foram emitido Declaração de óbito e enviado a Secretaria de Saúde do Município/ Setor 
de Atenção Básica.  

Meses JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA TOTAL 

Óbitos 07 01 06            

FONTE: SAME 

6. Classificação de risco 

 No mês de março de 2021, no Setor de Acolhimento passaram pela Classificação de risco 1.531 
pacientes. Veja o relatório da sistemática: 

 
Nº Pacientes Classificados 1.531 
Nº Pacientes Cadastrados 1.531 
% CLASSIFICADOS 100% 
* FONTE: FICHA DE ATENDIMENTO 

DETALHAMENTO DO MÊS – MARÇO 2021 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
QUANTIDADE MÊS 
PACIENTES CLASSIFICADOS % 

VERMELHO 10 0,65% 
AMARELO 321 20,97% 
VERDE 1.102 71,98% 
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AZUL 98 6,4% 
BRANCO 0 0% 
N/C 0 0% 
PACIENTES CLASSIFICADOS 1.531 100% 

7. Transferências  
 

As transferências do Hospital Municipal de Irauçuba para Hospitais de Referência em Sobral acontecem 
quando as patologias não estão sendo possíveis serem resolvidas na própria Unidade Hospitalar, com aumento de 
internamento por COVID-19 e agravamento do estado de saúde dos pacientes tem acontecidos muitas transferências 
para hospitais que ofereçam um suporte mais avançado. Vale ressaltar que hospital aumentou sua resolutividade e 
tem conseguindo evitar muitas transferências. 
 

 

 

*FONTE: FICHA DE ATENDIMENTO/REFERÊNCIA/FASTMEDIC 

 

8. Pesquisa de satisfação 
 

A pesquisa de satisfação é um instrumento vivo. O usuário do hospital 
voluntariamente/anonimamente preenche a pesquisa de satisfação e utiliza de forma escrita, um 
espaço dedicado exclusivamente para ele. E, é nessa sintonia que alguns (a) usuários (a) elogiam a 
equipe e a organização do Hospital Municipal Dr. Pedro de Castro Marinho.  

Este é um instrumento de avaliação. Estamos abertos a sugestões, elogios e críticas. Através desta 
ferramenta democrática e participativa podemos melhorar ainda mais os serviços oferecidos a nossa 
clientela. Será dado uma atenção toda especial.  
 

Pesquisa de satisfação realizada entre os usuários do Hospital Pedro de Castro Marinho, no Município de 

Irauçuba/Ce. 

Período da pesquisa: 01 a 31 de Março. 

Total de respostas: 30 

Total de usuários no mês de abril: 1.531 

 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USÚARIOS  
 PÉSSIMO RUIM BOM ÓTIMO EXCELENTE 

TEMPO DE ESPERA PELO ATENDIMENTO   02 09 19 

ATENDIMENTO NA RECEPÇÃO   02 03 25 

ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM   02 06 22 

ATENDIMENTO MÉDICO    01 29 

ATENDIMENTO GERAL   02 06 22 

INDICARIA O ATENDIMETO E A QUALIDADE DO HOSPITAL   01 04 25 
HIGIENE, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO   02 03 25 

META REFERÊNCIA 

MESES TOTAL ANUAL 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
 

Nº Pacientes Classificados 1.840 1.712 1.531           

Nº Pacientes Referenciados 66 64 70           

N° de pacientes transferidos  66 64 62           
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9. Educação continuada, treinamentos e reuniões 

O Programa de Educação Continuada oferece um cronograma de treinamentos específicos 
direcionado aos profissionais da saúde que atuam na instituição. Todos os meses o calendário de 
atividades é renovado. É muito importante para manter os profissionais atualizados, capacitados para 
promover uma assistência de qualidade e segura ao paciente, além de desenvolver as habilidades e 
cultivar a troca de experiencias. 

Entendemos educação continuada como além do treinamento de pessoas ou qualificação de mão 
de obra. Trata-se de articular coerentemente as competências individuais e organizacionais no contexto 
mais amplo da Instituição. Nesse sentido, práticas de educação continuada estão intrinsecamente 
relacionadas ao processo de inovação na Instituição e ao aumento da qualidade e eficácia de seus 
serviços.  

         

 

 

9.1- Relacionamento Interpessoal  
No dia 17 de março, foi realizado mais uma Educação continuada para os profissionais do Hospital 

Municipal Dr Pedro de Castro Marinho. A formação foi ministrada pelo enfermeiro Assistencialista Dr. 
Antônio Arlindo Mota e o tema abordado foi o Relacionamento Interpessoal. 

O relacionamento interpessoal é uma arma fundamental para associar o bem estar comum entre 
colaboradores da instituição hospitalar assim como prestar uma assistência de qualidade e com 
garantia de satisfação do usuário.  

O conhecimento adquirido nessa área específica permite associar experiências novas que 
contribuem para o ensino e a prática assistencial do enfermeiro 
em todas suas dimensões. 

No contexto das organizações, o relacionamento interpessoal é de extrema importância. Um 
relacionamento interpessoal positivo contribui para um bom ambiente na instituição, o que pode resultar 
em um aumento da produtividade. 

No contexto de trabalho, o relacionamento interpessoal saudável é alcançado quando as pessoas 
conhecem a si mesmas, quando são capazes de se colocar no lugar dos outros e demonstrar empatia. 

Diante do crescimento de casos de infecção pelo Coronavírus a formação foi aconteceu via Google Meet 
por questão de segurança. Teve uma boa participação dos colaboradores. 

 
          9.2- Boas Práticas de Assistência de enfermagem  

 
Nesta tarde de 30 de março, a equipe de enfermagem do Hospital Municipal Dr. Pedro de Castro 

Marinho esteve participando de mais uma Educação continuada para os profissionais da Unidade.  
A educação continuada visa à melhoria e a qualidade na assistência de enfermagem para o cliente 

sendo para os profissionais da saúde uma alternativa de aprendizado. Através da educação na área 
enfermagem envolve várias atividades sendo as principais o ato de cuidar, organizar, gerenciar e 
educar. Dessa vez foi abordado as Boas práticas na Assistência de enfermagem. O treinamento foi 
ministrado pela Enfermeira Assistencialista do HMPCM.IGC Dra. Queidilane Bezerra.  

Foi abordado o seguinte tema: Boas Práticas de Assistência de enfermagem, dividido nos 
seguintes eixos:  

 Propósito da assistência; 
 Respeito aos conceitos éticos fundamentais da enfermagem; 
 Ações que facilitam boas práticas de enfermagem; 
 Objetivos da prática de enfermagem.  
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      A Educação continuada foi Via Meet e Contou com uma boa participação dos colaboradores da 
área da enfermagem. 
 
         9.3 - Assistência a vítima de lesões por perfuração de arma branca e de fogo 
 

No dia 31 de março, aconteceu mais um treinamento no Hospital Municipal Dr Pedro de Castro 
Marinho para os profissionais da Unidade. Essas formações fazem parte do Programa de Educação 
Continuada que tem como objetivo garantir a qualificação, o aperfeiçoamento do ofício e do exercício 
profissional com maior segurança e produtividade, por meio da aquisição de novos conceitos e da 
reformulação de práticas já existentes. 

O tema abordado nesta capacitação foi A ASSISTÊNCIA A VÍTIMA DE LESÕES POR PERFURAÇÃO DE 
ARMA BRANCA E DE FOGO, onde o ministrante apresentou as condutas a serem executadas em serviço de 
atendimento de urgência e emergência.  

Os ferimentos por arma de fogo são na maioria de alta gravidade e causam lesões que incapacitam o 
indivíduo, podendo gerar danos irreversíveis e o atendimento correto é crucial para a sobrevivência da 
vítima e a redução do risco de sequelas. 

Quem ministrou o treinamento foi o Dr. Francisco Cícero Ferreira, Enfermeiro do HMPCM.IGC e 
Intervencionista do SAMU CE.  

A capacitação foi realizada remotamente pelo aplicativo de videoconferências Google Meet. 
Participaram enfermeiros, técnicos em enfermagem, condutores de veículos de emergência e o médico Dr. 
Carlos Olímpico.  

Foi um momento de aprendizado, onde os profissionais poderam adquirir mais conhecido e 
enriquecer seus currículos. 

 
           9.4 - Reunião com enfermeiros 
 

Na sexta-feira, 12 de março, aconteceu uma importante reunião de alinhamento com os enfermeiros do 
Hospital Municipal Dr. Pedro de Castro Marinho. Para que uma equipe consiga alcançar os resultados que 
você deseja, é de extrema importância que todas da equipe estejam devidamente alinhados. Nesse sentido, 
uma reunião de alinhamento de equipe é essencial para colocar todos na mesma sintonia, revisando metas 
e responsabilidades. Assim, otimiza-se esforços e recursos.  

A enfermagem é uma equipe e não trabalha sozinha! 
 
10. Ações realizadas no mês de março 

  
O mês de março foi marcado por muitas ações, entre elas podemos destacar a finalização da 

imunização dos profissionais contra a COVID-19 e realização de procedimentos cirúrgicos. 
 
              10.1 - Equipe Imunizada 100% 
 

No mês de março foi finalizada a campanha de imunização dos profissionais da saúde da linha de 
frente da unidade hospitalar contra COVID-19. A campanha de vacinação teve início ainda no mês de 
janeiro, ao logo desse período foram dada primeira e segunda dose do imunizante CoronaVac do 
Butantan. Conforme o Ministério da Saúde, os primeiros a receber as vacinas são os profissionais de 
saúde da linha de frente do combate à covid-19 é grupo prioritário. 

O momento é de contentamento em ter a equipe imunizada, já que os casos da segunda ondam 
aumentaram significativa e por consequência aumento de Internamento hospitalar.  
 
             10.2 - Procedimentos cirúrgicos  
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No dia 27 de março de 2021, foram realizados no Centro Cirúrgico Jesus Misericordioso do Hospital 
Municipal Dr. Pedro de Castro Marinho três parto cesariano. 

 Diante do cenário que vivenciamos no momento a equipe não mediu esforços para atender essas 
três gestantes irauçubense que necessitavam passar por uma Cesária. Porque entendemos que a vivência da 
gestação e do nascimento são eventos sociais, que marcam alguns dos momentos mais importantes na vida 
da mulher, mas que também envolvem o parceiro e sua família, numa experiência singular e permeada de 
significados. Um evento que faz parte da vida reprodutiva e consiste numa experiência humana das mais 
significativas, com forte potencial positivo e enriquecedor. 

Mesmo em meio a pandemia, foi possível readequar toda dinâmica organizacional para atender 
nossas pacientes, garantindo mais segurança as puérperas e os recém-nascidos. 
 
             10.3 - Implantação do Serviço Social 
 

No início de março foi implantado no Hospital Municipal Dr. Pedro de Castro Marinho o Serviço Social 
passa a fazer parte dos serviços oferecidos aos usuários.  

O Assistente Social atua conectando pessoas em situações de vulnerabilidade e exclusão social aos 
seus direitos como cidadãos, apoiando assim o seu desenvolvimento pessoal e a integração social. 
Com isso, ele trabalha auxiliando estes grupos que estão presentes em diversos tipos de espaços coletivos, 
como escolas, centros sociais e hospitais. 

Os hospitais são locais onde as pessoas ali presentes se encontram em diferentes condições 
econômicas, sanitárias, familiares e sociais. E estes contextos impactam diretamente na saúde psicológica e 
nas condições que o paciente possui para realizar seu tratamento médico necessário. 

Isto exige a presença de um profissional que atue junto com a equipe médica, com um olhar crítico 
mais direcionado à situação social dos pacientes, desempenhando atividades cujo objetivo central é analisar 
e prestar apoio à pacientes e seus familiares enquanto membros de uma sociedade, assegurando a eles seus 
direitos civis e prestando apoio psicológico durante todo o tratamento. 

 
              10.4 – Inauguração do equipamento de Raio-x  
 

Em 05 de março, foi feito a entrega da impressora digital do aparelho de Radiografia e a Sala de gesso 
do Hospital Municipal Dr. Pedro de Castro Marinho. 

A população de Irauçuba ganha muito com funcionamento deste importante equipamento, 
facilitando a vida dos munícipes e ajudando aos médicos num diagnóstico mais preciso, onde muitos 
pacientes são transferidos para hospital de referência em Sobral para ter um diagnóstico, tendo que esperar 
uma vaga no Fastmedic por alguns dias. E com raio-X no hospital evitará transferências desnecessárias e 
dará mais resolutividade em casos de traumas. 
 
              10.5 - Instalação de equipamento- ventiladores mecânicos  
 

Foi realizado a instalação dos Ventiladores Mecânicos no Hospital Municipal Dr. Pedro de Castro 
Marinho. Os aparelhos são essenciais para os pacientes com Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, 
evolução severa da COVID-19. Participaram do momento os dois médicos plantonista Dr. João Bosco e Dr. 
Gilberto e a técnico de enfermagem Gleiciane Camelo. Foram instalados três Ventiladores Mecânicos da 
marca MAGNAMED. 

 Os três equipamentos foram montados e já estão padronizados para os pacientes acometidos de 
COVID-19, já com filtro EPA, para prevenir a proliferação viral do COVID-19. Esses equipamentos funcionam 
ligados diretamente em uma fonte de Oxigênio e uma fonte de Ar comprimido, mas também funciona ligado 
somente na fonte de Oxigênio com uma oferta de 100% de oxigênio. 

 Esses três equipamentos são de ótima qualidade e novos, nunca foram usados antes, estarão a 
disposição da população caso suja algum tipo de emergência na qual o paciente precise ser intubado e 
submetido a ventilação mecânica.  
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Vale Ressaltar que, dentro do quadro epidemiológico ao qual vivemos, esse tipo de equipamento é 
de suma importância para a população irauçubense. 
 
              10.6 - Aquisição de cilindros de oxigênio  
 

Diante do agravamento da crise de desabastecimento de oxigênio que o Estado passa nesse 
momento, o Instituto de Gestão e Cidadania realiza um grande investimento no valor de 223.400 reais, 
fazendo aquisição de 22 cilindros de 7 m³ e 20 cilindros de 20 de 10 m³ de oxigênio. somando um total de 
42 cilindros. Também foi feito um investimento para adquirir ar comprimido. Com aquisição o hospital passa 
ter um estoque de 62 cilindros, dando assim, mais tranquilidade na hora de reabastecer, garantindo aos 
pacientes a oxigenoterapia necessária sem causar danos à saúde. 

 
11. Reforma na estrutura 

  
 

 
 
 
Foi feito uma pequena reforma no repouso dos motoristas, revestindo com cerâmica meia parede por causa 
do salitre, e foi construído o forro do banheiro e colocado uma nova caixa d’água, pois a mesma se encontrava 
quebrada. 
 Também foi feito uma readequação para colocar o centro cirúrgico para funcionar, já que a área do 
bloco cirúrgico está dentro do isolamento COVID-19. 
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SERVIÇO SOCIAL IMPLANTADO 
LIDIANE MARIA PINTO 
ASSISTENTE SOCIAL 

INAUGURAÇÃO DA SALA DE 
GESSO  

AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DO 
RAIO-X 

INSTALAÇÃO DO APARELHO DE 
RAIO-X 

INSTALAÇÃO DE VENTILADORES 
MECÂNICOS  

FANTÁSTICO DA REDE GLOBO 
FAZ ENTREVISTA NO HMPCM 

REUNIÃO COMO OS 
ENFERMEIROS  

AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE 
OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO  

PARTO POR CESARIANA  

EDUCAÇÃO CONTINUADA 
TEMA: RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

Comentado [Z1]:  
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Joelma Amarante Sousa 
Diretora Administrativa HMPCM.IGC 

1.840 

EDUCAÇÃO CONTINUADA: BOAS 
PRÁTICAS DE ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM 

EDUCAÇÃO CONTINUADA: ASSISTÊNCIA A 
VÍTIMA DE LESÕES POR PERFURAÇÃO DE 

ARMA BRANCA E DE FOGO 

PARTOS NORMAIS  

EQUIPE 100% IMUNIZADA  

REPOUSO DOS MOTORISTAS - ANTES 
REPOUSO DOS MOTORISTAS – DEPOIS 

DA PEQUENA REFORMA 

BANHEIRO DOS MOTORISTAS – ANTES DA 
PEQUENA REFORMA 


