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Apresentação 

O presente relatório, traz as ações realizadas no mês de AGOSTO/2021, utilizando a 

metodologia de revisão de atividades, descrevendo as etapas e ações do processo de cuidar 

atendendo sempre a premissa da segurança ao paciente. 

O Instituto de Gestão e Cidadania, tem o objetivo de tornar a Unidade uma referência em 

gestão de saúde na região, otimizando os recursos disponíveis, e atendendo com a qualidade que 

os pacientes merecem, utilizando conceitos e filosofias exitosas, preconizadas pela Organização 

Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e Agência Nacional 

de Saúde Suplementar. 

Um dos grandes diferenciais na gestão de saúde, vem através da educação continuada, pois 

acredita-se que treinando os colaboradores, e integrando constantemente a equipe nos conceitos 

mais atualizados, e nutrindo a constância do atendimento humanizado, os objetivos serão 

alcançados.  



11 
 

Direção Geral 
Rua João Salustiano da Mota, 244, Centro, Irauçuba – Ceará. CEP:62.620-000. 

Telefone: (85) 3635-1125 | e-mail: hmpcm.igc@gmail.com 

Instituto de Gestão e Cidadania – IGC 

O Instituto de Gestão e Cidadania – IGC é uma Organização Social, nos termos que define a 

Lei Nº 9.637/98, de 15 de maio de 1998. 

Fundado em 22 de dezembro de 2015, o Instituto de Gestão e Cidadania é assim denominado 

por entender que a gestão de excelência aplicada aos serviços públicos é um dos meios mais eficazes 

de se promover e honrar a cidadania. 

Atuando no segmento dos serviços não exclusivos no qual o Estado atua simultaneamente 

com outras organizações públicas não-estatais e privadas na oferta de serviços que envolvem 

direitos humanos fundamentais, como no caso específico a saúde, o IGC tem plena noção da sua 

responsabilidade tanto perante a gestão pública quanto à sociedade. 

No firme propósito de ser coerente com a gestão de excelência a qual nos propomos no 

âmbito das parcerias que firmamos, além da conformidade com a legislação e todos os protocolos 

que regem a área da saúde somos altamente criteriosos com a seleção, contratação e capacitação 

dos nossos colaboradores em todos os níveis. Por sermos uma entidade de direito privado podemos 

adotar normas próprias para compras e contratações cujas condições encontram-se no nosso 

Regulamento Próprio para Contratação de Bens e Serviços, que além dos colaboradores abrange 

também nossos fornecedores. Essa possibilidade de atuar conforme regras próprias nos confere 

flexibilidade e agilidade nos encaminhamentos das soluções e de respostas às demandas. 

Atuamos na gestão de Hospitais, Unidades de Pronto-atendimento, Unidades Básicas de 

Saúde, Centros de Atenção Psicossocial e em outras áreas como educação, cultura, meio- ambiente. 
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Missão 

Atuar como instrumento de interesse da sociedade em colaboração com o governo, na 

oferta de serviços públicos de excelência com foco no cidadão-usuário e na entrega de resultados 

efetivos. 

Visão 

Tornar-se referência em gestão de serviços públicos, sendo reconhecida pelos resultados 

que entrega, até 2025. 

Valores 

• Responsabilidade; 

• Eficiência; 

• Ética; 

• Sustentabilidade; 

• Inovação tecnológica; 

• Transparência. 
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Introdução 

O presente relatório, apresenta as ações realizadas no mês de AGOSTO/2021, trazendo as 

tomadas de ações corretivas em conjunto, mudanças profundas e importantes para o aumento da 

qualidade da assistência à saúde, objetivando tornar a Unidade Hospitalar, referência na região em 

atendimento e gestão de saúde. 

Com a finalidade de dar transparência e demonstrar respeito com o Município de 

Irauçuba/Ceará, a Diretoria do Hospital Municipal Dr. Pedro de Castro Marinho, elaborou o presente 

relatório trazendo ações que foram desenvolvidas nas diferentes áreas, ao longo do mês de 

referência. 

Foram aplicadas metodologias de revisão de atividades, reestruturando cada etapa do 

processo com base no diagnóstico situacional realizado no mês de abril. O objetivo é buscar otimizar 

os recursos humanos, processos, estrutura física e recursos disponíveis para melhor servir os 

pacientes, como poderá ser visto mais adiante. 
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Hospital Municipal Dr. Pedro de Castro Marinho 

O Hospital Municipal Dr. Pedro de Castro Marinho (HMPCM), é classificado como Unidade 

Mista, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde Nº 2479478, considerada Unidade de Apoio 

Diagnósticos e Atendimento Médico Hospitalar, oferece serviços de Urgência e Emergia, e 

internamento hospitalar contando atualmente com 21 de internação, nas categorias de leitos 

cirúrgicos, clínicos, obstétricos, pediátricos, hospital dia para atendimento pelo SUS, na observação 

12 horas, com 2 macas e 4 poltronas. 

O HMPCM está localizado no município de Irauçuba/Ceará, na Rua João Salustiano da Mota, 

244, Centro, atendendo a população da cidade e adjacências. 

O Município de Irauçuba/Ceará, é conhecida como a capital cearense da rede de descanso, 

com área é de 1.466,412 km², sendo o 4º maior município do norte do Ceará, com população 

estimada em 24.305 habitantes, dados (IBGE/2020). 
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Sistemática de Avaliação 

Com a efetiva implantação de ferramentas de qualidade no Serviço de Saúde, o PNASS 

orienta a implantação de mecanismos de verificação, implantação de metas e sua verificação. 

Meta 1 Classificação de Risco 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 

Tabela 1 Meta 1 Classificação de Risco 2 

Classificação de Risco JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Nº Pacientes 
Classificados 

1.840 1.712 1.531 1.783 2.179 1.977 1.945 2.216     15.183 

Nº Pacientes 
Cadastrados 

1.840 1.712 1.531 1.783 2.179 1.977 1.945 2.216     15.183 

% Classificados 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%     100% 

Fonte: Ficha de Atendimento da Unidade de Saúde 

Tabela 2 Atendimentos Hospitalar - Classificação de Risco 

Classificação de Risco Pacientes Classificados TOTAL 

VERMELHO 12 1% 

AMARELO 314 14% 

VERDE 1213 55% 

AZUL 677 31% 

BRANCO 0 0% 

N/C   

PACIENTES CLASSIFICADOS 2.216 100% 

Fonte: Ficha de Atendimento da Unidade de Saúde 

Meta 2 Referência 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

Tabela 3 Meta 1 Classificação de Risco 

Meta d Referência JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Nº Pacientes 
Referenciados 

1.840 1.712 1.531 1.783 2.179 1.977 1.945 2.216     15.183 

%Nº Transferências 
solicitadas 

1.840 1.712 1.531 1.783 2.179 1.977 1.945 2.216     15.183 

% REALIZADO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%     100% 

Fonte: Ficha de Atendimento da Unidade de Saúde  
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Meta 3 Índice de Resolutividade 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 

Tabela 4 Meta 1 Classificação de Risco 

Meta d Referência JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Nº Pacientes 
Referenciados 

1.840 1.712 1.531 1.783 2.179 1.977 1.945 2.216     15.183 

Nº Transferências 
Solicitadas 

1.840 1.712 1.531 1.783 2.179 1.977 1.945 2.216     15.183 

% Realizado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%     100% 

Fonte: Ficha de Atendimento da Unidade de Saúde 

Atendimento 

No mês de AGOSTO/2021 foram atendidos 2.216 pacientes, conforme figura 1, totalizando 

15.183 no ano, representando 62% da população do município, conforme dados do IBGE/2020, 

utilizando como cálculo explicada a seguir. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝐼𝐵𝐺𝐸
 

Dos 15.183 atendimentos, gerou uma média de 1.898, pacientes atendimentos por mês, 

conforme tabela 1 e figura 1. 

Tabela 5 Atendimentos Hospitalar 
 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA TOTAL 

Atend 1.840 1.712 1.531 1.783 2.179 1.977 1.945 2.216     1.898 15.183 

Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatística e Coordenação de Qualidade do IGC 

Figura 1 Atendimentos Hospitalar 

 
Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatística e Coordenação de Qualidade do IGC 
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Classificação de Risco 

A Portaria 2.048 do Ministério da Saúde propõe a implantação nas unidades de atendimento 

de urgências o acolhimento e a “triagem classificatória de risco”. De acordo com a referida Portaria, 

este processo “deve ser realizado por profissional de saúde, de nível superior, mediante 

treinamento específico e utilização de protocolos pré-estabelecidos e tem por objetivo avaliar o 

grau de urgência das queixas dos pacientes, colocando-os em ordem de prioridade para o 

atendimento”. 

O Acolhimento com Classificação de Risco se mostra como um instrumento reorganizador 

dos processos de trabalho na tentativa de melhorar e consolidar o Sistema Único de Saúde. 

Estabelece mudanças na forma e no resultado do atendimento do usuário do SUS, como um 

instrumento de humanização. 

A estratégia de implantação da sistemática do Acolhimento com Classificação de Risco 

possibilita abrir processos de reflexão e aprendizado institucional de modo a reestruturar as práticas 

assistenciais e construir novos sentidos e valores, avançando em ações humanizadas e 

compartilhadas, pois necessariamente é um trabalho coletivo e cooperativo. Possibilita a ampliação 

da resolutividade ao incorporar critérios de avaliação de riscos, que levam em conta toda a 

complexidade dos fenômenos saúde/doença, o grau de sofrimento dos usuários e seus familiares, 

a priorização da atenção no tempo, diminuindo o número de mortes evitáveis, sequelas e 

internações. 

A Classificação de Risco é um instrumento para melhor organizar o fluxo de pacientes que 

procuram as portas de entrada de urgência/emergência, gerando um atendimento resolutivo e 

humanizado. 

Missões do Acolhimento com Classificação de Risco 

• Ser instrumento capaz de acolher o cidadão e garantir um melhor acesso aos serviços 

de urgência/emergência; 

• Humanizar o atendimento; 

• Garantir um atendimento rápido e efetivo. 
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Objetivos 

• Escuta qualificada do cidadão que procura os serviços de urgência/emergência; 

• Classificar, mediante protocolo, as queixas dos usuários que demandam os serviços 

de urgência/emergência, visando identificar os que necessitam de atendimento 

médico mediato ou imediato; 

• Construir os fluxos de atendimento na urgência/emergência considerando todos os 

serviços da rede de assistência à saúde; 

• Funcionar como um instrumento de ordenação e orientação da assistência, sendo 

um sistema de regulação da demanda dos serviços de urgência/emergência. 

Equipe 

Equipe multiprofissional: enfermeiro, auxiliar de enfermagem, serviço social, equipe médica, 

profissionais da portaria/recepção e estagiários. 

Processo de Classificação 

É a identificação dos pacientes que necessitam de intervenção médica e de cuidados de 

enfermagem, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento, usando 

um processo de escuta qualificada e tomada de decisão baseada em protocolo e aliada à capacidade 

de julgamento crítico e experiência do enfermeiro. 

1. Usuário procura o serviço de urgência. 

2. É acolhido pelos funcionários da portaria/recepção ou estagiários e encaminhado 

para confecção da ficha de atendimento. 

3. Logo após é encaminhado ao setor de Classificação de Risco, onde é acolhido pelo 

auxiliar de enfermagem e enfermeiro que, utilizando informações da escuta 

qualificada e da tomada de dados vitais, se baseia no protocolo e classifica o usuário. 
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Critérios de Classificação 

1. Apresentação usual da doença; 

2. Sinais de alerta (choque, palidez cutânea, febre alta, desmaio ou perda da 

consciência, desorientação, tipo de dor, etc.); 

3. Situação – queixa principal; 

4. Pontos importantes na avaliação inicial: sinais vitais – Sat. de O2 – escala de dor - 

escala de Glasgow – doenças preexistentes – idade – dificuldade de comunicação 

(droga, álcool, retardo mental, etc.); 

5. Reavaliar constantemente poderá mudar a classificação. 

Avaliação do paciente 

• Queixa principal 

• Início – evolução – tempo de doença 

• Estado físico do paciente 

• Escala de dor e de Glasgow 

• Classificação de gravidade 

• Medicações em uso, doenças preexistentes, alergias e vícios 

• Dados vitais: pressão arterial, temperatura, saturação de O2 

Sistema de Classificação 

A literatura apresenta dois eixos: o do paciente grave, com risco de morte, chamado de EIXO 

VERMELHO, e o do paciente aparentemente não-grave, mas que necessita ou procura o 

atendimento de urgência, que chamaremos de EIXO AZUL. 

Cada um desses eixos possui diferentes áreas, de acordo com a clínica do paciente e os 

processos de trabalho que nele se estabelecem, sendo que essa identificação também define a 

composição espacial por dois acessos diferentes. 
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Eixo Vermelho 

Está relacionado à clínica do paciente grave, com risco de morte, sendo composto por um 

agrupamento de três áreas principais: a área vermelha, a área amarela e a área verde. 

• VERMELHA: prioridade zero – emergência, necessidade de atendimento imediato. É 

nesta área que está a sala de emergência, para atendimento imediato dos pacientes 

com risco de morte, e a sala de procedimentos especiais invasivos; 

• AMARELA: prioridade 1 – urgência, atendimento o mais rápido possível. Composta 

por uma sala de retaguarda para pacientes já estabilizados, porém que ainda 

requerem cuidados especiais (pacientes críticos ou semicríticos). Hoje, na maioria das 

vezes, esses pacientes permanecem na sala vermelha, criando dificuldades para o 

atendimento dos pacientes que chegam com risco de morte, assim como situações 

muito desagradáveis para os pacientes já estabilizados; 

• VERDE: prioridade 2 – prioridade não urgente. Composta pelas salas de observação, 

que devem ser divididas por sexo (feminino e masculino) e idade (crianças e adultos), 

a depender da demanda. 

Eixo Azul 

É o eixo dos pacientes aparentemente não graves. 

• AZUL: prioridade 3 – consultas de baixa complexidade – atendimento de acordo com 

o horário de chegada. Atendimento oportuno. Não há restrição para tempo de 

espera, visto que não se trata de urgência ou emergência, portanto, fora do escopo 

principal da Unidade. Estes pacientes devem ser prioritariamente assistidos em 

Unidades Básicas de Saúde ou ambulatório. São orientados, no momento da 

classificação, de que podem aguardar o atendimento, sem previsão de horário, ou, 

caso prefiram, dirigir-se à Unidade Básica próxima de sua residência. 
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Atendimento 

Conforme se verifica na Tabela 2, 86% dos pacientes estão enquadrados no EIXO VERMELHO, 

ou seja, relacionado à clínica de pacientes graves, com risco de morte; e, 14% dentro o EIXO AZUL, 

pacientes aparentemente não graves, conforme se verifica na Figura 3. 

 

Tabela 6 Classificação de Risco 
 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA TOTAL % 

VERMELHO 47 24 10 13 36 8 11 12     20 161 1% 

AMARELO 341 295 321 364 305 460 317 314     340 2.717 18% 

VERDE 1081 1.028 1.102 1.281 1743 1.368 1412 1213     1.279 10.228 67% 

AZUL 371 365 98 125 95 141 205 677     260 2.077 14% 

BRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0     - 0 0% 

Total 1840 1712 1531 1783 2179 1977 1945 2216 0 0 0 0  15.183 100% 

Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatística 

Figura 2 Classificação de Risco 

 
Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatística e Coordenação de Qualidade do IGC 

Figura 3 Média de Classificação de Risco por Eixo 

 
Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatística e Coordenação de Qualidade do IGC 

A maioria dos atendimentos estão no nível de prioridade VERDE, na ordem de 86%, ou seja, 

prioridade não urgente, conforme se verifica na Figura 5. 
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Figura 4 Média de Classificação de Risco 

 
Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatística e Coordenação de Qualidade do IGC 

 

Figura 5 Cartaz Classificação de Risco 

 
Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC 
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Gestão da Qualidade 

Os gestores da instituição devem estar empenhados na melhoria dos processos, no aumento 

do nível de satisfação dos pacientes, na definição e no compartilhamento de responsabilidades, nos 

processos de capacitação e desenvolvimento de competências dos profissionais envolvidos. 

Devem estar cientes dos benefícios decorrentes do desenvolvimento de estratégias e ações 

para a qualidade e segurança do paciente, fornecendo evidências de seu comprometimento com a 

implantação do PSP, bem como ter noção dos custos associados ao processo. 

Os resultados do PSP também devem ser divulgados para que todos possam verificar se 

houve progresso com a implantação das ações a partir de uma comparação com o diagnóstico da 

situação inicial. Isso também contribui para o engajamento de colaboradores e usuários na cultura 

de segurança. 

A Gestão da Qualidade aplica instrumentos de autopreenchimento amplamente utilizado 

que visam mensurar múltiplas dimensões da cultura de segurança do paciente, avaliando a opinião 

dos usuários e profissionais sobre temas relativos à segurança – valores, crenças e normas da 

organização, relatos de eventos adversos, comunicação, liderança e gestão. 

Os instrumentos mensuram a percepção individual e por unidade/setor hospitalar dos atores 

envolvidos no cuidado com o paciente. 

Adicionalmente, a Gestão da Qualidade visa: 

• identificar áreas cuja cultura necessite de melhorias; 

• avaliar a efetividade das ações implementadas para o aperfeiçoamento da 

segurança; 

• priorizar esforços para o fortalecimento da cultura de segurança; e, 

• auxiliar a organização na comparação de seus dados com os de outras organizações, 

se necessário. 
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Instrumentos de mensuração 

A Qualidade do Instituto de Gestão e Cidadania - IGC, tomou por base a metodologia de 

perguntas utilizadas na versão traduzida e adaptada para o Brasil do Hospital Survey on Patient 

Safety Culture (HSOPSC) da Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), dos Estados Unidos 

da América (EUA), e o Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) – Short Form 2006, para desenvolveu 

instrumentos a serem utilizados em mensuração do clima de segurança percebido pelos 

profissionais e pacientes da instituição. 

As ferramentas contemplam domínios reservados da seguinte forma: clima de trabalho em 

equipe, satisfação no trabalho, percepção da gerência da unidade, clima de segurança, condições 

de trabalho e percepção do estresse. A resposta de cada item segue a escala de 5 pontos de Likert, 

ou seja, a escala de Likert que é um tipo de escala de resposta psicométrica usada habitualmente 

em questionários, e é a escala mais usada em pesquisas de opinião. Ao responderem a um 

questionário baseado nesta escala, os perguntados especificam seu nível de concordância com uma 

afirmação, a saber: PÉSSIMO; RUIM; BOM; ÓTIMO; e, EXCELENTE. 

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) N° 36/2013, deve-se implantar 

instrumentos baseados em evidências científicas e que podem contribuir fortemente para tornar o 

processo de cuidado mais seguro por meio da utilização dos fluxos, procedimentos e indicadores 

propostos para cada processo, que abordam os seguintes temas: higiene das mãos, cirurgia segura, 

prevenção de úlcera (lesão) por pressão, identificação do paciente, prevenção de quedas e 

prescrição, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. 

Metodologia 

A verificação de cada instrumento ocorre periodicamente, a depender do objetivo do 

instrumento especificamente, direcionado aos usuários e/ou colaboradores da Unidade de Saúde, 

com metodologia de questionário de autopreenchimento, contendo perguntas sobre dimensões da 

Cultura de Segurança do Paciente (CSP). 

As perguntas utilizam a metodologia de perguntas utiliza fragmentos da versão traduzida e 

adaptada para o Brasil do Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC) da Agency for 
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Healthcare Research and Quality (AHRQ), dos Estados Unidos da América (EUA), e o Safety Attitudes 

Questionnaire (SAQ) – Short Form 2006. 

Os formulários possuem perguntas obrigatórias, estimando cerca dois minutos para 

responde-lo, finalizando com o envio das informações à Coordenação de Qualidade do Instituto de 

Gestão e Cidadania – IGC, de forma sigilosa e criteriosa. 

Os dados dos questionários são registrados e gerenciados com a tecnologia de formulários 

eletrônicos, Google Forms, que consiste em uma aplicação de gerenciamento de dados brutos 

trabalhados para extração de informações gerenciais. 

A partir da aplicação, extrai-se dados quantitativos obtidos através das técnicas de média 

móvel, que consiste de uma variação da média simples, passando a utilizar média aritmética dos 

eventos ocorridos em um período de um mês, e a cada novo período substitui-se o registro mais 

antigo pelo mais recente e calcula-se a nova média. 

Fórmula da média móvel: 

 

As resposta de cada item seguem a escala de 5 pontos de Likert, ou seja, a escala de Likert 

que é um tipo de escala de resposta psicométrica usada habitualmente em questionários, e é a 

escala mais usada em pesquisas de opinião. Ao responderem a um questionário baseado nesta 

escala, os perguntados especificam seu nível de concordância com uma afirmação, por exemplo: 

PÉSSIMO; RUIM; BOM; ÓTIMO; e, EXCELENTE. 
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Indicadores 

1. Por Pergunta – Cada pergunta gera um indicador, e é mensurado conforme as 

respostas obtidas. 

2. Comparativo de eficiência – A partir do resultado de cada pergunta, compara-se com 

o mesmo período do mês anterior. 

A aplicação 

A ferramenta é aplicada através de formulário impresso, ou eletrônico a depender do seu 

público de interesse. 

Relatórios 

Após a tabulação dos dados, consolida-se todas as informações em um relatório ilustrado 

por gráficos tipo pizza, ou barras para geração de uma leitura dinâmica e eficiente. 

Relatórios 

Após a tabulação dos dados, consolida-se todas as informações em um relatório ilustrado 

por gráficos tipo pizza, ou barras para geração de uma leitura dinâmica e eficiente. 
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Pesquisa de Satisfação do Paciente 

O trabalho diário no atendimento ao paciente, muitas vezes impossibilita ter uma visão clara 

sobre como os pacientes avaliam o atendimento. Isso ocorre desde o primeiro contato com a 

recepção, até o momento do atendimento médico. 

As visões dos pacientes sobre o atendimento da recepção, classificação de risco, corpo de 

enfermagem e médico, podem ser de diferentes óticas sobre a qualidade do serviço prestado. Por 

isso, o motivo da aplicação da ferramenta diariamente, afim de estabelecer um relacionamento 

melhor do profissional com seus clientes. 

Diante disso, utiliza-se a pesquisa de satisfação que consiste em um sistema eletrônico para 

avaliação válida, rápida e confiável da satisfação do atendimento dos usuários na Unidade de Saúde, 

e tem o objetivo de aferir a percepção sobre a qualidade dos serviços prestados na Unidade, e 

identificar necessidades de melhoria, com a finalidade de gerenciamento dos resultados para 

tomada de decisões e ações efetivas. 

Metodologia 

Aplicação: 

• Diária, contendo perguntas sobre dimensões da Cultura de Segurança do Paciente 

(CSP). 

Perguntas: 

• Como você considera o tempo de espera para ser ATENDIDO; 

• Como você avalia o atendimento da RECEPÇÃO; 

• Como você avalia o atendimento da ENFERMAGEM; 

• Como você avalia o atendimento do MÉDICO; 

• Qual sua avaliação GERAL da Unidade de Saúde; 

• Como você avalia a HIGIENE, LIMPEZA e ORGANIZAÇÃO; 

• Como você avalia a QUALIDADE da Unidade de Saúde. 

• Como você avalia o SERVIÇO SOCIAL da Unidade de Saúde. 
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Ferramentas 

Figura 6 Formulário Eletrônico Pesquisa de Satisfação do Paciente 

 

Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC 

Figura 7 Formulário Impresso Pesquisa de Satisfação do Paciente 

 

Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC 

Figura 8 Cartaz Pesquisa de Satisfação do Paciente 

 

Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC 
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Resultados 

Tabela 7 Índice de Pesquisa de Satisfação do Paciente Internado Respondida 

Total de pacientes internados 2.216 

Total de respostas 19 

Índice de pesquisa respondida 0,86% 

Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC 

Eficiência do Indicador de Qualidade 

Figura 9 A avaliação do paciente por turno de atendimento 

 
Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC 

A avaliação do paciente por turno de atendimento 

Tabela 8 A avaliação do paciente por turno de atendimento 
Avaliação % Quantidade 

DIA 84% 16 

NOITE 16% 3 

Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC 

Figura 10 A avaliação do paciente por turno de atendimento 

 
Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC 
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A avaliação do paciente por gênero 

Tabela 9 A avaliação do paciente por gênero 

Avaliação % Quantidade 

MASCULINO 63% 12 

FEMININO 37% 7 

Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC 

Figura 11 A avaliação do paciente por gênero 

 
Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC 

A avaliação do paciente por faixa etária 

Tabela 10 A avaliação do paciente por faixa etária 
Avaliação % Quantidade 

0 a 14 anos 5% 1 

15 a 22 anos 26% 5 

22 a 35 anos 5% 1 

36 a 55 anos 58% 11 

65 anos ou mais 5% 1 

Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC 

Figura 12 A avaliação do paciente por faixa etária 

 
Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC 
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A avaliação do paciente quanto ao tempo de espera para ser atendido 

Tabela 11 Avaliação do paciente quanto ao tempo de espera para ser atendido 

Avaliação % Quantidade 

PÉSSIMO 0% 0 

RUIM 0% 0 

BOM 37% 7 

ÓTIMO 21% 4 

EXCELENTE 42% 8 

Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC 

Figura 13 Avaliação do paciente quanto ao tempo de espera para ser atendido 

 
Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC 

A avaliação do paciente quanto o acolhimento da recepção 

Tabela 12 Avaliação do paciente quanto o acolhimento da recepção 
Avaliação % Quantidade 

PÉSSIMO 0% 0 

RUIM 0% 0 

BOM 11% 2 

ÓTIMO 37% 7 

EXCELENTE 53% 10 

Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC 

Figura 14 Avaliação do paciente quanto o acolhimento da recepção 

 
Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC  
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A avaliação do paciente quanto o acolhimento da enfermagem 

Tabela 13 Avaliação do paciente quanto o acolhimento da enfermagem 

Avaliação % Quantidade 

PÉSSIMO 0% 0 

RUIM 0% 0 

BOM 16% 3 

ÓTIMO 26% 5 

EXCELENTE 58% 11 

Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC 

Figura 15 Avaliação do paciente quanto o acolhimento da enfermagem 

 
Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC 

A avaliação do paciente quanto o acolhimento do médico 

Tabela 14 Avaliação do paciente quanto o acolhimento do médico 
Avaliação % Quantidade 

PÉSSIMO 0% 0 

RUIM 0% 0 

BOM 21% 4 

ÓTIMO 37% 7 

EXCELENTE 42% 8 

Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC 

Figura 16 Avaliação do paciente quanto o acolhimento do médico 

 
Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC  
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A avaliação do paciente quanto o acolhimento do serviço social 

Tabela 15 Avaliação do paciente quanto o acolhimento do serviço social 

Avaliação % Quantidade 

PÉSSIMO 0% 0 

RUIM 0% 0 

BOM 26% 5 

ÓTIMO 21% 4 

EXCELENTE 53% 10 

Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC 

Figura 17 Avaliação do paciente quanto o acolhimento do serviço social 

 
Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC 

A avaliação do paciente quanto a qualidade da Unidade de Saúde 

Tabela 16 Avaliação do paciente quanto o acolhimento do serviço social 
Avaliação % Quantidade 

PÉSSIMO 0% 0 

RUIM 0% 0 

BOM 21% 4 

ÓTIMO 32% 6 

EXCELENTE 47% 9 

Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC 

Figura 18 Avaliação do paciente quanto o acolhimento do serviço social 

 
Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC  
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A avaliação do paciente quanto a higiene, limpeza e organização do hospital 

Tabela 17 Avaliação do paciente quanto a higiene, limpeza e organização do hospital 

Avaliação % Quantidade 

PÉSSIMO 0% 0 

RUIM 0% 0 

BOM 26% 5 

ÓTIMO 26% 5 

EXCELENTE 47% 9 

Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC 

Figura 19 Avaliação do paciente quanto a higiene, limpeza e organização do hospital 

 
Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC 

A avaliação geral do paciente sobre a Unidade de Saúde 

Tabela 18 Avaliação do paciente quanto a limpeza das roupas de cama 
Avaliação % Quantidade 

PÉSSIMO 0% 0 

RUIM 11% 2 

BOM 11% 2 

ÓTIMO 21% 4 

EXCELENTE 58% 11 

Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC 

Figura 20 Avaliação do paciente quanto a limpeza das roupas de cama 

 
Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC 
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Pesquisa de Satisfação do Paciente Internado 

Utilizada para registrar o sentimento do paciente no momento do seu atendimento 

hospitalar, e a forma como recebe o tratamento e acolhimento em diversas dimensões. 

Metodologia 

Aplicação: 

• Diária, contendo perguntas sobre dimensões da Cultura de Segurança do Paciente 

(CSP). 

Perguntas: 

• Acolhimento da RECEPÇÃO 

• Acolhimento da ENFERMAGEM 

• Acolhimento do MÉDICO 

• Acolhimento do SERVIÇO SOCIAL 

• QUALIDADE do Hospital 

• Higiene, limpeza e organização do Hospital 

• Limpeza das roupas de cama do Hospital 

• Qualidade da comida servida pelo Hospital 

• Você considera que teve melhora durante o internamento 

Ferramentas 

Figura 21 Formulário Eletrônico da Pesquisa de Satisfação do Paciente Internado 

 

Fonte: Serviço Social e Coordenação de Qualidade do IGC  
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Figura 22 Formulário Impresso da Pesquisa de Satisfação do Paciente Internado 

 

Fonte: Serviço Social e Coordenação de Qualidade do IGC 

Senso serviço social 

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 

Por conta dessa forte missão, o profissional do Serviço Social no HPPRSM tem um perfil 

extremamente empático e interessado por causas sociais, psicologia e acessibilidade aos direitos 

civis, além de estar devidamente registrado no Conselho Regional de Serviço Social - CRESS. 
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A importância do Serviço Social Hospitalar 

O trabalho do Serviço Social no hospital na vida de um paciente pode se iniciar através de 

duas formas: 

• Quando a iniciativa surge de um profissional da saúde ligado ao paciente, que sente 

a necessidade de intervenção ou apoio social para desenvolver o tratamento do 

mesmo; 

• Quando a própria família ou paciente entram em contato solicitando apoio. Todavia, 

a atuação do assistente social na vida do paciente deve ter início e fim, sendo que o 

trabalho se encerra com a alta médica. 

Logo, sua presença é requisitada para prestar seu apoio profissional durante todo o 

tratamento médico. 

Atuação do Serviço Social Hospitalar 

• Acolhimento dos usuários e seus parentes/acompanhantes; 

• Articulação com redes formais e informais (Conselho Tutelar, Ação Social, CREAS, 

CRAS, Conselho do idoso, Delegacia da mulher, Estratégia Saúde da Família, etc.); 

• Acompanhamento psicossocial ao indivíduo e a família; 

• Notificação de atendimentos dos usuários vítimas de violência infantil, doméstica, 

abandono e negligencia, encaminhá-los as redes competentes; 

• Identificação de pacientes que chegam a esta unidade sem identificação e sem 

acompanhantes; 

• Liberação de prontuários, declaração de óbitos (DO), Declaração de Nascidos Vivos 

(DN), e quaisquer outros documentos, quando solicitado pelo usuário/paciente ou 

parentes de 1º grau. 

Todas estas atividades têm o objetivo de apoiar o paciente e sua família com sua melhora de 

saúde no que diz respeito a entrega dos seus direitos e deveres como cidadãos no contexto social. 

Portanto, diante da vasta área do Serviço Social Hospitalar, em suas várias demandas, criou-

se instrumentos para buscar mensuração e registro da riqueza do trabalho desse procissional, com 
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informações qualitativas sobre acolhimentos diários, registros sócio-econômicos sobre usuários da 

Unidade de Saúde, recorrência no serviço de saúde, dentre outros. 

Metodologia 

• Aplicação: Diário, contendo perguntas sobre dimensões da Cultura de Segurança do 

Paciente (CSP). 

• Perguntas: Demandas qualitativas do serviço social 

Ferramentas 

Figura 23 Formulário Eletrônico do Senso do Serviço Social 

  

Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC 

Relatório 

• Iniciamos plantões sempre fazendo visitas aos leitos, fazemos controle do número de 

paciente que temos internados na unidade, qual o diagnóstico, a admissão; 

• Fazemos acolhimento de pacientes na entrada e direcionamos para os atendimentos; 

• Fazemos acolhimento de pacientes internados e também de familiares; 

• Fizemos contato com clínica para agendar exames para pacientes internados; 

• Cuidamos da locomoção desses pacientes para realização de exame que não é ofertado na 

nossa unidade. Sendo os pacientes: Maria Necir Braga, 95 anos; José Edilson Justino. 

• Fazemos contato com pacientes que aguarda vaga de transferência para hospitais de 

referência; 
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• Ligamos para carros de apoio dos postos Distritais para pegar pacientes que veio para 

atendimento na nossa Unidade; 

• Prestamos apoio à família da paciente Maria Hermínia de Araújo, 42 anos, residente no 

distrito de Missi, a mesma deu entrada com sinais de AVC; 

• Atendemos o Sr. Marcelo Bomfim, o mesmo vinha de viagem, na rota Fortaleza para 

Teresina, sentiu-se mal, parou na unidade com pressão altíssima, logo foi atendido pela 

nossa equipe plantonista. Ligamos para a família do mesmo informando o ocorrido, a filha 

se deslocou de fortaleza e veio pegar o pai na nossa cidade; 

• Acompanhamos e prestamos apoio em atendimentos para duas pacientes idosas, 

internadas com pneumonia; Margarida Maria de Mesquita Pinto, 82 anos, residente na rua 

Valdir de Andrade Braga e Necir Braga, 95, residente no distrito do Missi; 

• Na pediatria acompanhamos duas crianças com sintomas de diarreia; 

• Recebemos ligações do Serviço Social do Hospital Regional Norte para localizar Família de 

pacientes internados; 

• Atendemos paciente vítima de violência brutal, ocorrida por um elemento vizinho do 

mesmo, o paciente chegou com fratura no antebraço, foi feito atendimento clínico, logo 

após orientamos e encaminhamos o mesmo para procedimento na delegacia; 

• Atendemos familiar de pacientes internados nos hospitais de referência, os mesmos 

pediram para ligarmos para Serviço Social. 

• Atendemos Solicitação do Serviço Social do Hospital Regional, para entrar em contato com 

a família do Sr. Mis, para informar o óbito do mesmo; 

• Atendemos dois auxilio funeral; 

• Participamos de duas reuniões para formação da Comissão de Segurança do Paciente e 

também Comissão de Humanização.  
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Ações voltadas aos colaboradores 

Foram implantadas filosofias de trabalho em educação continuada exitosas, já comprovadas 

em outras Unidades geridas pelo Instituto de Gestão e Cidadania (IGC), compreendendo que o 

incentivo à educação é o grande diferencial para a obtenção de sucesso na atenção à saúde. 

Baseado nos princípios e diretrizes previstas na RDC N° 36/2013, que se norteia pelos seguintes 

preceitos: 

• Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 

• Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 

caso em todos os níveis de complexidade do sistema;  

• preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;  

• Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie; 

• Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

• Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua 

utilização pelo usuário; 

Educações Continuadas 

No mês de referência foram realizadas eventos relacionados a treinamentos e/ou educação 

continuada, como se segue: 

Tabela 19 Ouvidoria 
Data Tipo Município Unidade Equipe Ações 

03/ago Treinamento Irauçuba HMPCM Limpeza Manuseio Correto de Produtos Químicos Hospitalares 

04/ago Visita Técnica Irauçuba HMPCM Gestão Visita Técnica 

04/ago Treinamento Irauçuba HMPCM Cozinha 
Boas Práticas de Manuseio de Alimentos na Área 

Hospitalar 

04/ago Treinamento Irauçuba HMPCM Comissão Processos Relacionados às Comissões Hospitalares 

25/ago Treinamento Irauçuba HMPCM Enfermagem Atualização em Enfermagem Obstétrica: Amamentação 

Fonte: Serviço Social e Coordenação de Qualidade do IGC  
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Metodologia 

Em cada treinamento, afere-se a percepção do colaborador em alguns aspectos como: 

conteúdo apresentado, formato e aplicação para a vida, e com isso, verificou-se a importância do 

desenvolvimento de um mecanismo de quantificar essas respostas. 

Após o treinamento, o colaborador é convidado a acessar um endereço eletrônico contendo 

um formulário com os dados constantes do treinamento que participou, e após submeter alguns 

dados pessoais, dados do treinamento e suas considerações sobre o momento de conhecimento, o 

colaborador recebe em seu e-mail uma mensagem de agradecimento pela suas considerações, e 

um certificado de participação. 

Aplicação: 

• Sempre que houver, contendo perguntas sobre dimensões da Cultura de Segurança 

do Paciente (CSP). 

Perguntas: 

• O conteúdo é aplicável na sua vida 

• O conteúdo trará melhorias na sua vida 

• O conteúdo é aplicável ao seu trabalho 

• O conteúdo trará melhorias ao seu trabalho 

Ferramentas 

Figura 24 Formulário Eletrônico da Pesquisa de Treinamento 

 

Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC  
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Pesquisa de Satisfação do Colaborador 

O uso de indicadores permite representar de forma quantitativa, a evolução e o desempenho 

de um determinado processo, da qualidade dos produtos e serviços, da participação ou da 

motivação de colaboradores de uma instituição. O acompanhamento dos indicadores dos 

protocolos e de outros instrumentos permitirá a avaliação do alcance de metas de qualidade e 

segurança do paciente e comparar desempenhos (benchmarking), identificando oportunidades de 

melhoria e de boas práticas. 

Metodologia 

Aplicação: 

• Mensal, contendo perguntas sobre dimensões da Cultura de Segurança do Paciente 

(CSP). 

Perguntas: 

• Estou satisfeito com as instalações do meu local de trabalho 

• Estou satisfeito com as condições de higiene e segurança 

• Existe conforto e bem estar no meu local de trabalho 

• Disponho dos meios necessários para desempenhar as minhas funções  

• Estou satisfeito com meu horário de trabalho 

• Participo dos processos de decisões de trabalho 

• Participo dos processos de decisões da minha categoria 

• Sou pago de acordo com as minhas responsabilidades  

• Meu trabalho é reconhecido pelos outros 

• Sinto-me grato em fazer parte do IGC 

• A alimentação fornecida é de qualidade 
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Ferramentas 

Figura 25 Formulário Eletrônico da Pesquisa de Satisfação do Colaborador 

 

Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC 

 

Figura 26 Formulário Impresso da Pesquisa de Satisfação do Colaborador 

 

Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC  
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Pesquisa de Satisfação da Cozinha 

A apresentação da refeição, a variedade de produtos e o local físico são os fatores primários 

que contribuem para a motivação da qualidade do trabalho do colaborador. Geralmente, o público 

observa os hospitais como instituições, tendo a visão de que as mesmas são menos favorecidas em 

recursos. A imagem negativa da refeição hospitalar é generalizada e, portanto, não necessariamente 

relacionada aos alimentos por si só. 

Metodologia 

Aplicação: 

• Mensal, contendo perguntas sobre dimensões da Cultura de Segurança do Paciente 

(CSP). 

Perguntas: 

• Qualidade da comida 

• Tipo de comida 

• Quantidade de comida 

• Cardápio ofertado 

• Forma como a comida é servida 

• Organização da cozinha 

• Horário de funcionamento da cozinha 

• Qualidade no atendimento da cozinha 

• Espaço para realizar as refeições 
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Ferramentas 

Figura 27 Formulário Eletrônico da Pesquisa de Satisfação da Cozinha 

 

Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC 

 

Figura 28 Formulário Eletrônico da Pesquisa de Satisfação da Cozinha 

 

Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC  
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Ouvidoria 

A ouvidoria na administração hospitalar exerce um papel relevante dentro da organização, 

proporcionando melhorias em serviços de enfermagem, de acordo com as necessidades dos 

clientes. Além de atuar como parceira da gestão, possibilita construir ações mais estratégicas para 

a continuidade da instituição. 

Metodologia 

Aplicação: 

• Sempre que houver, contendo perguntas sobre dimensões da Cultura de Segurança 

do Paciente (CSP). 

Ferramentas 

Figura 29 Formulário Eletrônico da Ouvidoria 

   

Fonte: Coordenação de Qualidade do IGC 

Resultados 

Tabela 20 Ouvidoria 

Total de solicitações à ouvidoria  

Fonte: Serviço Social e Coordenação de Qualidade do IGC 


