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INTRODUÇÃO 
 

Apresentação do Relatório 
 

Relatório tem como objetivo apresentar todas as atividades desenvolvidas no exercício de 

2015, bem como o monitoramento e a avaliação das ações e serviços de saúde prestados pelo 

Hospital Regional de Palmares Dr. Sílvio Magalhães(de acordo com as metas pactuadas no 

contrato de Gestão nº 01/2011,em conjunto com a secretaria Estadual de Saúde,firmado em 

Novembro 2011,que estabeleceu as bases inerentes às atividades a serem executadas na 

unidade hospitalar).O período utilizado para a análise das informações foi ano de 2015. 

 

     
Apresentação da Fundação Manoel da Silva Almeida – Hospital Maria Lucinda 
 

A FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA, entidade civil filantrópica, sem fins 

lucrativos, de utilidade pública municipal ( Lei 14.801 de 18/11/1985), estadual ( Lei 10.090 de 

29/12/1987) e federal ( Decreto de 30/09/1991)  devidamente registrada no CNAS, com CNES nº 

0000566, situada à Av. Parnamirim, 95, Parnamirim, Recife/PE, CEP 52060-000, inscrita no 

CNPJ sob n.º 09.767.633/0001-02, Inscrição Mercantil (CIM)  014.256-5, foi fundada em 14 de 

março de 1946. 

 O Hospital Infantil Manoel da Silva Almeida foi construído na segunda década do século e 

inaugurado em 09 de junho de 1929.  O Comendador Manoel da Silva Almeida fez uma doação 

de um mil contos de réis à Santa Casa para construção de três edifícios: o Hospital para abrigar 

as crianças carentes, o Pavilhão denominado São José e a Casa de Saúde Infantil para crianças 

pagantes que ajudassem a manter o Hospital Infantil.  Até então as crianças eram, em sua 

maioria, adotadas pelas Irmãs de Caridade da Associação de São Vicente de Paulo.  Incentivado 

por amigos e pelo Dr. João Rodrigues, médico e amigo, resolveu o Comendador transformar em 

Hospital o abrigo das crianças desvalidas. Em 16 de janeiro de 1944 foi inaugurada a Casa de 

Saúde Infantil Maria Lucinda (nome da esposa do Fundador), que tinha por finalidade ajudar a 

manter o Hospital Infantil Manoel da Silva Almeida. Em 14 de março de 1946, quando já havia 

falecido o Comendador Manoel Almeida, os seus filhos e amigos solicitaram à Santa Casa a 

doação do terreno, pela Santa Casa de Misericórdia do Recife, onde estavam edificados os 

referidos edifícios e foi constituída a Fundação Manoel da Silva Almeida, que recebeu este nome 

como homenagem ao grande benfeitor. 
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O Hospital Infantil Manoel da Silva Almeida sobreviveu, durante décadas, graças à ajuda 

da sociedade e a renda advinda da Casa de Saúde Maria Lucinda.  Atualmente o hospital é 

mantido pela Fundação Manoel da Silva Almeida, que vive, basicamente das receitas dos 

serviços prestados ao Sistema Único de Saúde  (SUS). 

A Instituição tem por missão oferecer excelência de qualidade no atendimento da saúde, 

da geração do conhecimento e da responsabilidade social, como forma de evidenciar a sua 

contribuição à sociedade, utilizando-se de profissionais capacitados e das melhores técnicas 

possíveis, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, de acordo com os princípios da ética. 

A Fundação conta com 1162 funcionários e 200 médicos autônomos que compõem o 

corpo clínico, com a valiosa colaboração de 12 Irmãs de Caridade, da Associação São Vicente 

de Paulo e de voluntários dedicados, que de forma organizada através da SAHIMA – Sociedade 

dos Amigos do Hospital Maria Lucinda desenvolvem ações sociais em prol da instituição. 

Mantém um Telemarketing com Call Center onde são arrecadados recursos de doadores 

comunitários.  

           Funciona em seu Complexo Hospitalar atualmente 176 leitos, sendo 10 leitos de  UTI 

adulto , 10 UTI Neopediátrica; 12 UCI Neopediátrica;  Serviço de hemodiálise atendendo 82 

pacientes/mês; Serviço de pronto Atendimento em Trauma-ortopedia e Pediatria 24 horas; 

Ambulatório que realiza em média 7000 consulta/mês em diversas especialidades e realiza em 

média 800 cirurgias/ mês. É responsável pela gestão das UPAs Paulo Cavalcanti – Caxangá , 

Solano Trindade – Nova Descoberta, Hospital Hermíro Coutinho – Nazaré da Mata, e o Hospital 

Dr. Silvio Magalhães – Palmares. 

           A Fundação Manoel da Silva Almeida- FMSA qualificou-se como Organização Social ( 

OS) para a transferência da gestão da operacionalização e execução das ações e serviços de 

saúde entre eles do Hospital Regional de Palmares Dr Sílvio Magalhães, localizado no município 

de Palmares –PE,que se propõe a atender ao interesse público numa parceria envolvendo a 

população e o Estado. Com a implantação deste modelo pretende-se melhorar a 

eficiência,buscando a excelência na qualidade dos serviços prestados aos usuários,a otimização 

a utilização dos recursos, visando à redução de custos, a satisfação dos usuários, a redução dos 

índices de mortalidade perinatal e infantil ,contribuindo assim com a melhoria do Índice de 

Desenvolvimento Humano(IDH),aumentando a expectativa de vida ao nascer. 
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Apresentação da Unidade 

           O Hospital Regional de Palmares Dr. 

Sílvio Magalhães- HRP, reinaugurado no dia 

10 de Dezembro de 2011, está localizado no 

Km 185 da BR 101 no Engenho Quilombo 

dos Palmares, sendo referência para 22 

cidades da Mata Sul do Estado de 

Pernambuco: Água Preta, Amaraji,Barreiros, 

Belém de Maria, Catende, Cortês Escada, 

Gameleira, Jaqueira, Joaquim Nabuco, 

Lagoa dos Gatos, Maraial, Palmares, Primavera, Quipapá, Ribeirão, Rio Formoso, São Benedito 

do Sul, São José da Coroa Grande, Sirinhaém, Tamandaré e Xexéu, com uma população de 

559.158 habitantes. 

          A Administração e Gerenciamento do HRP estão a cargo da Organização Social 

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA- FMSA, entidade civil, sem fins lucrativos, de 

utilidade pública municipal, estadual e federal, filantrópica, que atende preferencialmente 

pacientes do SUS, tendo como finalidade atender à criança carente, conforme seus Estatutos, 

com sede à Av. Parnamirim, 95 -Parnamirim- Recife-PE, tendo sido assinado o Contrato de 

Gestão com a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Pernambuco, a partir do mês de 

novembro de 2011.  

            O Hospital Regional de Palmares (HRP) está estruturado para ser um hospital de médio 

porte, com 142 leitos de internamento, sendo: 29 na especialidade de clínica médica, 29 na 

clínica cirúrgica, sendo 15 destinados a trauma-ortopedia e 14 na cirúrgica; 29 de obstetrícia; 25 

de pediatria; 06 berçário interno, mais 04 berçário externo; 10 de UTI adulto; 05 UTI pediátrica e 

05 UTI neo. 

 Contamos ainda com mais 44 leitos de observação, sendo 24 na emergência, 10 na sala 

de recuperação pós anestésica, 03 na triagem obstétrica, 03 no pré-parto (PP) e 04 no pré-parto, 

parto e puerpério (PPP). 

           Dispõe de 01 Centro Cirúrgico com 03 Salas; 01 Centro Obstétrico com 04 Salas, sendo 

01 para Partos Normais, 01 para curetagem e 02 para cirurgias. 

          O ambulatório esta destinado a pacientes de egressos e atendimentos externos nas 

especialidades de clínica médica, cirúrgica, obstétrica (alto risco), trauma-ortopedia, pediátrica, 
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terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo com funcionamento de segunda à sexta-feira, 

no horário das 7:00 às 17:00h, regulados conjuntamente com a regulação da III GERES. 

          O HRP também está estruturado para atender pacientes de urgência, ambulatoriais e 

internados na realização de exames de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, dispondo de laboratório 

de análises clínicas, Radiologia convencional e contrastada, Ultrasonografia, Tomografia 

Computadorizada, Eletrocardiograma(ECG) e Ecocardiograma. 

 Disponibilizamos de atendimento odontológico de urgência de acordo com a demanda da 

região. 

          Outros serviços e setores existentes no Hospital Regional de Palmares: Fisioterapia 

Motora e Respiratória; Enfermagem; Terapia Ocupacional; Nutrição; Serviço Social; Psicologia 

Clínica; Agência Transfusional; Centro de Material e Esterilização- CME; Comissão de Controle 

de Infecção Hospitalar- CCIH; Farmácia; Higienização; Gerência de Risco e Resíduos Sólidos; 

Núcleo de Epidemiologia; Gases Medicinais; Serviço de Arquivo Médico e Prontuário do 

Paciente; Engenharia Clínica; Manutenção Geral; Vigilância e Segurança Patrimonial; Tecnologia 

da Informação; além dos demais setores administrativos (financeiro, recursos humanos, 

faturamento, patrimônio, almoxarifado, rouparia, dentre outros). 

Apresentação do Corpo Gerencial 

Presidente da FMSA- Arnaldo Almeida                                                                         

Superintendente Geral FMSA- Luiz Alberto Pereira                                                                  

Diretor Geral- Cristiano Paiva                                                                                                          

Diretor - Médico e Técnico- André Akel                                                                                      

Diretor - Administrativo e Financeiro – Ana Carolina Martins                                                              

Gerente de Enfermagem- Thyago Menezes  

Missão  

            Garantir de forma inovadora e sustentável à população da Mata Sul a prestação de serviços de 

saúde com qualidade, eficiência e humanização a todos os  usuários do SUS . 
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Visão 

            Ser reconhecido como o centro de excelência na assistência em saúde em todas suas 

áreas de atuação, desenvolvendo atividades de ensino e pesquisa, focado na qualidade da 

Gestão, ética e valorização profissional. 

Considerações sobre o Município 

           O Território Mata Sul - PE abrange uma área de 4.003,40 Km² e é composto por 22 

municípios: Água Preta, Amaraji,Barreiros, Belém de Maria, Catende, Cortês Escada, Gameleira, 

Jaqueira, Joaquim Nabuco, Lagoa dos Gatos, Maraial, Palmares, Primavera, Quipapá, Ribeirão, 

Rio Formoso, São Benedito do Sul, São José da Coroa Grande, Sirinhaém, Tamandaré e Xexéu. 

           A população total do território é de 559.158 habitantes, dos quais 134.707 vivem na área 

rural, o que corresponde a 28,73% do total. Possui 12.668 agricultores familiares, 10.145 famílias 

assentadas e 1 comunidade quilombola. Seu IDH médio é 0,62. Palmares é 

um município brasileiro do estado de Pernambuco. Localiza-se na região Mata sul do estado de 

Pernambuco. Sua população estimada em 2004 era de 60 794 habitantes. 

           A sede do município dista 104 km em linha reta e 118 km pela BR-101 de Recife, a capital 

do estado; 105 km de Garanhuns e 123 de Maceió, a capital do estado de Alagoas. 

Situa-se a 125 metros acima do nível do mar. 

            Limita-se ao norte com o município do Bonito, a nordeste e leste com Joaquim Nabuco, 

ao sul com Xexéu, a sudeste com Água Preta e a oeste com Catende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1- Mapa político do Estado de Pernambuco 
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Figura 2-  Mapa político da Mata Sul 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3-  Mapa político da Mata Sul 
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DESEMPENHO ASSISTENCIAL 
 
Atendimento a Urgências 

            No que se refere ao contrato de gestão, o Hospital Regional de Palmares tem como meta 

7.500 atendimentos de urgência mensal, totalizando 90.000 atendimentos ano. De janeiro  à 

dezembro de 2015, foram realizados 142.015 atendimentos. Superando em 157% da meta 

contratada, como demonstrada no gráfico 01. 

 Funcionamos em regime de demanda espontânea e referenciada. 
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Fonte: relatórios gerenciais 

 

 
Saídas Hospitalares 
 
 O volume de produção contratado relativo a saídas hospitalares é de 642 mês, 7.704 ao 

ano. No ano de 2015 a unidade alcançou um percentual de 97,97% referente 7.548 saídas 

hospitalares. 

conforme demonstrados no gráfico 2. 
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atendimentos Ambulatoriais 
 

 O volume de produção contratado relativo aos atendimentos ambulatoriais é de 2.500 mês 

ao ano temos um meta de 30.000. No ano de 2015 alcançamos um percentual de 138,4%. 

Foram realizados 41.519 atendimentos.          

O ambulatório do Hospital Regional dos Palmares conta com várias especialidades como 

a clínica cirúrgica, urologia, obstetrícia de alto risco, psicologia, enfermagem, ortopedia, 

terapeuta ocupacional, fonoaudiologia e serviço social, sendo estas responsáveis pelas 

consultas espontâneas, conforme gráfico abaixo: 
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 Gráfico7- Cumprimentos das metas relativas às consultas Ambulatoriais  

 
 

Atendimento odontológico 

 O volume contratado é de 1.525 mês ao ano 18.300. No ano de 2015 a unidade realizou 

5.561, alcançando 29,2% da meta estabelecida, conforme gráfico abaixo: 
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 O volume de atendimento se mostra muito aquém da meta contratada em função da 

ausência da demanda. Os atendimentos desta especialidade estão sendo realizados 

majoritariamente no período diurno, demonstrando a necessidade de repactuação da meta já 

solicitada. 
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Atividade de Apoio 

           O Hospital Regional dos Palmares possui um laboratório funcionando 24 Horas por dia, 

realizando exames de hematologia, bioquímica, imunologia e bacteriologia. Realizamos 179.221 

exames no ano de 2015. 

Exames de Imagem    

           O Hospital Regional de Palmares possui serviço de imagem, com Radiologia e 

Ultrassonografia, além de dispor de exames de maior complexidade como tomografia 

computadorizada e eco cardiograma, através de serviços contratados.  

 Realizamos 27.259 exames radiológicos, 2.040 exames de ultrassonografia e 4.893 

tomografias computadorizadas durante o ano de 2015. 

Apresentação de Autorização de Internação Hospitalar(AIH) 

 

            Nos Relatórios Gerenciais mensais, enviamos as informações de AIH apresentadas 

conforme demonstrado no Quadros abaixo: 

METAS DE QUALIDADE 

 

Meses 
 

Saídas 
 

AIH apresentadas 
AIH mês de 

competências 

 

% 
 

Status 

Janeiro 651 688 604 92,7       Cumprida 

Fevereiro 548 582 531             96,8 Cumprida 

Março 624 613 568 91,0 Cumprida 

Abril 676 683 611 90,2 Cumprida 

Maio 563 595 507 90,0 Cumprida 

Junho 616 628 570 92,5 Cumprida 

Julho 646 671 586 90,7 Cumprida 

Agosto 680 821 671 98,6 Cumprida 

Setembro 653 695 607 92,9 Cumprida 
Outubro 646 657 593 91,7 Cumprida 

Novembro 670 659 607 90,4 Cumprida 

Dezembro 645 90 582 90,2 Cumprida 

 
Atenção ao Usuário 
 
Ouvidoria 

             Com o objetivo de estabelecer um canal de comunicação com seus usuários o Hospital 

Regional dos Palmares Dr Silvio Magalhães oferece o serviço de ouvidoria. Esse serviço 
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proporciona o estreitamento da relação Hospital/comunidade e tem como função identificar 

problemas e buscar soluções para as necessidades apresentadas, garantindo a qualidade e a 

eficiência dos serviços prestados pelo HRP, aumentando o nível de satisfação do cliente por 

meio de um canal permanente de comunicação e promovendo o fortalecimento da cidadania. 

Assim, por meio dessa importante ferramenta, o HRP assegura aos cidadãos um canal efetivo 

de comunicação com a unidade de saúde. Ao entrar em contato com a Ouvidoria, as 

manifestações dos usuários são classificadas de acordo com as seguintes naturezas: 

• Sugestões que manifestam a vontade e o desejo daqueles que se preocupam em 

apresentar ideias e propostas para o aperfeiçoamento do atendimento e da prestação de 

serviços do HRP. 

• Reclamações que sinalizam as críticas, queixas e protestos ao atendimento e aos 

serviços prestados pelo HRP. 

• Denúncia são acusações contra o descumprimento de normas, preceitos legais e 

princípios éticos estabelecidos. 

• Elogios expressam o reconhecimento e a satisfação pelo atendimento de serviços 

prestados pelo HRP. 

 Para ter acesso à ouvidoria, o cidadão pode entrar em contato das seguintes formas: 

• Pessoalmente, na sala da ouvidoria. 

• Pelo telefone: (81) 3661-8279 

• Pela internet: ouvidoria.hrp@hospitalmarialucinda.org 

• Por meio das caixas de sugestões distribuídas pela instituição. 

• Pelo Formulário de Avaliação do usuário (entregue durante o período de internação ou no 

momento da alta hospitalar e nos atendimentos ambulatoriais e urgência, onde os 

usuários podem expressar sua opinião em relação aos diversos serviços oferecidos pelo 

hospital). 

 
 
 Relação de queixas e pesquisa de satisfação 
 
              A pesquisa de satisfação, pelo contrato de metas, deve abranger 10% do total de 

pacientes em cada área de internação e 10% do total de pacientes em consultas ambulatoriais. 

Esta pesquisa é enviada mensalmente com os relatórios gerenciais. 
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             O serviço de ouvidoria recebe as queixas identificadas dos usuários e nossa meta é 

atingir a resolução de 80% das queixas recebidas. O quadro 4 demonstra o cumprimento dessa 

meta. 

 Atenção ao usuário (resolução de queixas) 2015 

 

Meses % Resolução de queixas Status 

Janeiro 3/3 - 100% Cumprida 

Fevereiro             1/1 - 100% Cumprida 

Março 1/1 -  100% Cumprida 

Abril  0/0 - 100% Cumprida 

Maio  0/0 - 100% Cumprida 

Junho  0/0 - 100% Cumprida 

Julho            0/0 - 100%        Cumprida 

Agosto            4/4 - 100%        Cumprida 

Setembro           7/7 - 100% Cumprida 

Outubro 3/3 - 100% Cumprida 

Novembro 0/0 - 100% Cumprida 

Dezembro 0/0 - 100% Cumprida 

 
 
   Atenção ao usuário (pesquisa de satisfação) 
 

Meses % Ambulatório     % Internamento Status 

Janeiro 19,31 51,58 Cumprida 

Fevereiro 14,30 51,54 Cumprida 

Março 5,64 63,57 
Parcialmente 

Cumprida 

Abril 7,4 54,12 
Parcialmente 

Cumprida 

Maio 8,16 56,86 
Parcialmente 

Cumprida 

Junho 8,06 63,09 
Parcialmente 

Cumprida 

Julho 2,65 57,82 
Parcialmente 

Cumprida 

Agosto 2,57 69,24 
Parcialmente 

Cumprida 

Setembro 3,04 84,91 
Parcialmente 

Cumprida 

Outubro 12,54 91,32 Cumprida 
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Novembro 14,57 172,44 Cumprida 

Dezembro 14,36 101,49 Cumprida 

 
 Taxa de identificação do paciente (CEP’s válidos 2015) 
 

Meses CEP VALIDOS Status 

Janeiro 94,7 Cumprida 

Fevereiro 93,1 Cumprida 

Março 95,2 Cumprida 

Abril 95,5 Cumprida 

Maio 93,9 Cumprida 

Junho                    92,3 Cumprida 

Julho 94,4 Cumprida 

Agosto 94,7 Cumprida 

Setembro 97,5 Cumprida 

Outubro 97,1 Cumprida 

Novembro 96,2 Cumprida 

Dezembro       96,5 Cumprida 

 

 
 
Diagnóstico secundário 2015 
 

Meses Diagnostico secundário Status 

Janeiro CM:56,5% CG: 63,5% Cumprida 

Fevereiro CM:62,6% CG:63,4% Cumprida 

Março CM:57,9% CG:76,2% Cumprida 

Abril  CM:72,3% CG:63,3% Cumprida 

Maio CM:65,5% CG:64,5% Cumprida 

Junho CM:53,4% CG:55,1% Cumprida 

Julho CM:65,0% CG:65,8% Cumprida 

Agosto CM:61,4% CG:72,8% Cumprida 

Setembro CM:50,5% CG:58,2% Cumprida 

Outubro CM:36,3% CG:49,2% Cumprida 

Novembro CM:19,4% CG:51,0%         Cumprida 

Dezembro CM:32,7% CG:57,1%               Cumprida 
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     Controle de Infecção Hospitalar 
 

  A meta a ser cumprida é a entrega do relatório mensal elaborado pela CCIH que 

contenham o valor das taxas no mês, a análise dos resultados encontrados no período em 

relação à mediana e/ou diagrama   de controle e as medidas implementadas quando se 

fizerem necessárias, Durante o ano de 2015 as taxas mensais de infecção hospitalar estiveram 

dentro do que preconiza as normas da ANVISA. 

   
     Taxa de cesarianas em Primíparas 
 
            O HRP envia mensalmente o número total de partos e informa também o número e 

porcentagem de partos em primíparas. Este relatório é parte integrante da planilha de 

indicadores enviados, mensalmente, à secretaria Estadual de saúde e demonstrado no gráfico. 
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Fonte: relatórios gerenciais 
 

 

  *A alta incidência de cesáreas foi justificada pela referencia em alta risco da unidade. 

 

 Taxa de Ocupação 

O objetivo deste indicador é medir o grau de ocupação do hospital. 
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É a relação percentual entre o número de pacientes/dia e o número de leitos/dia em 

determinado período. O parâmetro utilizado é o que consta na Portaria n.º 1101/GM- MS, de 

12 de junho de 2002, Taxa de Ocupação entre 80% a 85%. 

A taxa de ocupação acima de 85% não é recomendável porque aumenta o risco de 

eventos adversos, de infecção hospitalar e impede a manutenção correta de equipamentos o 

que leva a um menor tempo de vida útil dos mesmos, além do desgaste da equipe técnica. 

O gráfico apresenta a taxa de ocupação por semestre. 
 
MÉDIA ANUAL 2015 - 77,5% 
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     Fonte: relatórios gerenciais 
 
 
Tempo médio de Permanência 

 

Acompanha o tempo de internação dos pacientes. Caracteriza-se pela relação entre o 

total de pacientes/dia e o total de pacientes que tiveram saída do hospital em determinado 

período, incluindo óbito e transferência externa. Representa o tempo médio em dias que os 

pacientes ficaram internados no hospital. Para calcular o Tempo Médio de Permanência da UTI 

o total de saídas, do denominador, inclui a transferência interna. 

 Apresenta o tempo médio de permanência por trimestre. 

 

MÉDIA  ANUAL DE DIA EM 2015 - 5,5 DIA 
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Fonte: relatórios gerenciais 
 
 
 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
 Comissão de Óbito 

  A comissão de óbito é um grupo de trabalho com representantes de áreas estratégicas do 

HRP,que tem como objetivo principal a revisão de 100% dos óbitos/mês.Todo prontuário de óbito 

é encaminhado para o membro representante responsável pelo setor da ocorrência,onde é 

avaliado e a ficha de óbito é preenchida.Ao final de cada mês os dados são condensados e 

analisados,sendo discutidos nas reuniões mensais da comissão. 

Tem a finalidade de avaliar a qualidade da assistência prestada a partir da análise dos 

óbitos ocorridos, analisar a qualidade das informações contidas no atestado de óbito, definindo a 

melhor forma de ser fornecido, preenchido, arquivado, detectando a ocorrência de possíveis 

eventos que indiquem necessidade de revisão do processo assistencial, definindo normas e 

mudanças que se fizerem necessárias de acordo com a legislação em vigor. 

  A comissão de análise de óbitos é um órgão subordinado diretamente à Direção médica 

do Hospital Regional de Palmares, cujas atribuições principais consistem em:  

1- Revisar e analisar sistematicamente os prontuários dos pacientes que foram a óbito, 

verificando e corrigindo eventuais inconsistências entre a causa de óbito contida nos 

prontuários e a aposta na Declaração de óbito (DO); 

2- Elaborar em conjunto com a Comissão de Revisão de Prontuários em instrumento para 

composição do banco de dados de óbito hospitalares que garanta a sua utilização por 

pessoal administrativo treinado para este fim e pela equipe técnica responsável pela sua 
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analisa; 

3- Treinar, supervisionar e monitorar continuamente os profissionais médicos sobre o 

preenchimento correto e completo da DO; 

4- Treinar, supervisionar e monitorar os enfermeiros, auxiliares de enfermagem e auxiliares 

administrativos quanto ao fluxo de informações, altas e óbitos, além de sua completa 

digitação nos diferentes setores de assistência do serviço; 

5- Padronizar as informações contidas na DO; 

6- Elaborar normas que determinem os critérios de decisão para o encaminhamento de 

óbito para o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) ou para o Instituto de Medicina Legal 

(IML); 

7- Para o banco de dados de óbitos, as causas básicas de óbitos contidas nas DO’s 

emitidas pelo SVO e pelo IML, dentre aquelas que foram encaminhadas pelo serviço; 

8- Realizar estudos epidemiológicos sobre a análise situacional da mortalidade hospitalar, 

com sua divulgação em boletins informativos a todos os setores institucionais; 

9- Manter articulação com o setor competente do SUS para dirimir eventuais dúvidas e /ou 

problemas relativos à alimentação do Sistema de Informação de Mortalidade e 

Natalidade (SIM, SINASC); 

10- Realizar estudos sobre a excitabilidade dos óbitos sob o enfoque institucional; 

11- Realizar ou subsidiar estudos e pesquisas na sua área de competência. 

A composição de Óbitos do HRP é interdisciplinar,a  coordenação  é exercida pelo médico 

André Akel e os outros membros: Dr Ubirajara Pastor (Clínica Médica); Dra Maria Alice Siqueira ( 

Pediatria/ neonatologia); Dr Coaracy de França ( Cirurgia Geral); Dra Marieta Galindo ( Direção); 

Lindinalva Valença (Enfermagem); Juareza Carlos Lima ( CCIH); Dr Roberto José Amorim 

(Obstetrícia); Dr Vagner Cavalcanti (UTI). 

 Comissão de Prontuários: 

 

 A Comissão de revisão de Prontuário do HRP constitui um grupo de técnico de 

assessoria, estudo e análise, normativo e fiscalizador, que tem como missão avaliar o 

preenchimento e a qualidade dos prontuários dos pacientes que estiverem internados em todas 

as clínicas e na emergência, através de um instrumento padronizado para todas as unidades e 

atender a resolução CFM N°. 1.638 de 10 de julho de 2002, que define prontuário médico como 

o documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, 



 
 

____________________________________________________________________ 

Engenho Quilombo dos Palmares, BR 101 – km 185 – Palmares – PE 
CEP: 55540-000 / Fone: (81) 3661-8430 

 

19 

geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência 

a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre 

membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo.  

 A Comissão de Revisão de prontuário é um grupo técnico de assessoria, estudo e análise, 

normativo e fiscalizador, subordinativo diretamente à diretoria da Unidade de Saúde, que tem 

como principais objetivos;  

 1-Recomendar normas sobre o conteúdo dos prontuários médicos e zelar pelo seu 

cumprimento; 

 2- Assegurar a qualidade das documentações multiprofissionais na assistência, docência, 

pesquisa e estatística da Unidade de Saúde; 

 3- Revisar e avaliar por amostragem, os prontuários médicos (PM), visando assegurar o 

cumprimento da normatização estabelecida; 

 4-Enviar sugestões às Gerencias Clínicas, de Ensino e Pesquisa sobre as medidas a 

serem adotadas, quando necessário; 

 5- Planejar e executar as ações necessárias à manutenção de um padrão de qualidade 

eficaz da documentação médica; 

 6- Apoiar as Comissões de Análise de Óbito, Ética, e o núcleo de Epidemiologia, visando 

alcançar os objetivos comuns as suas atribuições. 

 O diretor técnico médico do Hospital Regional de Palmares, Dr. André Akel, no uso de 

suas atribuições instituí a comissão de analise e revisão de prontuários, composto por: Dr Jorge 

Fernando Pinto (Clínica Médica); Dra Maria Alice Siqueira (Pediatria/neonatologia); Dr Coaracy 

de França (Cirurgia geral); Dr Murilo Sérgio (Ortopedia); Dr Roberto Amorim (Obstétricia) e 

Lindinalva Valença (Enfermagem). 

 

 Comissão de Ética Médica 

 Foi realizada eleição para a formação de ética médica em 05 de junho de 2014, pleo 

CREMEPE, foram eleitos os membros efetivos: Dr. Vagner Cavalcanti; Dra Maria Alice Siqueira; 

Dr. Ubirajara Pastor Sousa; Dra Maria Miriam Rodrigues.  

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

 

Contando com os serviços de um médico infectologista, uma enfermeira e duas técnicas 
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de enfermagem, a CCIH tem como finalidade constituir o suporte operacional do controle de 

infecção Hospitalares, que compreende uma conjunto de ações desenvolvidas, deliberada e 

sistematicamente, com visitas à redução máxima possível de incidência e da gravidade das 

infecções hospitalares.  

A fim de minimizar riscos aos pacientes e funcionários, o setor estimula toda a equipe 

multidisciplinar para mudanças contínuas de pensamentos, atitudes e conscientização na 

necessidade de reavaliação de condutas, além do diálogo com a equipe para a troca de 

informações e análises de casos. 

 A CCIH tem como membros consultores: Dr. Alex Maurício Garcia (médico infectologista); 

Tadeu Vasconcelos (Biomédico); Rômulo Sampaio (Farmacêutico); Lindinalva Valença (Gerente 

de enfermagem) e Dr. Cristiano Paiva (Diretor Geral). Fazem parte também da composição da 

referida comissão os seguintes membros executores: Juareza Carlos (enfermeira); Lúcia Helena 

(téc.de enfermagem) e Edjane Cadete (téc.de enfermagem), sob a presidência de Dr. Alex 

Maurício Garcia.   

 Comissão de Humanização  

 

Entendendo a importância do fortalecimento de uma política de respeito e valorização 

humana, o HRP instituiu a Comissão de Humanização multidisciplinar com o objetivo de 

desenvolver e implementar ações de humanização na assistência aos pacientes e nas relações 

com/entre os servidores  além de reconhecer, valorizar e divulgar outras iniciativas já 

implementadas – ou em desenvolvimento na instituição a Comissão de Humanização surge co o 

propósito de discutir  e repensar constantemente os serviços prestados pelo HRP, conhecendo e 

implementando novas iniciativas que venham a beneficiar tanto os usuários quanto os 

profissionais de saúde. 

Através de reuniões mensais, a Comissão de Humanização é aberta a todos os 

funcionários que queiram participar com sugestões e críticas, sempre em busca de melhorias 

nos diversos setores da instituição. No Hospital Regional de Palmares, as ações de 

Humanização se iniciam desde a entrada do usuário na emergência com o acolhimento na 

classificação de risco realizado pela equipe multidisciplinar até a sua alta. 

A comissão de humanização do Hospital Regional de Palmares,é composta pelos 

seguintes integrantes: Severina Maria Batista dos Santos, Wagner Cavalcanti, Shelligton 
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Ferreira, Karla Andrea Figueiredo, Maria de Fátima da Purificação, Bernadete Barros, Carlos 

Diego Alves e Maria Helena Bispo. 

 

Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho  - SESMET 

 

          Com inicio de suas atividades em dezembro de 2011 o SESMET do Hospital Regional de 

Palmares sob a gestão da Fundação Manoel da Silva Almeida, vem desenvolvendo ações 

pertinentes a Preservação da integridade da Saúde do trabalhador tais como: Diálogo Diário de 

Segurança (DDS): Reencape de agulhas; riscos com perfuro cortantes; uso de luvas nos 

procedimentos; lavagem das mãos; coletor de perfurantes; calçados abertos, Programa de 

imunização contra Hepatite-B + Difitéria e Tétano, para os funcionários; Sinalização e 

regulamentação de velocidade máxima 20 Km,  na pista de rolamento interna do hospital; 

Identificação com  adesivos de choque elétrico, para as tampas dos painéis energizados; 

adesivos de 220V e 110V para as tomadas energizadas;Vistorias mensais nos veículos de apoio, 

além dos ônibus que transportam os servidores e colaboradores e ambulâncias do hospital;  

relatórios dos mesmos para coordenação administrativa e encarregado do transporte;Vistorias 

mensais nos extintores e equipamentos contra incêndios;Implantação de óculos de segurança 

para o setor de vacinas; Implantação de EPI’s para os colaboradores da rouparia suja e 

limpa;Implantação de lombadas, nas proximidades da central de oxigênio;Colocação de película 

nos vidros da guarita e demais setores;Implantação de sinalização de regulamentação de 

proibido estacionar nas entradas das da Emergências: Adulto, Pediátrica, Obstétrica e da 

Classificação; Colocação de placas para pessoas especiais no estacionamento de 

funcionários;Capacitação com os colaboradores da manutenção com o técnico da White Martins; 

Acompanhamento dos relatórios das  dosimetria do Raio X;Treinamento e capacitação dos 

riscos ambientais no ambiente de trabalho com os colaboradores da manutenção; CME ; Clínica 

Pediátrica; Laboratório ; Clínica Cirúrgica; Berçário Externo e Interno e Clinica Obstétrica;  

Implantação de EPIs  luvas de aramida, para os colaboradores do CME (autoclave);Elaboração 

do PPRA e Laudo de Insalubridades, nesta Unidade Hospitalar;Treinamento e capacitação dos 

riscos ambientais no ambiente de trabalho e prevenção contra incêndios com os colaboradores. 

 
Comissão de farmácia e Terapêutica. 
 
             A comissão de Farmácia e terapêutica do Hospital Regional dos Palmares tem como 
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objetivo: 

• Elaborar a padronização de medicamentos; 

• Estabelecer critérios de inclusão e exclusão para padronização de medicamentos; 

• Aprovar a inclusão e exclusão de medicamentos padronizados por iniciativa própria ou por 

propostas encaminhadas pelos coordenadores dos Serviços Médicos, promovendo a 

atualização da padronização de medicamentos. 

• Avaliar os medicamentos sob o ponto de vista dinâmico, biofarmacocinético e químico, 

emitindo parecer técnico sobre sua eficácia, eficiência e efetividade terapêutica como 

critério fundamental de escolha, assim como, avaliar sua fármaco-economia como mais 

um critério para sua padronização; 

• Evitar várias apresentações do mesmo principio ativo e formulações com associação de 

medicamentos; 

• Fixar critérios para aquisição de medicamentos não padronizados; 

• Incentivar o uso dos nomes dos medicamentos pela Denominação Comum Brasileira 

(DCB); 

• Revisar periodicamente as normas de prescrição; 

• Validar protocolos de tratamento elaborados pelos diferentes serviços; 

• Organizar a comunicação interna de divulgações da ANVISA; 

• Promover ações que estimulem o uso racional de medicamentos e desenvolver atividades 

de farmacovigilância; 

• Garantir o cumprimento de suas resoluções, mantendo estreita relação com o corpo 

clínico; 

• Assessorar a direção de ensino e pesquisa, e de atenção à saúde em assuntos de sua 

competência; 

• Elaborar um guia farmacêutico a ser divulgado em todas as clínicas da instituição, com 

atualizações periódicas (anuais ou sempre que necessário), contendo minimamente os 

medicamentos padronizados e seus devidos grupos farmacológicos; 

• Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre buscando a qualidade 

com atuação de Educação permanente; 

• Desenvolver atividades de caráter técnico-científico com fins de subsidiar conhecimentos 

relevantes à instituição; 
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• Promover junto a CCIH, o controle e uso racional de antimicrobianos através da avaliação 

mensal de consumo. 

  


