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1. Relatório de Gestão - Abril - 2021 
 

Este 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 abril 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 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, Produção Hospitalar: Prontuários, Procedimentos, Auditoria, 
Óbitos e Ações realizadas no decorrer do mês.  
 

2. Atendimento Hospitalar   
 

No mês de abril foram atendidos 1.783 usuários no Hospital Municipal Dr. Pedro de Castro 
Marinho. Foram realizados os seguintes procedimento: Avaliação Antropométrica, Coleta de Material 
para Exame Laboratorial, Eletrocardiograma, Glicemia Capilar,  Remoção em ambulâncias simples, 
terapia de Reidratação parenteral, Atendimento de Urgência  com Observação em 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, Pequenas Cirurgias, Radiografias e demandas do Serviço Social. Estes foram os 
procedimentos realizados no hospital na competência de abril do corrente ano. 
 

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

Atend. 1.840 1.712 1.531 1.783           

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 004/2021 da Unidade: 

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

         TIPO  INÍCIO  TÉRMINO 
Operativa- in loco  01/04/2021  30/04/2021 
Relatório  10/05/2021  10/05/2021  

 
O 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.  
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A auditoria foi realizada com a totalidade dos documentos, procedendo-se análise da 
documentação da área assistencial, abrangendo o mês de abril 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 57 prontuários, dos quais 28 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: AIH/Prontuários e Relatório de auditoria  

 
4. Faturamento 

 
É de suma importância o faturamento hospitalar. Por isso, a Unidade busca cada 

dia alternativas para otimizar o faturamento hospitalar, aprimorando a sua gestão e a 
sua organização. Por isso, algumas boas medidas são necessárias e devem ser colocadas 
em prática para efetivamente, otimizar o faturamento do hospital: 
 Utilizando ferramentas  

Os softwares SIAIH1 é uma excelente alternativa para otimizar o faturamento de um 
hospital. Onde é realizado a faturamento de todos os procedimentos prescrito pelo 
médico. Além disso, também é possível identificar quais são os meios que mais geram 
renda para hospital — quais são os procedimentos que dar para fatura, como por 
exemplo: exames laboratoriais, TR, oxigenoterapia, Laudo de acompanhantes, Glicemia 
capilar e outros. 
 Ter uma equipe qualificada 

 De nada adianta você investir em soluções tecnológicas se não tiver uma equipe 
qualificada e que saiba utilizar os recursos de maneira concreta. Por isso, deve-se 
investir no treinamento de todos os colaboradores, desde os recepcionistas até os 
médicos. É importante que sejam feitos treinamentos internos que denotem a 
importância da boa comunicação, da troca de informações, do registro de tudo aquilo 
que foi feito com os pacientes, do bom uso das ferramentas tecnológicas etc. 
 Reduzir as glosas  

As glosas nada mais são do que o não pagamento, por parte dos planos de saúde, de 
procedimentos feitos no hospital, como uso de medicamentos, realização de cirurgias 
etc. Para evitar que esse tipo de problema aconteça, é preciso reduzir a ocorrência 
de erros, como o não repasse de informações completas para o setor administrativo.  

 O faturamento do hospital é dividido em Internamento Hospitalar - AIH (Prontuários) e na 
Produção Ambulatorial – BPA.  

4.1.  Prontuários/ Autorização de Internamento Hospitalar - AIH 
 

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 
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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 abril de 2021 foram 57 faturados prontuários no SIAH.  
 

Meses JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA TOTAL 
Total de AIH 37 17 40 57           

Pendências 00 02 13 28           

Fonte: Faturamento/SAME 
 
4.2 - Boletim de Produção Ambulatorial- BPA 

 
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 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 abril de 2021 foram realizados 1.783 atendimentos com classificação de risco.  
OBS: (Procedimentos Individualizados ainda não contabilizados até o fechamento do relatório) 

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 1.783           
Procedimentos 
consolidados 11.923 10.929 10.505 -           
Procedimento 
Individualizado 42 108 98 -           

 

5. Óbitos  

Neste período foram registrados no livro de óbitos do Hospital Municipal Dr. Pedro de Castro 
Marinho o total de 12 óbitos, onde foram emitido D.O - Declaração de Óbito e enviado a Secretaria de 
Saúde do Município/ Setor de Atenção Básica.  
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Meses JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA TOTAL 

Óbitos 07 01 06 12           

FONTE: SAME 

6. Classificação de risco 

 No mês de abril de 2021, no Setor de Acolhimento passaram pela Classificação de risco 1.783 
pacientes. Veja o relatório da sistemática: 

 
Nº Pacientes Classificados 1.783 
Nº Pacientes Cadastrados 1.783 
% CLASSIFICADOS 100% 

* FONTE: FICHA DE ATENDIMENTO 

DETALHAMENTO DO MÊS – MARÇO 2021 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO QUANTIDADE MÊS 

PACIENTES CLASSIFICADOS % 
VERMELHO 13 0,72% 
AMARELO 364 20,42% 
VERDE 1.281 71,85% 
AZUL 125 7,01% 
BRANCO 0 0% 
N/C 0 0% 
PACIENTES CLASSIFICADOS 1.783 100% 

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 incididos muitas transferências para hospitais que ofereçam um suporte mais avançado. 

Ultimamente devido os hospitais de referência está acima da capacidade muitos leitos tem sido 
negados, com isso os pacientes acabam ficando mesmo no hospital de origem. Hoje, o Hospital pode 
manter até 3 pacientes em ventilação mecânica, faz eletrocardiograma, raio-x e outros procedimentos, 
aumentando assim, sua resolutividade e tem conseguindo evitar muitas transferências. 
 

*FONTE: FICHA DE ATENDIMENTO/REFERÊNCIA/FASTMEDIC 

8. Pesquisa de Satisfação 
 

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 1.783          

Nº Pacientes 
Referenciados no 
Fastmedic 

66 64 70 64          

N° de pacientes 
transferidos  

66 64 62   55          
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A Pesquisa de Satisfação é um instrumento de avaliação adotado pela Unidade. O usuário do 
hospital voluntariamente e 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.   

Pesquisa de satisfação realizada entre os usuários do Hospital Pedro de Castro Marinho, no Município de 
Irauçuba/Ce. 
Período da pesquisa: 01 a 30 de abril. 
Total de respostas: 31 
Total de usuários no mês de abril: 1.783 

 

 

9. Programa de Educação Continuada, Treinamentos, Reuniões e ações 

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 - TREINAMENTO:  MANUSEIO DO NOVO APARELHO DE PROCESSAMENTO CR 

No dia 02 de abril de 2021, as 14 horas, na Sala de Radiologia do Hospital Municipal Dr. Pedro 
de Castro Marinho, foi  realizado um treinamento referente ao manuseio do novo aparelho de 
processamento CR. Foi apresentado o fluxo de trabalho, fazendo inicialmente o cadastro do paciente 
com as ferramentas de digitações, para se ter assim um controle muito especial. O instrutor também 
repassou para os capacitando a manobra com os cassetes, que são os receptores de imagens, logo ao 
capturar a imagem é feito o processo de digitalização ao conectar no RC, fazendo assim, uma imagem 
em ótima qualidade.  Podendo ser impresso o estudo ou enviado. A capacitação foi bem proveitosa. 
Participaram deste momento a Técnica em radiologia Flaviane Almeida Bastos e mais dois convidados, 
também técnicos em Radiologia Luan Sousa e Reijane Kelly Ávila.  

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS  
 PÉSSIMO RUIM BOM ÓTIMO EXCELENTE 
TEMPO DE ESPERA PELO ATENDIMENTO  1  06  24 
ATENDIMENTO NA RECEPÇÃO 1  01 01 28 
ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM 1   04 26 
ATENDIMENTO MÉDICO 1  01 03 26 
ATENDIMENTO GERAL 1  02 01 27 
INDICARIA O ATENDIMETO E A QUALIDADE DO HOSPITAL 1  02 02 26 
HIGIENE, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO 1  02 03 25 
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9.2- TREINAMENTO:  MANUSEIO DO CAPACETE ELMO 

Na quinta-feira, 08 de abril de 2021, os profissionais de enfermagem do Hospital Municipal Dr. 
Pedro de Castro Marinho participaram de capacitação para manuseio do capacete Elmo, em Fortaleza.  

O equipamento de respiração assistida é eficaz no tratamento de pessoas com quadro leve ou 
moderado de COVID-19. 

O Hospital de Irauçuba, conta hoje com cinco capacetes Elmo, o Instituto de Gestão e Cidadania - 
IGC fez aquisição de três e o Deputado Federal Danilo Forte fez a doação de mais dois equipamentos. A 
equipe aguardava esse treinamento para começar usar esses equipamentos. 

Participaram da Capacitação a diretora da Unidade Joelma Amarante Sousa e os enfermeiros 
Antônio Arlindo Mota dos Santos, Virlene Sousa Cordeiro, Queidilane Bezerra de Araújo e Lílian Janaira 
Mota Fernandes. 

 
9.3- TREINAMENTO: SISTEMA GESTÃO EM SAÚDE 

No dia 22 de abril de 2021, os profissionais do Hospital Municipal Dr. Pedro de Castro Marinho 
participaram de um treinamento via Meet com  Bia Ávila sobre a  utilização do Sistema de Gestão em 
Saúde que será implantado na Unidade Hospitalar para Cadastramento e Padronização de Descrição de 
Materiais (PDM), utilizando software específico para a atividade de Padronização de descrição de 
materiais, buscando incrementar a agilidade e precisão no desenvolvimento de especificações de 
materiais. Participaram os colaboradores que atuam na farmácia e no Setor Administrativo. 

9.4- EDUCAÇÃO CONTINUADA: ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO  

Foi realizado em 26 de abril de 2021, um treinamento Via Meet com o tema: Acolhimento e 
Classificação de Risco para os profissionais do Hospital Municipal Dr Pedro de Castro Marinho. O mesmo 
foi ministrado pela Dra. Queidilane Bezerra, enfermeira Assistencialista da Unidade. A capacitação foi 
volta para corpo de enfermagem e recepcionistas, contou também com participação do Dr. Carlos 
Olímpio, médico plantonista e equipe administrativa. Na ocasião, a enfermeira Queidilane apresentou o 
protocolo de Classificação de risco, pontuou as dificuldades em colocar em prática devido os vícios 
culturais, trazendo para o debate nossa realidade. Foi debatido a importância da classificação de risco 
nos serviços urgência e emergência. Na ocasião, foram levantados alguns questionamentos sobre o que 
é a classificação? Qual sua importância para humanização da Unidade Hospitalar.  

Como sabemos a classificação de risco é uma ferramenta utilizada nos serviços de urgência e 
emergência, que visa avaliar e identificar os pacientes que necessitam de atendimento prioritário, de 
acordo com a gravidade clínica, potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento. Ou seja, trata-
se da priorização do atendimento, após uma complexa avaliação do paciente, realizada por um 
profissional devidamente capacitado, do ponto de vista técnico e científico.  
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O Acolhimento com Classificação de Risco A Política Nacional de Humanização do Ministério da 
Saúde estabeleceu o Acolhimento com Classificação de Risco, como um instrumento de humanização, 
que visa estabelecer mudanças na forma de atendimento aos usuários que procuram os serviços de 
saúde, sendo capaz de acolher o cidadão, garantindo que suas necessidades sejam atendidas. 

O treinamento foi bastante participativo, chegamos a ter na chamada de videoconferência mais 
de 20 profissionais, podemos dizer que foi atingido os objetos propostos, onde os colaboradores fizeram 
perguntas e deram sugestões para melhora o fluxo de atendimento. 

9.5 - REUNIÃO: ALINHAMENTO NA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

No dia 27 de abril de 2021, a diretora Administrativa do Hospital Municipal Dr. Pedro de Castro 
Marinho, Joelma Amarante Sousa se reunião com a equipe de enfermagem que compõe o quadro de 
Acolhimento/Classificação de risco para tratar de assuntos pertinentes ao bom andamento dos 
serviços. Na ocasião, foi alinhado a questão das notificações compulsórias de pacientes com COVID-19 
e o fluxo de atendimento na Unidade. 

9.6 - EDUCAÇÃO CONTINUADA: MANUSEIO DE RESÍDUOS COMUM E RESÍDUOS CONTAMINANDO 
 

Na tarde de 30 de abril do corrente mês, os colaboradores do Hospital Municipal Dr. Pedro de 
Castro Marinho participaram de mais uma Educação Continuada. Aconteceu de forma híbrida: 
presencial e pelo aplicativo de videoconferência Meet. 

Quem ministrou a formação foi Ronaldo Mattos Santana, Secretário Executivo do Conselho 
Municipal da Saúde, Servidor Efetivo da PMI e Ativista Social. O tema abordado foi o Manuseio de 
Resíduos Comum e Resíduos Contaminando. O controle do manuseio na gestão de resíduos é essencial 
para o meio ambiente e para a proteção da saúde e segurança dos colaboradores. 

Na educação continuada foi abordado os seguintes assuntos:  
 Gerenciamento de resíduos; 
 Diálogo com todos os setores da Unidade; 
 Processo de manuseio do lixo hospitalar; 
 Seguir o protocolo da Anvisa; 
 Identificação e segregação dos resíduos; 
 Uso corretamente de EPI´s; 
 Norma Reguladora de Segurança do Trabalhador; 
 Descarte correto; 
 Limpeza concorrente; 
 Limpeza terminal; 
 Carro para coletar lixo na Unidade;   
 Local de armazenamento; 

Foi um momento enriquecedor, repleto de conhecimento. Participaram representantes dos 
setores de Limpeza, Cozinha, Enfermagem, Lavanderia, recepção, Administrativo, Operacional e o 
Coordenador de Qualidade do IGC. 
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Para evitar acidentes, contaminações e outros riscos à saúde é essencial que o colaborador siga 
as devidas normas de segurança e proteção. 

 
9.7 - Procedimentos Cirúrgicos  
 
No mês de abril de 2021, foram realizados procedimentos no Centro Cirúrgico Jesus Misericordioso do 

Hospital Municipal Dr. Pedro de Castro Marinho, nos dias 10 e 24, somando total de 21 procedimentos 
efetivados. Equipe:  Médico Cirurgião: Luís Ferreira Matos, Instrumentadora:  Tec. Enf. Maria José Magalhães 
Martins, Circulante: Tec. Enf. Maria Gleiciane Camelo e CME: Maria Marta Magalhães Mota 
 

PROCEDIMENTO  QUANTIDADE 
PARTO CESARIANO 07 
LAQUEADURA TUBÁRIA  06 
VASECTOMIA 04 
RETIRADA DE CISTO, SINAIS... 03 
RETIRADA DE DIU 01 

Fonte: SAME/Prontuários/ Livro de Intercorrência do Centro Cirúrgico  

9.8 – Radiografias  
 
 No mês de abril o Setor de Radiografia passou a funcionar com um técnico em Radiologia e foram 
realizados 25 radiografias e 4 Imobilizações ortopédicas.  
 

RADIOGARFIAS  
PROCEDIMENTO  QUANTIDADE 

RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) 01 
RADIOGRAFIA DE COTOVELO 01 
RADIOGRAFIA DE PUNHO 02 
RADIOGRAFIA DE MÃO 01 
RADIOGRAFIA DE JOELHO E PATELA 06 
RADIOGRADIA DE TIBIO-TARSICA (TORNOZELO)  01 
RADIOGRAFIA DE PÉ/DEDOS DO PÉ 03 
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL 05 
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA 05 

IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 
TALA LUVA 02 
TALA BOTA 01 
LUVA GESSADA 01 

 
10 – Conclusão  

Portanto, estes foram os procedimentos e ações realizados no decorrer do mês de abril no 
Hospital Municipal Dr. Pedro de Castro Marinho. A equipe tem buscado cada dia melhorar o 
atendimento hospitalar, capacitando os profissionais e aprimorando os serviços oferecidos a 
população. 
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“A felicidade no trabalho consiste no resultado de se aprender a trabalhar em equipe.” 

                                                                                                     Roberto Shinyashik 
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TREINAMENTO:  MANUSEIO DO NOVO APARELHO DE PROCESSAMENTO CR 
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREINAMENTO:  MANUSEIO 
DO CAPACETE ELMO 
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TREINAMENTO: SISTEMA GESTÃO EM SAÚDE 

 

 

EDUCAÇÃO CONTINUADA: ACOLHIMENTO E 
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
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REUNIÃO: ALINHAMENTO NA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

 

EDUCAÇÃO CONTINUADA: MANUSEIO DE RESÍDUOS COMUM E RESÍDUOS CONTAMINANDO 
 

 

 


