
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE VISITA AO HOSPITAL DOM MALAN - PETROLINA 
 
Superintendente do Hospital: Etiel Lins                                                               SES: Ana Lúcia  

Data: 07/10/2020                                                                       

 
Objetivos: - Visita Técnica Assistencial 

             
 
Foi realizada reunião com os Gestores da Unidade, Dr. Etiel Lins, Dra. Tatiana Cerqueira e 
Coord de Enfermagem Hendy, onde foi discutido mais uma vez sobre o fluxo da neuropediatria, 
necessitando de alinhamento para tratar das demandas pendentes.  
 
Levantado o questionamento mais uma vez da CRIL e da REDE PEBA com relação ao 
encaminhamento de gestante fora do perfil da unidade, superlotando a unidade.  
 
Cobrado as informações dos Recursos Humanos, referente aos meses faltantes, para inclusão 
no sistema de gestão SES; 
 

 
Realizada visita com Coord. de enfermagem Hendy: 
 

1. Setores Visitados:  
 

 Bloco Administrativo 
 Alojamento Conjunto  
 UTI (Obstétrica, Pediátrica e Neonatal) 
 UCI Neonatal 
 Bloco Cirúrgico 
 Emergência Obstétrica e Pediátrica 
 PPP (Pré Parto, Parto e Pós Parto) 
 Internação (pediatria, clínica médica, patológico, oncologia e cirurgia) 
 Casas das Mães e Puérperas 
 Ambulatório 

 
 
 
Alojamento Conjunto: 

 47 leitos: 47 ocupados  
 
UTI: 

 Obstétrica: (10 leitos) – 03 ocupados 
 Neo/Pediátrica: (06 leitos neo) – 06 pacientes. – (04 leitos pediatria) 02 pacientes  

 
 
 
Pronto Atendimento Infantil (PSI): 
Recepção tranqüila;.  
Plantão sem restrições; 
ACCR em funcionamento; 
Sala Vermelha (03 leitos) - 02 pacientes e 01 no isolamento; 
Sala Amarela – (03 leitos) – sem paciente e 01 no isolamento; 



 
 
 
 
 

Sala de Medicação: 03 pacientes; 
Enfermaria pediátrica (42 leitos) – 34 pacientes;  
 
 
Emergência Obstétrica: 
Plantão sem restrições;  
Equipe completa; 
Recepção em funcionamento 
Consultório em atendimento; 
ACCR em atendimento; 
Triagem Obstétrica: (11 leitos) – existiam 11 pacientes; 

 
            Obs. :  

setor em funcionamento sem intercorrências no momento da visita.  
 
Clínica Médica:  

 Ginecologia (12 leitos) –  16 no momento; 
 Oncoginecologia desativada temporariamente 
 Alto Risco (18 leitos) 18 ocupados  

 
Pediatria: 

 Canguru: (8 leitos) – 08 ocupados   
 Alojamento Patológico: (12 leitos) – 08 leitos ocupados  
 Pediatria Clínica: ( 42 leitos) –  34 ocupados - Berçário Externo: (12 leitos) –  12 

ocupados 
 Oncologia desativada temporariamente; 
 UCI Neo: (27 leitos) – 26 ocupados; 

 
Clínica Cirúrgica: 

 Pediatria: (5 leitos) – 02 ocupado 
 Ginecologia: (12 leitos) – 12 ocupados 

 
Casa das Mães e Puérperas 

  20 vagas, todos ocupados; 
 
           Bloco Cirúrgico e Sala de Parto e Pré Parto 

 Bloco Cirúrgico: 04 salas ( 03 com procedimento no momento da visita); 
 Pré Parto: (11 leitos) – existiam 11 pacientes; 

 
 Ambulatório 

em funcionamento;  
 
Obs.: os demais setores em pleno funcionamento. 
 
 
OBSERVAÇÕES: 

 

 Diretores Geral, Médico, Administrativo e Coordenação de Enfermagem, presentes; 
 Observado e mantida a necessidade para pediatria (berços acrílico, aquecido e camas) e 

poltronas para acompanhantes/pacientes; 
 Observado a limpeza e a manutenção satisfatória;  
 UTI organizada e equipada; 



 
 
 
 
 

 Setor de covid estava sem pacientes e todos os pacientes estão sendo testados 
antecedendo a procedimento cirúrgico.  

 
 

 

Ana Lúcia Solano de Oliveira  – mat 405192-0 
Coord de Contratos de Gestão Assistencial 


