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1. RELATÓRIO DE GESTÃO 
 

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 das atividades mensais é o nosso suporte de gestão. 

Então, apresentamos todas as ações realizadas no decorrer do mês de setembro do ano 

de 2021, no Hospital Municipal Dr. Pedro de Castro Marinho, que é gerenciado pelo 

Instituto de Gestão e Cidadania - IGC. Neste relatório serão abordados os seguintes 

eixos: atendimento hospitalar, classificação de risco, educação continuada, reuniões, 

treinamentos, produção hospitalar, internamentos, procedimentos, auditoria, óbitos, 

pesquisa de satisfação do paciente, comissões e demais ações realizadas no decorrer do 

mês. 

 
2. ATENDIMENTO HOSPITALAR 

 
No mês de setembro foram atendidos 2.090 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 setembro, de acordo com as fichas de atendimento. 
 

MESES 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 2.090      

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 

009/2021 da Unidade: Hospital Municipal Dr. Pedro de Castro Marinho Município, 

município de Irauçuba apresentado pelo Médico Auditor, podemos analisar: 
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TIPO INÍCIO TÉRMINO 
Operativa- in loco 01/09/2021 30/09/2021 

Relatório 04/10/2021 04/10/2021 

 

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. A auditoria foi realizada com a totalidade dos documentos, 
procedendo-se análise da documentação da área assistencial, abrangendo o mês de 
setembro de 2021. Se deu em 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 32 prontuários, dos quais 05 prontuários tiveram pendências. 
Constatações: Ausência de evoluções médicas. 
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 
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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. 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 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 setembro de 2021, foram faturados 30 prontuários no SIAH até o 

fechamento desse relatório. O total de internamento foram 33. 

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

Total 

de AIH 

37 17 40 57 68 57 45 25 33 

Pendê 

ncias 

00 02 13 28 00 09 01 06 05 

 

Fonte: Faturamento/SAME 

 
4.2 - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL - BPA 

O Boletim de Produção Ambulatorial é realizado nos 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 
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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 setembro de 2021 foram realizados 2.090 atendimentos, com 

classificação de risco. 

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

Atendimentos 1.840 1.712 1.531 1.783 2.179 1.977 1.945 2.216 2.090      

Procedimentos 

enfermagem 
11.923 10.929 10.505 18.816 17.727 10.479 10.899 13.547 10.471      

FONTE: SAME/ FICHA DE ATENDIMENTO 

 

 

5. ÓBITOS 

Neste período, foram registrados no livro de óbitos do Hospital Municipal Dr. 

Pedro de Castro Marinho, o total de 02 óbitos, onde foram emitido D.O - 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 12 08 08 05 04 02      

FONTE: SAME 

 

6. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

No mês de setembro de 2021, no Setor de Acolhimento passaram pela 

Classificação de risco 2.090 pacientes. Veja o relatório da sistemática: 

 
Nº Pacientes Classificados 2.090 

Nº Pacientes Cadastrados 2.090 
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% CLASSIFICADOS 100% 

* FONTE: FICHA DE ATENDIMENTO 

DETALHAMENTO DO MÊS – SETEMBRO DE 2021 
 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO QUANTIDADE MÊS 
 
 

VERMELHO 29 1,39% 

AMARELO 242 11,58% 

VERDE 1.449 69,33% 

AZUL 370 17,70% 

BRANCO 00 00% 

N/C 00 00% 

PACIENTES 

CLASSIFICADOS 

2.090 100% 

FONTE: FICHA DE ATENDIMENTO 

 

7. TRANSFERÊNCIAS 

As transferências do Hospital Municipal de Irauçuba para Hospitais de Referência 

em Sobral acontecem quando as patologias não são possíveis serem resolvidas na 

própria Unidade Hospitalar. Hoje o Hospital, faz eletrocardiograma, raio-x e outros 

procedimentos, aumentando assim, sua resolutividade e tem conseguindo evitar muitas 

transferências. Confira a tabela de transferência mensal: 

 
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 2.179 1.977 1.945 2.216 2.090     

Nº Pacientes 

Referenciados no 

Fastmedic 

66 64 70 64 60 54 65 64 70     

N° de pacientes 

transferidos 

66 64 62 55 60 54 65 64 70     

*FONTE: FICHA DE ATENDIMENTO/REFERÊNCIA/FASTMEDIC 

 

8. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO PACIENTE 
A Pesquisa de Satisfação é um instrumento de avaliação adotado pela Unidade, 

onde o usuário voluntariamente e anonimamente preenche a pesquisa de satisfação e 

utiliza de forma escrita um espaço dedicado exclusivamente para ele. E, é nessa sintonia 

que os usuários elogiam a equipe e a organização do Hospital Municipal Dr. Pedro de 

Castro Marinho. Este é um instrumento de avaliação. No qual estamos abertos a 

sugestões, elogios e críticas. Através desta ferramenta 
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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: 

Período da pesquisa: 01 a 30/09. 

Total de respostas: 40 

Total de usuários no mês de setembro: 2.090 
 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 
Tempo de espera pelo atendimento 

Atendimento na recepção 

Atendimento de enfermagem 

Atendimento médico 

Atendimento geral 

Higiene, limpeza e organização 

Indicaria o atendimento e a qualidade do hospital 

Avaliação do serviço social 

PÉSSIMO RUIM BOM ÓTIMO EXCELENTE 

02 01 09 06 22 

00 00 04 09 27 

01 01 05 07 26 

02 00 03 07 28 

01 00 05 12 22 

01 00 06 11 23 

00 00 06 11 23 

00 02 05 10 23 

 
10. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO PACIENTE INTERNADO 

 
Pesquisa de satisfação realizada entre os pacientes internados no Hospital Pedro de Castro 

Marinho: 

Período da pesquisa: 01 a 30/09. 

Total de pacientes internados no mês de setembro: 33 

Total de respostas: 07 

 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 
Acolhimento da Recepção 

Acolhimento de enfermagem 

Acolhimento médico 

Acolhimento do Serviço Social 

Qualidade do Hospital 

Higiene, limpeza e organização do hospital 

Limpeza das roupas de camas do hospital 

Qualidade da comida servida no hospital 

Você considera que teve uma melhora durante o internamento 

PÉSSIMO RUIM BOM ÓTIMO EXCELENTE 
  03 02 02 

  02 02 03 
  01 03 03 
  02 02 03 
  02 03 02 

   03 04 

   03 04 

  02 03 02 

01   03 03 

 
11. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 

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. 
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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. 

 
11.1 – Imobilização do Paciente Vítima de Trauma 

No dia 02 de setembro de 2021, foi realizado um Treinamento no Hospital Municipal de 

Irauçuba pelo Enfermeiro Coordenador de Enfermagem Francisco Cícero Ferreira Alves, com os 

Enfermeiros, Técnicos e Condutores da unidade que puderam se fazer presente, o treinamento 

faz parte da prática de Educação Continuada da Unidade. A educação Continuada teve por Tema: 

Imobilização do Paciente Vítima de Trauma, que envolvia o conhecimento teórico prático para 

que assim as condutas tomadas sejam as mais corretivas possíveis. 

Devido a chegada do KIT CIPA na unidade fez-se necessário esse treinamento para que 

os funcionários da unidade ficassem mais íntimos do seu material de trabalho, sabendo assim 

fazer seu manuseio de forma correta, reduzindo assim os riscos inerentes aos pacientes 

vitimados de trauma e aumentando assim a qualidade prestada aos cidadãos deste município. 

O treinamento teve 4 horas de duração. 

Conteúdo abordado 
 

• Colocação adequada do Colar Cervical; 

• Tipos de Colar Cervical; 

• Medição do Colar Cervical; 

• Tipos de rolamentos; 

• Amarras com tirantes em X; 

• Levantamento em um e dois tempos; 

• Levantamento com quatro socorristas; 

• Cavaleira (embora haja cogitação de desuso); 

• Avaliação da cena; 

• Tipos de abordagens. 

 
12 – COMISSÃO HOSPITALAR 

 
Uma das melhores formas de garantir maior segurança ao paciente nos serviços de 

saúde é por meio da criação de comissões hospitalares. Elas são formadas por 

profissionais técnicos, como médicos e enfermeiros, e têm como principal função servir 

de instrumento de gestão, ao oferecer subsídios à diretoria. Os hospitais, de acordo com 

suas especificidades, procuram constituir as comissões hospitalares visando sempre 

resultados cada vez mais efetivos junto aos 
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pacientes. Da mesma forma, é papel das comissões, por meio do gerenciamento de 

riscos e de orientações na implantação de protocolos, traduzir resultados que reflitam 

positivamente na imagem institucional. 

 
12. 1 – Reunião com o Núcleo de Segurança do Paciente do HMPCM 

 
No dia 01 de setembro de 2021, as 14 horas, aconteceu reunião de modo remoto 

pela plataforma digital google mett, com Núcleo de Segurança do Paciente – NSP da 

unidade, que abordou a seguinte pauta: Chamada dos Membros do NSP e definição das 

funções dentro do comitê. 

Conscientes da necessidade de melhorar continuamente os processos 

assistenciais no hospital, a coordenação de Qualidade do IGC, tem implantado as 

comissões hospitalares como instância promotora da qualidade e segurança do 

paciente. O Núcleo fomenta a prevenção, controle e redução de falhas assistenciais, 

através do monitoramento sistemático dos riscos assistenciais e do compartilhamento 

do conhecimento dos seus atores. 

O protagonismo dos profissionais e das equipes nos processos de qualificação do 

cuidado é um aspecto central do NSP, que deve se articular às demais 

 
como a elaboração de planos locais de qualidade e segurança do paciente, com ações 

monitoradas por indicadores. 

 
12. 2 - Núcleo de Segurança do Paciente Realiza Dia D de 

Conscientização 

No dia 22 de setembro, o Núcleo de Segurança do Paciente - NSP do Hospital 

Municipal Dr Pedro de Castro Marinho realizou ações com objetivo de conscientizar os 

colaboradores dos serviços assistenciais sobre a importância da segurança e qualidade 

no atendimento ao paciente. 

No último dia 17/09, foi celebrado o dia Mundial da Segurança do Paciente. O 

comitê definiu hoje como dia D de Conscientização sobre a importância da Segurança do 

Paciente. O tema hoje foi trabalho, através de uma blitz na unidade e uma palestra para a 

equipe multiprofissional ministrada pela enfermeira Lília Janaira Mota, onde abordou as 

seis metas internacionais de Segurança do Paciente: 

✓ Identificar o paciente corretamente; 

✓ Melhorar a eficácia da comunicação; 

✓ Melhorar a segurança dos medicamentos de alta-vigilância; 

✓ Assegurar cirurgias com local de intervenção correto, procedimento correto e 

paciente correto; 

✓ Reduzir o risco de infecções associadas a cuidados de saúde; 

✓ Reduzir o risco de danos ao paciente, decorrente de quedas. 
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✓ O objetivo dessas metas é promover melhorias específicas na segurança do 

paciente por meio de estratégias que abordam aspectos problemáticos na 

assistência à saúde, apresentando soluções baseadas em evidências para esses 

problemas. 

 
12. 3 – Reunião com a Comissão de Controle de Infecção Relacionada a 

Assistência à Saúde do HMPCM 
 

No dia 01 de setembro de 2021, as 15 horas, aconteceu reunião de modo remoto 

pela plataforma digital google mett Reunião com a Comissão de Controle de Infecção 

Relacionada a Assistência à Saúde do HMPCM da unidade, que abordou a seguinte 

pauta: Chamada dos Membros da CCIH e definição das funções dentro do comitê. 

 A principal função da CCIH é reduzir o risco de aquisição de infecções 

pacientes internados, a fim de melhorar a qualidade da assistência. 

Existem três objetivos principais para o programa de controle e prevenção da 

CCIH: proteção do paciente; proteção do profissional de saúde e atingir os dois 

 
desse setor ser de suma importância para qualquer Hospital. 

 

13 – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

No mês de setembro de 2021, foram realizados procedimentos no Centro 

Cirúrgico Jesus Misericordioso do Hospital Municipal Dr. Pedro de Castro Marinho, nos 

dias 11 e 25 de setembro, somando total de 35 procedimentos e 04 avaliações. 

A equipe do Centro Cirúrgico é composta pelo Médico Cirurgião Dr. Luís Ferreira 

Matos, médico auxiliar Dr. Leonardo Fernandes, a Instrumentadora cirúrgica foi a 

técnica em enfermagem Maria José Magalhães Martins, Circulante técnica em 

enfermagem Maria Gleiciane Camelo e CME: técnico em enfermagem Francisco Eliú de 

Sousa Xavier. 

PROCEDIMENTO/AVALIAÇÃO QUANTIDADE 

Avaliação com cirurgião 04 

Laqueadura Tubária 02 

Parto Cesariano 02 

Fimose 03 

Retiradas de sinais, cistos e lipoma 19 

Vasectomia 09 

Total 39 

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

 

CNES: 2479478 | Rua João Salustiano, nº 244, Irauçuba-CE. CEP:62620-000. | Telefone: (88) 3635-1125 | e-mail: 

hmpcm.igc@gmail.com 

objetivos anteriores de maneira mais custo-efetiva quanto possível, por motivo 

hospitalares por parte dos usuários de unidades de saúde, especialmente de 
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14 – RADIOGRAFIAS 
 

O Serviço de Raio–X foi implantado recentemente Hospital Municipal Dr Pedro 

de Castro Marinho, durante o mês de setembro foram realizou 276 radiografias. Este 

serviço tem objetivo de oferecer exames de imagem com a máxima eficiência, de alta 

qualidade, com maior conforto aos clientes, garantindo diagnóstico preciso. 

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

TOTAL DE 

RAIOX 
- - - 26 - 31 69 275 276      

 

15– AÇÕES DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO 

Setembro Amarelo é o mês (de 1 a 30 de setembro) dedicado à prevenção do 
suicídio. Trata-se de uma campanha, que teve início no Brasil em 2015, e que visa 
conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu acontecimento. É nesse 
mês que no dia 10 se comemora o dia mundial de prevenção do suicídio. Segundo a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil, o que 
significa que o suicídio mata mais brasileiros do que doenças como a AIDS e o câncer. 

O assunto é envolto em tabus, por isso, a organização da campanha acredita que 
falar sobre o mesmo é uma forma de entender quem passa por situações que levem a 
ideias suicidas, podendo ser ajudadas a partir do momento em que as mesmas são 
identificadas. 
As situações que levam a esse fim podem surgir de quadros de depressão, bem como do 
consumo de drogas. 

É por isso que “Falar é a melhor solução” é o slogan da campanha, cujos 
envolvidos na sua organização acreditam que conscientizando as pessoas podem 
prevenir 9 em cada 10 situações de atos suicidas. 

As ações realizadas no decorrer do mês de setembro no Hospital Municipal Dr. 

Pedro de Castro Marinho: 

✓ Confecção de murais com frases de autoestima; 

✓ Distribuição de bombons com frase de autoestima para os profissionais; 

✓ Palestra para os profissionais com equipe multiprofissional do CAPS; 

✓ Entrega de panfletos para os usuários; 

✓ Blitz de conscientização para os usuários. 

 
15.1 - Palestra Setembro Amarelo: Mês de Preservação da Vida 

 
Os colaboradores do Hospital Municipal, gerenciado pelo Instituto de Gestão e 

Cidadania participaram na tarde de quinta-feira, 16 de setembro, de uma palestra em 

alusão à Campanha Setembro Amarelo, que aborda a prevenção ao suicídio. 
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Trata-se de uma campanha, que teve início no Brasil em 2015, e que visa conscientizar 

as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu acontecimento. 

A   palestra   foi   ministrada   pela   Enfermeira   Dra.   Rogênia   Lotif Ferreira e a 

Assistente Social Jamila Ramos, que fazem parte da equipe multiprofissional do Centro 

de Atenção Psicossocial (CAPS). Momento ímpar, onde foi debatido um tema de 

bastante relevância, que precisa ser falado no dia a dia, principalmente para os 

profissionais da linha de frente no combate à pandemia de COVID-19, onde deixou 

muitas mazelas psicológicas. 

É pensando nisso, que ações de incentivo a vida, palestras preventivas e outros 

métodos são tão importantes para alertar as pessoas sobre o perigo de se desenvolver 

uma motivação suicida. Ao dar importância ao “Setembro Amarelo”, buscando 

informações sobre como funciona todo o processo, você talvez poderá ajudar uma 

pessoa próxima que esteja passando pelo problema ou até mesmo identificar se está 

vivenciando dentro de si mesmo algo parecido. 

Juntos somos mais fortes. Você não está sozinho! 

 
16 – EVENTO: ENTREGA DE AMBULÂNCIA, KIT CIPA E AUTORIZAÇÃO PARA 

CONTRATAÇÃO DE GASTRO 
 

Na tarde da terça-feira, 14 de setembro, a prefeita Patrícia Barreto entregou ao 

Hospital Municipal Dr Pedro de Castro Marinho, gerenciado pelo Instituto de 

 
 
 
 
 

população. 

17 - CONCLUSÃO 

O atual relatório apresentou os procedimentos hospitalares, treinamentos, 

educações continuadas, reuniões e ações realizados no decorrer do mês de agosto no 

Hospital Municipal Dr. Pedro de Castro Marinho, que é gerenciado pela Organização 

Social - Instituto de Gestão e Cidadania – IGC. A gestão hospitalar tem buscado cada dia 

melhorar o atendimento hospitalar, capacitando os profissionais aprimorando os 

serviços oferecidos a população. Além de, implantar ferramentas tecnológicas que 

ajudam na execução do trabalho, garantindo rapidez no atendimento e agilidade na 

informação. 
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Gestão e Cidadania - IGC uma ambulância nova, para compor a frota da unidade e 
um Kit de Urgência e Emergência portátil. Na ocasião, a prefeita autorizou a 
contração de um médico gastroenterologista. O gastroenterologista é o médico 
habilitado para fazer diagnósticos e tratar doenças que atingem o aparelho 
digestivo. Três ações importantes que terão impacto positivo na saúde da 
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18 – ANEXOS 

Registros em fotos das ações realizadas no Hospital Municipal Dr. Pedro de 

Castro Marinho, no decorrer do mês de setembro de 2021. 

 

 

  
Prefeita Patrícia Barreto faz entrega de ambulância 
ao Hospital Municipal Dr. Pedro de Castro Marinho 

Prefeita Patrícia Barreto faz entrega Kit de Urgência e 
Emergência ao Hospital Municipal Dr. Pedro de Castro 

Marinho 

 
 
 
 

  
Palestra Setembro Amarelo NSP – Dia D de Conscientização – Blitz 
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Reunião para tratar melhorias para Setor Obstétrico 

do HMPCM 
Reunião para tratar melhorias para Setor Obstétrico 

do HMPCM 

 
 
 

 
 

Treinamento: Imobilização do Paciente 
Vítima de Trauma. 

Procedimentos Cirúrgicos 
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