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1. FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES – IMIP HOSPITALAR 

A Fundação Professor Martiniano Fernandes – IMIP Hospitalar é uma instituição de assistência social 

filantrópica, que tem por objetivo promover os meios e recursos indispensáveis à manutenção e 

funcionamento do Centro Hospitalar Professor Oscar Coutinho, integrante do complexo hospitalar do IMIP, 

bem como prestar serviços de assistência social e de saúde à população carente, podendo fazê-lo mediante 

a gestão de outras entidades hospitalares.  

Para consecução de seus objetivos, a Fundação desenvolve atividades de ensino, pesquisa e 

extensão universitária, relacionados aos serviços beneficentes que presta.  

A Fundação Professor Martiniano Fernandes – IMIP Hospitalar qualificada como Organização Social 

de Saúde – OSS, gerencia a operacionalização e execução das ações de serviços de saúde em 13 (treze) 

Unidades de Saúde no Estado de Pernambuco, distribuídas da seguinte forma:  

 08 (oito) Unidades de Pronto Atendimento – UPA  

UPA Cabo De Santo Agostinho Deputado Francisco Julião 

UPA Caruaru Dr. Horácio Florêncio 

UPA Igarassu Honorata De Queiroz Galvão  

UPA Jaboatão/Engenho Velho Governador Carlos Wilson  

UPA Olinda Gregório Lourenço Bezerra 

UPA Paulista Geraldo Pinho Alves 

UPA São Lourenço Da Mata Professor Fernando Figueira  

UPA Barra De Jangada Wilson Campos 

 02 (duas) Unidades de Atenção Especializada – UPAE  

UPAE Garanhuns Professor Antônio Simão dos Santos Figueira  

UPAE Salgueiro Dr. Erick Alves Ribeiro e Silva 

 03 (três) Hospitais no Estado de Pernambuco 

Hospital Miguel Arraes 

Hospital Dom Malan 

Hospital Dom Helder 

A Fundação aplica integralmente no território nacional as suas rendas e os seus recursos, inclusive o 

eventual resultado operacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais. 

Para realização dos objetivos previstos no artigo 4º do estatuto, a Fundação poderá firmar convênios 

e contratos de gestão com órgãos públicos federais, estaduais e municipais, bem como firmar contratos com 

pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras observadas a legislação vigente e ainda manter 

recursos especiais de tecnologia profissional ou de aperfeiçoamento, visando o melhor desenvolvimento e a 

melhor assistência. 
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2. PERFIL DO HOSPITAL MIGUEL ARRAES 

Organização Social: Fundação Prof. Martiniano Fernandes – IMIP Hospitalar  

Inauguração: 15 de dezembro de 2009  

Sem Contrato de Gestão  

Localização: Estrada da Fazendinha, s/n Jaguaribe – Paulista 

Perfil: Emergência 24 horas nas áreas de: Clínica Médica, Cirurgia Geral e Traumato –Ortopedia para 

adultos.  

Capacidade: 117 leitos de enfermaria, sendo: 

 58 leitos de ortopedia 

 30 leitos de clínica médica 

 29 leitos de cirurgia geral 

 29 leitos de UTI 

 31 leitos de observação na emergência, mais 3 isolamentos 

 05 salas de cirurgias e  

 07 salas de ambulatório. 

SADT - Serviço de Apoio ao Diagnóstico e Tratamento dispõe de: 

 Laboratório de análises clínicas 

 RX, Tomografia computadorizada  

 Endoscopia – das 07 às 19 horas.   

 Ultrassonografia e Ecocardiografia.  

O hospital é referência nas suas áreas de atuação para os municípios de Olinda, Paulista, Abreu e 

Lima, Igarassu, Itamaracá, Goiana, Itapissuma, Itaquitinga, Araçoiaba, Condado e Itambé que compõem a 

região Metropolitana Norte do Recife.    

A emergência funciona com Classificação de Risco dentro dos parâmetros propostos pela Política de 

Nacional de Humanização do Ministério da Saúde e utiliza o protocolo elaborado pela Fundação Gestão 

Hospitalar Martiniano Fernandes. 
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3. INTRODUÇÃO 

O Hospital Miguel Arraes completou em 2021 o seu décimo segundo ano de funcionamento com 

grandes avanços na assistência prestada aos mais de um milhão de usuários residentes na região 

metropolitana norte.  

Em resposta ao Ofício Circular GAB SEAS 003/21 e diante do cenário epidemiológico e assistencial 

vivenciados durante o primeiro trimestre de 2021, com o aumento expressivo de casos de COVID 19 no 

estado de Pernambuco com necessidade urgente de suporte de leitos de UTI e enfermaria especializadas e a 

fim de mitigar o risco de morte e garantir os cuidados ideais para os pacientes portadores de SRAG, o 

Hospital Miguel Arraes iniciou as seguintes mudanças em março 2021: 

1- Mudança do perfil de pacientes atendidos na UTI 3 segundo andar para UTI COVID que passou a 
contar com 10 leitos exclusivos para atendimentos de casos de SRAG (concluído em 19/03/21). 

2-  Transferência de 16 leitos de CIRURGIA GERAL (CC1 4º andar) para o 5º andar Oeste (CC3) se 
criando o setor 5º Andar CIRURGIA GERAL. Após essa adequação o 5º andar Oeste (CC3) passou a ter 
13 leitos destinados a TRAUMATOLOGIA, etapa concluída em 22/03/21.  

3- Restrição das consultas ambulatoriais para os casos de pós-operatório recentes e demais casos que 
necessitem de acompanhamento mensal nas áreas de CLÍNICA MÉDICA, CIRURGIA GERAL E 
TRAUMATOLOGIA. Transferência do setor de atendimento do ambulatório para o setor de 
emergência ocupando as salas do CIHDOTT/NIR. Etapa concluída em 22/03/21. 

4- Estruturação do setor do Ambulatório para abertura de 14 leitos com perfil de enfermaria restrita ao 
atendimento de casos relacionados ao COVID-19 etapa concluída em 29/03/21 

5- Transferência gradual dos 20 leitos referentes a UTI 1 e 2 atualmente no segundo andar para o 4º 
andar onde se localizava a Enfermaria de Cirurgia Geral (CC1) e ampliação de 20 leitos referentes a 
UTI COVID concluído em 07/04/2021. Além de seguimento de planejamento de abertura de mais 10 
leitos de UTI COVID que passou a contar com 30 leitos funcionando exclusivamente no segundo 
andar etapa concluída em maio de 2021. 

Levando-se em consideração a diminuição dos casos de SRAG e a queda na taxa de ocupação de 

leitos especializados no acompanhamento de casos relacionados ao COVID-19 no estado de Pernambuco 

durante o segundo semestre de 2021. Considerando   o aumento da taxa  de ocupação das emergências não 

COVID-19 durante o segundo semestre e dando segmento ao plano de retomada de serviços ,o Hospital 

Miguel Arraes obedecendo comunicado enviado pela Diretoria Geral de Assistência Integral à Saúde, o 

Hospital iniciou o processo de desmobilização de 10( dez) leitos de UTI COVID em 05/07/2021 e mais 10 ( dez 

)leitos  de UTI COVID em 31/07/2021 bem como também a desmobilização de (04) quatro leitos de 

Enfermaria COVID (01/08/2021), contudo a Cirurgia Geral e a Traumatologia  da unidade continuaram com 

13  e 16 leitos a menos em suas unidades de internação a fim de manter a mobilização estrutural para o 

COVID 19 o que afetou sensivelmente o giro de leitos e as saídas hospitalares referentes a essas duas clínicas 

durante o exercício de 2021. Em 01/12/2021 por orientação da SEAS-SES/PE foram desativados os leitos 
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COVID da unidade e retomando o quantitativo de leitos da Cirurgia Geral e Traumatologia, restabelecendo a 

capacidade instalada de leitos da unidade. 

Diante da Pandemia do Covid-19, ocorreu uma drástica mudança, no número de atendimentos e 

alteração significativa do perfil de paciente encaminhado ao Hospital Metropolitano Norte – Miguel Arraes e 

Alencar, já observados no exercício do ano anterior. Houve ainda, durante o primeiro semestre uma redução 

dos atendimentos ambulatoriais e cirurgias eletivas. Faz-se importante ressaltar uma queda acentuada do 

quantitativo de pacientes dia durante o ano de 2021 nas unidades de internação e salas de emergência. 

Contudo os números da assistência que serão apresentados neste relatório demonstram que em todos os 

meses do ano ainda mantivemos um número de atendimento na emergência superior ao contratualizado. A 

média anual da taxa de ocupação da emergência foi de 213,28% e global hospitalar de 110,41%, conforme 

dados do monitoramento do sistema de Gestão MV. 

Conclui-se de forma axiomática que metas contratuais como número de saídas hospitalares, 

produção cirúrgica, atendimentos ambulatoriais/urgência, taxa de mortalidade hospitalar, entre outras 

podem e continuam a sofrer influência direta dos efeitos da pandemia. 

Vale ressaltar que de acordo com a   lei complementar número 425 do Governo do Estado de 

Pernambuco, publicada em 25 de março de 2020: 

 Nas contratações firmadas com Organizações Sociais de Saúde, Hospitais de Ensino e Hospitais 

Filantrópicos, em curso, ficam suspensas as obrigações relacionadas ao cumprimento das metas pactuadas, a 

apresentação dos respectivos relatórios de acompanhamento e avaliação, previstas no art. 14 da Lei nº 

15.210, de 19 de dezembro de 2013, e Portarias do Ministro da Saúde, bem como outras formalidades 

incompatíveis com a situação de emergência, devendo ser estabelecido regime de transição para a execução 

dos referidos contratos durante este período.  

O valor repassado pela SES para o custeio dos leitos Covid, no período do seu funcionamento, março 

a novembro de 2021, se mostrou insuficiente, ficando a Unidade deficitária, totalizando um déficit de R$ 

3.621.559,61, conforme as PCFs apresentadas mensalmente. 

O custeio da Unidade ano a ano vem demonstrando aumento, justificado pelo desgaste do parque 

tecnológico, da necessidade de manutenção da estrutura física, além do aumento exorbitante no custo dos 

insumos assistenciais, tais como:  medicamentos e materiais médico-hospitalares e EPIs com maior 

percentual de elevação os itens relacionados a COVID-19. 

Faz- se necessário salientar que o Hospital Miguel Arraes completou 12 anos de funcionamento e 

apresenta déficit considerável do seu parque tecnológico. Nos últimos meses do referido ano, a unidade 
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encontrava-se apresentando dificuldades com a quebra de vários equipamentos (Arcos cirúrgicos, 

perfuradores ósseos, computadores, ambulâncias, entre outros). No ano de 2020 a unidade vivenciou a 

quebra dos 2(dois) arcos cirúrgicos e 18 perfuradores ósseos, o que comprometeu bastante a dinâmica do 

centro cirúrgico. Devido ao alto valor da manutenção não foi possível consertá-los com recurso próprio, 

sendo disponibilizado pelo Hospital Dom Helder Câmara, o empréstimo de 01 arco cirúrgico. O hospital 

passou o ano de 2021 com 01(uma) ambulância locada para atender a grande demanda de transporte de 

pacientes. 

  As situações anteriormente relatadas já foram repassadas a Secretária Estadual de Saúde sob a 

forma de ofícios, nº 143/20 – Arco Cirúrgico, nº 11/20 – Ambulância, nº 157/20 – Perfuradores ósseos, além 

de outros itens que foram solicitados neste e em anos anteriores, conforme anexo I.  

Diversos setores do hospital está apresentado desgaste do piso, porém como o valor para troca do 

piso desgastado foi em torno de R$ 80 mil, não sendo possível realizar o serviço. 

O aumento no volume financeiro destinado a manutenção desses bens tem comprometido um 

percentual crescente do repasse financeiro para o custeio das ações. O anexo II, relatório da Engenharia 

Clínica, demonstra a relação de equipamentos que sofreram desgastes pelo uso, como também os 

equipamentos novos recebidos pelo hospital.  

O Hospital Miguel Arraes ainda dispõe de equipamentos alugados, sendo: monitores 

multiparâmetros, cardioversores, entre outros. A falta de aquisição dos equipamentos de suporte à vida, 

bem como a ausência de substituição dos aparelhos locados que ainda estão em uso, dificulta o pleno 

funcionamento do Hospital e inviabiliza a oferta de vários serviços.  Anexo II. 

Em novembro de 2019, a Unidade teve a vigência do Contrato de Gestão nº 001/2009, encerrado e a 

partir desta data, o hospital vem recebendo o recurso para custeio mensal através de Termo de Ajuste de 

Contrato – TAC. Conforme demonstrado no anexo III, o valor do repasse mensal não sofreu reajustes ao 

longo dos anos, além de ter tido atrasos no calendário de repasse ao longo de todo o ano, o que 

comprometeu o planejamento e a execução financeira da instituição, além de aumentar o déficit acumulado. 

A implantação dos leitos Covid, em muito contribuiu para o desequilíbrio financeiro do hospital, em 

virtude do valor repassado ser a menor das despesas correntes apresentadas, como já relatado acima, e por 

ter iniciado o repasse do valor, 5 meses após a implantação dos leitos. 

Mesmo com as dificuldades relatadas, a unidade conseguiu prestar uma assistência de qualidade a 

todos os moradores da região do Metropolitano-Norte, atingindo um percentual de 96% de taxa de 
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satisfação do usuário, conforme demonstram os indicadores de produção e qualidade apresentados a seguir 

neste relatório. 

4. INDICADORES DE PRODUÇÃO 

Os indicadores de produção são acompanhados, a partir das metas mensais definidas no contrato de 

gestão nº 001/2009 o qual foi finalizado em 25 de novembro de 2019 desde então o Hospital Metropolitano 

Norte -Miguel Arraes mantém o seu funcionamento através de termo de ajuste de contrato, porém 

mantendo as metas contratualizadas no referido Contrato de Gestão. 

 

4.1. Saídas Hospitalares 

São computadas todas as saídas hospitalares por alta médica, óbito ou transferência externa de 

atendimentos que geram AIHS. Durante o ano de 2021 o Hospital Miguel Arraes apresentou uma média de 

783,41 saídas ao mês. Com os processos de restrição de serviços e circulação de pessoas durante a 

pandemia do COVID-19 ocorreu uma diminuição da incidência de traumas, dessa forma a unidade recebeu 

um menor quantitativo de pacientes dia para as especialidades de Clínica Médica, Cirurgia Geral e 

Traumatologia o que indiretamente contribuiu para uma queda na média de saídas hospitalares em relação 

ao exercício do período pré covid. 
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4.2. Atendimentos Ambulatoriais 

São computados os atendimentos ambulatoriais de nível superior (médico, enfermagem, 

fisioterapia, nutrição, psicologia e fonoaudiologia), acrescidos dos atendimentos do serviço social. 

Durante o exercício de 2021 a unidade apresentou uma média de 4760 atendimentos ambulatoriais 

ao mês (meta 3400/mês). Desta forma o Hospital Miguel Arraes vem desempenhando um papel importante 

para os Municípios que se encontram na sua área de abrangência em vários segmentos que compreendem a 

assistência em saúde. Vale ressaltar que durante a pandemia do COVID-19 a unidade seguiu as 

determinações da SES-PE e restringiu os atendimentos ambulatoriais no primeiro semestre do ano. 

 

4.3. Atendimentos de Urgências 

São computadas as consultas/atendimentos às Urgências (em geral), constantes no sistema 

SIA/SUS, de acordo com a tabela Sigtap (03.01.06). 

Os atendimentos de urgência são registrados no Sistema de informação ambulatorial (SIA/SUS) 

mediante registro dos atendimentos médicos e da classificação de risco referentes ao: grupo 03- 

procedimentos clínicos, forma de organização 06-consulta/atendimento as urgências em geral códigos 

(0301060029 ou 0301060061 ou 0301060100 e 0301060118, respectivamente). 
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O gráfico abaixo demonstra o número de atendimentos na Emergência da unidade que 

apresenta uma média de 2723,5 atendimentos ao mês (meta 1785/mês) que sofreram uma diminuição no 

primeiro semestre do ano em virtude das medidas de restrições realizadas durante a pandemia do COVID-19 

no estado de Pernambuco. O elevado número de atendimentos na emergência do HMA reitera o perfil da 

unidade em prestar assistência em urgência e emergência nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia Geral e 

Traumatologia. 

 

4.4. Produção Cirúrgica 

São computados os procedimentos cirúrgicos realizados em bloco cirúrgico e que geram AIH. 

Durante o ano de 2021 o Hospital Metropolitano Norte Miguel Arraes realizou uma média mensal de 476 

intervenções cirúrgicas (meta 468/mês) as quais se encontram distribuídas nas áreas de Cirurgia Geral e 

Traumatologia nas proporções de 1/3 e 2/3 respectivamente. 
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4.5. Sessões de Hemodiálise  

O Hospital realiza sessões de terapia renal substitutiva apenas para agudos, o serviço de 

Hemodiálise do Hospital Miguel Arraes manteve uma média de 415 sessões /mês durante ano de 2021. 

Nesse período foi ofertado a unidade um maior número de vagas para hemodiálise em clínicas satélites nos 

municípios que formam sua área de abrangência de modo que durante o exercício de 2021 houve uma 

diminuição de internações pacientes portadores de doença renal crônica na unidade, contudo aumentamos 

o quantitativo de hemodiálise realizadas na UTI devido a abertura de leitos UTI COVID no HMA. 
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5. INDICADORES DE QUALIDADE 

5.1. Apresentação de AIH  

O HMA durante todos os meses de 2021 apresentou um quantitativo de AIHs acima do número 

de saídas hospitalares contabilizando uma média mensal de 96,5 AIHS acima do número de saídas. 
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5.2. Percentual de Diagnóstico Secundário  

Com relação ao indicador Percentual de Diagnóstico Secundário, o HMA apresentou durante 

todo o exercício de 2021 uma média mensal de 96,58% na Clínica Cirúrgica (meta 22%) e uma média mensal 

de 92% na clínica médica (meta de 14%). Deste modo caracteriza-se uma contribuição elevada da unidade 

para melhoria de captação e registro adequado das informações de internamento por causas secundárias. 
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5.3. Taxa de Identificação da Origem do Paciente 

Não há glosas por CEP invalido nas avaliações do MS/SUS. Contudo a SES não consegue ajustar 
tal situação, motivo pela qual apresentamos todas as AIHs aprovadas no sistema SIH/SUS como de origem 
válida. 
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5.4. Atenção ao usuário – Pesquisa de satisfação e Resolução de queixas 

O questionário de satisfação do usuário foi devidamente aplicado nas unidades de internação e 

no setor de ambulatório atingindo uma taxa de 44,58% no setor de internação e 13% no Ambulatório. 
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A ouvidoria do Hospital Miguel Arraes apresentou-se durante o ano de 2021 como um canal de 

comunicação eficiente entre pacientes, familiares, funcionários e comunidade em geral com a instituição 

apresentando 100% das queixas respondidas. 

 

5.5. Controle de Infecção Hospitalar 

Visando reduzir a densidade de infecção na UTI por dispositivos invasivos (Infecção do trato 

urinário, pneumonia associada a ventilação, infecção de corrente sanguínea provocada por punção venosa 

de cateter central) a CCIH em uma ação interdisciplinar esteve envolvida em conjunto com o núcleo de 

educação permanente em estratégias para treinamentos dos colaboradores através de elaboração e 

monitoramento de bundles de prevenção para ITU, IPCS e PAV além de rever a metodologia estrutural  e 

qualitativa do indicador. 
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5.6. Mortalidade Operatória – Taxa de Mortalidade Operatória por ASA 

Visando um controle adequado do indicador de taxa de mortalidade operatória por ASA 

(Classificação de estado físico pela Sociedade Americana de Anestesiologistas), o HMA adota como protocolo 

institucional a revisão de todos os óbitos ocorridos no centro cirúrgico a partir deste ponto classificá-los em 

evitáveis e não evitáveis sendo elaborados planos de ações para prevenção dos óbitos evitáveis 

estabelecendo assim um rigoroso acompanhamento e análise dos casos pela comissão de óbitos. 
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5.7. Taxa de Cirurgia de Urgência  

O Hospital Metropolitano Norte Miguel Arraes presta assistência cirúrgica em caráter de 

urgência a população nas áreas de Cirurgia Geral e Traumatologia, contudo a resolutividade das clínicas 

cirúrgicas conseguiu manter um quantitativo importante de procedimentos eletivos mesmo com as 

restrições impostas durante a pandemia do COVID-19 no estado, o que contribui para a diminuição 

substancial da fila de espera para procedimentos cirúrgicos eletivos nesta unidade. 
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5.8. Taxa de Cirurgia Suspensa 

 

Durante o ano de 2021 o Hospital Miguel Arraes manteve como uma de suas prioridades a 

melhoria dos processos assistenciais no centro cirúrgico, um dos indicadores escolhidos para avaliação foi o 

quantitativo de cirurgias suspensas. Continuamos mantendo a execução do plano de ação multisetorial 
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adotado em 2020 tendo o centro cirúrgico alcançado uma média de 5% de suspensão de cirurgias durante o 

exercício de 2021. 

5.9.  SADT  

A unidade apresenta um elevado número de exames complementares os quais são de 

fundamental importância para esclarecer o diagnóstico ou realizar procedimentos terapêuticos específicos, 

deste modo contribuindo para melhoria da qualidade assistencial. 
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6. INDICADORES DE QUALIDADE MONITORADOS PELA GESTÃO DE RISCO 

Segundo a RDC n°. 36/2013, gerência de risco é a aplicação sistêmica e contínua de políticas, 

procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle de riscos e 

eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a 

imagem institucional. 

A articulação e a integração dos processos de gestão de risco, através dos registros de notificações ao 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (NOTIVISA) quanto aos eventos adversos decorrentes da prestação 

do serviço de saúde é fundamental desenvolvimento de medidas corretivas que possam evitar que danos 

aos pacientes em serviços de saúde venham a se repetir, melhorando assim a qualidade da assistência 

prestada.  

Estimular a cultura de Segurança do Paciente, definida pela RDC n°. 36/2013, como conjunto de valores, 

atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e 

da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a 

atenção à saúde. Como forma de estimular as notificações de incidentes foi implantado o sistema de 

notificação pelo QRCode, com isso deixando de forma mais factível o preenchimento da notificação de 

incidentes em nossa Instituição. 

Considerando a necessidade de se desenvolver estratégias, direcionadas a melhoria da qualificação da 

assistência prestada aos pacientes atendidos em nossa Unidade, a gerência de risco monitora os indicadores 

de qualidade.  A garantia da qualidade é um compromisso da Instituição com finalidade de certificar se todas 

as atividades estão sendo conduzidas de forma segura. 
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Como oportunidade de melhoria contínua os indicadores, que são medidas definidas e quantificáveis 

que refletem uma realidade a ser conhecida. Mensalmente a gerência de risco mensura indicadores como: 

erro na administração de medicamentos; índice de falha na identificação do paciente; incidência de lesão 

por pressão; incidência de queda; perda acidental de TOT, SNE e AVC nas UTIS e notificações tratadas. Assim, 

se um indicador não obtiver as metas atingidas, é possível descobrir a causa raiz e traçar estratégias para 

segurança do paciente. 

Ainda para fortalecer a disseminação dos indicadores em nossa instituição, estes são expostos no quadro 

de gestão à vista e apresentado em reunião do colegiado de enfermagem pela gerência de risco, além da 

apresentação Institucional pela Direção de Enfermagem Hospitalar junto à alta liderança.  

 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

Taxa de erros na administração de medicamentos = Nº de erros de administração de medicamentos /           

Nº de doses administradas x 100 
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FÓRMULA DE CÁLCULO 

Índice de falha na identificação do paciente = Nº de pacientes sem identificação / Nº de pacientes 

internados x100 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

Incidência de lesão por pressão = Nº de casos novos de LPP / Nº de pacientes expostos ao risco x 100 
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FÓRMULA DE CÁLCULO 

Incidência de queda = Nº de notificações de queda / Nº de pacientes expostos ao risco x 100 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

Índice de perda acidental de TOT na UTI = Nº de eventos / Nº de pacientes em uso de TOT x 100 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

Índice de perda acidental de SNE na UTI = Nº de eventos / Nº de pacientes em uso de SNE x 100 
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FÓRMULA DE CÁLCULO 

Índice de perda acidental de AVC na UTI = Nº de eventos / Nº de pacientes em uso de AVC x 100 

 

NOTIFICAÇÃO DE INCIDENTE ATRAVÉS DO QRCODE  

 

IMAGEM ILUSTRATIVA (DISPONÍVEL NO HOSPITAL) 
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7. FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES 

O Hospital Miguel Arraes conta com diversas comissões, comitês e equipes de caráter permanentes, 

compostas por profissionais multidisciplinares, cujas responsabilidades são definidas de acordo com suas 

especialidades. As comissões instituídas no hospital têm como finalidade a preservação da vida, a segurança 

do paciente, melhoria dos processos, humanização, ética e transparência, buscando a excelência da 

qualidade do cuidado.  

Abaixo descrevemos as atividades das comissões instituídas: 

7.1. Comissão de óbitos 

As ações realizadas pela comissão de óbito durante o ano tiveram caráter, educativa, preventiva, 

curativa e monitoramento de todos os óbitos sendo analisados, com intuito de proporcionar maior 

qualidade na assistência. 

A comissão de óbito tem como finalidade analisar os óbitos, os procedimentos e condutas 

profissionais realizadas, bem como a qualidade de informações dos atestados de óbitos.  

7.1.1.  ATIVIDADES REALIZADAS 

- Identificação e implantação pelos membros da comissão de óbito Plano de Ação conforme 
causas de óbitos evitáveis; 

- Identificação da ausência do guia buge no setor de imagem para minimizar risco referentes 
a intubação e foi sinalizado para gerencia de risco membro da comissão, que viabilizou em conjunto 
com a direção de enfermagem e setor financeiro a padronização do produto dentro na Instituição 
no setor de imagem; 

- Identificação da inexistência de mangueira para aspiração tipo látex em maior extensão no 
setor de imagem e foi sinalizado para gerência de risco hospitalar, que viabilizou em conjunto com 
a direção de enfermagem, setor financeiro e farmácia a padronização e compra de material com 
maior extensão; 

- Realização de treinamento para preenchimento da Declaração de Óbito na Instituição 

Durante o ano de 2021 foram registrados 1048 óbitos no Hospital Miguel Arraes, entre eles 

estão os óbitos evitáveis que foram avaliados pela comissão de óbito.   

Entre os óbitos apresentados foram registrados 579 do sexo masculino, equivalente a 
55,24% do total, e 469 do sexo feminino, equivalente a 44,75%. 

Ocorreram 1012 registros de óbitos justificáveis, correspondente a 96,56% do total, e 36 
óbitos evitáveis, correspondente a 3,43%.    

Foram geradas 903 Declarações de Óbito, equivalente a 86,16% do total, 28 guias de remoção 
ao SVO, correspondente a 2,67% e 117 guias de remoção ao IML, equivalente a 11,16%. 
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7.2. Comissão de Prontuários  

A comissão de revisão de prontuários foi formada em 2010 com o objetivo de avaliar a qualidade do 

preenchimento do prontuário do Hospital Miguel Arraes. São avaliados os prontuários, obedecendo a 

parâmetros pré-definidos, cerca de 10% dos prontuários referentes às altas até o 5º dia útil de cada mês. A 

comissão é composta por membros das diversas clínicas que compõem o serviço entre médicos e 

enfermeiros, coordenadas pelo médico auditor do HMA em virtude das restrições impostas pela pandemia 

do COVID-19 tivemos algumas dificuldades para realização de reuniões presenciais. 

 

7.2.1 ATIVIDADES REALIZADAS 

 Reuniões conforme Regimento Interno, para discussão das dificuldades encontradas durante a 

análise dos prontuários; 

 Análise dos prontuários, conforme estabelecido no regimento interno da comissão; 

 Consolidado para análise dos resultados observados no ano; 

 Abordagem do profissional citado mais vezes com letra considerada ilegível durante as análises dos 

prontuários, com orientação sobre a importância da correção da inconformidade; 

 Participação nos treinamentos realizados mensalmente com os colaboradores admitidos e 

acadêmicos/residentes externos com início de rodízio na Instituição, sobre a importância do adequado 

preenchimento do prontuário; 

Participaram desta comissão no ano de 2021 a Direção técnica, Coordenador da UTI, Representação 

médica das Clinicas médica e cirúrgica, gerência do SAME, gerência de enfermagem da CCIH e gerência de 

enfermagem da UTI.  

7.3. Comissão de prevenção de infecção hospitalar – CCIH 

Esta comissão tem finalidade de melhoria na qualidade prestada ao paciente através da prevenção 

de infecção hospitalar e acompanhamento de indicadores de infecção. 

7.3.1 ATIVIDADES REALIZADAS 

- Manutenção da Busca Ativa de Infecção de Sítio Cirúrgico no Ambulatório; 

- Divulgação dos Indicadores Mensais de IRAS nos Painéis de Gestão à Vista; 

- Monitoramento da adesão ao Protocolo de Sepse; 

- Campanha na emergência com o apoio do Núcleo de segurança do Paciente e conscientização dos 
visitantes e acompanhantes de como identificar os primeiros sinais de alerta para Sepse.; 

- Atualização de Orientações para Prevenção e Monitoramento da Transmissão Intra-Hospitalar da COVID – 
19; 
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- Apoio ao Núcleo de Educação Permanente nos Treinamentos para Prevenção de Infecções Relacionadas à 
Assistência; 

- Acompanhamento de Prevalência e Perfil de Sensibilidade de Culturas nos Setores; 

- Acompanhamento e auditoria do Uso de Antimicrobianos; 

-Campanha de Higiene das Mãos ao longo do ano em conjunto com o Núcleo de segurança do Paciente e 
Educação Permanente; 

- Selecionados para participação no Programa Saúde em Nossas Mãos – Projeto de Melhoria de IRAS nas 
UTIs (PROADI – SUS); 

- Selecionados para participação em Estudos Multicêntricos pela Plataforma Nacional IMPACTO – MR; 

- Realizada a troca de todos os dispensadores de álcool gel/spray e sabonete comum para higiene das mãos 
e monitoramento do consumo de solução alcoólica por paciente dia nas UTI’s; 

- Ampliação do número de observadores de higiene das mãos nas UTI’s, ampliando o escopo de funcionários 
avaliados, utilizado o instrumento de coleta usado posterior para traçar estratégias de adesão à higiene das 
mãos;  

- Realizada visita técnica nos setores críticos para ajuste de normas e rotinas e medidas de prevenção de 
controle de infecção hospitalar; 

- Elaboração da logomarca da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar usada para identificar 
documentos emitidos pela comissão. 

As ações da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) iniciaram o ano de 2021 com as medidas 
de prevenção e controle de infecção que foram implementadas pelos profissionais que atuam na instituição 
para evitar ou reduzir ao máximo a transmissão de microrganismos durante a assistência à saúde realizada. 
Porém medidas de prevenção e controle tiveram que ser mantidas e aprimoradas durante a assistência aos 
casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (Sars-cov-2).  

Mesmo diante do novo cenário a CCIH procurou manter o cronograma anual estabelecido no Plano de 
Controle de Infecção Hospitalar, algumas ações que necessitavam reunir um número maior de 
colaboradores como treinamentos e campanhas tiveram que ser remodeladas, foram utilizadas tecnologias 
que auxiliaram o desenvolvimento das atividades com o apoio da Tecnologia da Informação, protocolos 
foram disponibilizados na área de trabalho de todos os computadores como canal de comunicação entre a 
CCIH e o profissional da ponta.  Dessa forma, as ações de controle de infecção hospitalar puderam ser 
realizadas com maior efetividade mesmo diante do quadro pandêmico. 

7.4. Comissão de ética em enfermagem – CCE 

As ações realizadas pelo Comitê de Ética de Enfermagem (CEE) no ano de 2021, tiveram caráter 
preventivo, educativo e de monitoramento dos profissionais presentes na instituição.  

O Comitê de Ética de Enfermagem tem como finalidade orientar a conduta ética dos profissionais de 
Enfermagem do Hospital Miguel Arraes, zelar pelo exercício ético dos profissionais de Enfermagem na 
instituição, combatendo o exercício ilegal da profissão, educando, discutindo e divulgando o Código de Ética 
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dos Profissionais de Enfermagem e, caso seja necessário, notificar irregularidades, reivindicações, sugestões 

e infrações éticas.  

7.4.1. Membros Executores - 2021:  

Presidente Marla Gizane Neco Botelho   COREN-PE 260859 - ENF  

Secretária Morganna Andrea Gonçalves Leão  COREN-PE 86600 - ENF   

Membros Claudynne Vieira de Souza.  
Thais Lituanne Xavier de Souza (ausente 
de jan a jun/2021 por licença 
maternidade).   
Darlen da Silva Batista (até jun/2021).  

COREN-PE 367360-ENF   
COREN-PE 1051043-TEC 
COREN-PE 1181703-TEC  

Coordenador de Enfermagem/RT Nayara Rosane Vasconcelos Silva   COREN-PE 149476- ENF  

   
7.4.2. Atividades e reuniões:  
 

DATA  PAUTA  MEMBROS PARTICIPANTES  

 

 

 

 

16/02/2021 

• Reunião  com  a  nova 
colaboradora  do COREN/CAPE Isônia Sá.  

• Divulgação do novo e-mail da coordenação da 

CAPE;  

• Confirmação da continuidade da suspensão 
das atividades por motivos de pandemia;  

Marla Gizane Neco Botelho   

  

Isônia Rafaela de Sá  
  

 
MARÇO A 

JUNHO 

COM O AUMENTO DA SEGUNDA ONDA DE TRANSMISSÃO DO CORONAVÍRUS EM 
DIFERENTES PAÍSES, O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO COMITÊ  DE ÉTICA FOI 
AFETADO E ESTEVE SUSPENSO NESTE PERÍODO POR ORIENTAÇÃO DO COFEN. 

 

30/07/2021 

 

 

 

• Retomada das atividades do CEE 2021;  

• Substituição dos colaboradores que saíram;  

• Entrar em contato com a conselheira do 

COREN;   

• Consultar o COREN para dar início ao trâmite 

de substituição de novos membros;  

• Colaboradora Thaís Lituane afastada de 
licença maternidade)  

Marla Gizane Neco Botelho   

Morganna Andrea Gonçalves Leão  

Claudynne Vieira de Souza  

  

  

30/09/2021*  

*Reunião de 
Agosto foi 
realizada no 
mês de 

• CAPE sugere substituição de novo membro que  

Saiu; 

• Houve retorno da técnica Thaís Lituane.  

Marla Gizane Neco Botelho   

Morganna Andrea Gonçalves Leão  
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setembro.  Claudynne Vieira de Souza  

 

 

 

 

30/09/2021  

• Enviar e-mail para o COREN-PE com o 

objetivo de substituir a técnica de 

enfermagem que está ausente;  

• Sugerido pelo comitê a substituição da 

Técnica Darlen da Silva Batista pela técnica 

Andréa Claudia;  

• Realizar convite oficial de substituição do 
cargo.  

Marla Gizane Neco Botelho   

Morganna Andrea Gonçalves Leão  

Claudynne Vieira de Souza  

 

 

 

 

 

29/10/2021   

• Esclarecimento de dúvidas sobre o convite da 

nova integrante do comitê;  

• Esclarecer quem realiza o convite oficial;  

• Acionar a conselheira do COREN para 

consultoria e esclarecimento de dúvidas sobre 

a substituição do novo membro do comitê;  

• Marcar reunião com a conselheira no próximo 
mês.  

Marla Gizane Neco Botelho   

Morganna Andrea Gonçalves Leão  

Claudynne Vieira de Souza  

  

Thais Lituanne X. De Souza  

 

 

 

 

26/11/21  

• Reunião com a conselheira do COREN/CAPE 

Isônia Rafaela de Sá para orientação e 

consultoria sobre substituições de membros 

do comitê;  

• Enviar um ofício para a CAPE, nominal à 

Rafalea Sá;  

• Ofício será enviado pela RT-Nayara 

Vasconcelos em forma de convite à CAP; 

• O ofício deverá seguir com os dados 

profissionais dos membros que farão parte das 

substituições;  

• Realizar o relatório anual;  

• Informado sobre a localização da nova sede do 

COREN;  

• Divulgado o novo e-mail da CAPE para envio de 

documentos.  

Marla Gizane Neco Botelho   

Morganna Andrea Gonçalves Leão  

Claudynne Vieira de Souza  

  

Thais Lituanne X. De Souza  

  

Isônia Rafaela de Sá  
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29/12/21  

• Início da nova integrante do comitê de ética 

do HMA- Andresa Mendonça;  

• Iniciado execução do relatório anual para 

envio; 

• Agendar para janeiro o planejamento para 

2022;  

• Realizar cronograma das atividades de 2022.  

Marla Gizane Neco Botelho   

Morganna Andrea Gonçalves Leão  

Claudynne Vieira de Souza  

  

Thais Lituanne X. De Souza  

  

Andreza Carla Mendonça  

1. OBS.: Salientamos que a colaboradora Darlen da Silva Batista não faz mais parte do nosso quadro de funcionários, ficando ausente das atividades do 
CEE. Houve Substituição pela técnica de enfermagem Andreza Carla Mendonça.  
  

2. OBS.: Informamos que não recebemos nenhum incidente ético ao longo do ano de 2021. E que se torna incidente ou denúncia ética quando há 
relato por escrito cedido ao Comitê de Ética de Enfermagem.  

 

7.4.3. Cronograma anual  
  

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

COMISSÃO DE  
 ÉTICA EM  
 ENFERMAGEM   

XX  16  
  

 ATIVIDADE 
SUSPENSA  

 30  30/ 
09  

30  29  26  29  

 

Reunião do Comitê de Ética de Enfermagem com a conselheira do COREN – Isônia Rafaela de Sá.  

 

  

 

 

7.5. Comissão de feridas  
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A Comissão de Feridas tem por objetivo atuar de forma consultiva e preventiva contemplando os 

pacientes internados no Hospital Miguel Arraes, com caráter de orientação aos colaboradores através do 

desenvolvimento de ações para a prevenção e tratamento de feridas. Tem o compromisso de oferecer 

qualidade na assistência prestada aos pacientes e diminuir os eventos adversos relacionados à incidência de 

lesão por pressão, além de otimizar recursos da Instituição junto a gestão e equipe assistencial. 

Composta por uma equipe multidisciplinar, a comissão de feridas do Hospital Miguel Arraes tem 

como membros enfermeiros, médico cirurgião plástico, nutricionista e farmacêutico e tem como finalidade 

garantir um cuidado biopsicossocial no tratamento de suas lesões, além de implantar ações sistematizadas 

para o tratamento do paciente com feridas atendidos em nossa Instituição.  

 

7.5.1. ATIVIDADES REALIZADAS: 

- Orientar as equipes médica e de enfermagem quanto à indicação de curativos especiais 

para o tratamento de feridas; 

- Registrar as orientações dadas em ficha específica – Ficha de avaliação e acompanhamento 

de feridas; 

- Supervisionar quanto à mudança de decúbito, respeitando o relógio e formulário 

específico; 

- Fortalecimento da supervisão da mudança de decúbito através da visita leito a leito com 

gerentes de enfermagem; 

- Apresentação de indicadores pela gestão de risco (Incidência de lesão por pressão); 

- Apresentação de indicadores de nutrição; 

- Inclusão da equipe de supervisão noturna para supervisão de mudança de decúbito em 

plantões noturnos e finais de semana com utilização de instrumento padronizado; 

- Discussão para implantação do protocolo de contenção na Instituição; 

- Otimizar uso de coxin nos setores assistenciais para melhorar a mudança de decúbito; 

- Confecção e troca do relógio de mudança de decúbito com alterações de posições, visto 

que a maior incidência de lesão por pressão adquiridas na Instituição é mais prevalente na região 

sacra (Foto 1); 

- Despadronização do filme transparente, com substituição por placa de hidrocolóide; 

- Padronização de creme de papaína 10%; 

- Avaliação das lesões em pacientes internados pela equipe de enfermeiros da Comissão de 

Feridas através dos pareceres solicitados pela equipe médica ou de enfermagem (Gráfico 1).  
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  RELÓGIO DE MUDANÇA DE DECÚBITO 

 

IMAGEM ILUSTRATIVA 

 

 

 

7.6. Comissão de transplante – CIHDOTT 

A CIHDOTT organiza rotinas e protocolos para possibilitar o processo de doação de órgãos e tecidos 

dentro da instituição, notificando as situações de possíveis doadores de órgãos e tecidos, responsabilizando-

se pela segurança na realização dos protocolos de diagnósticos de Morte Encefálica, bem como o 

acolhimento dos familiares de pacientes falecidos tanto doadores como não doadores; antes, durante e 

depois de todo o processo. 

Durante o ano de 2021 foram registrados 1.048 óbitos no Hospital Miguel Arraes. Foram abertos 5 
Protocolos de Morte encefálica, tivemos 01 doação de córnea. 

 

7.6.1. ATIVIDADES REALIZADAS 

- Atualizamos o Roteiro de Triagem de potencial Doador de tecido ocular e Notificação de doador de órgãos; 

- Atualizamos o Fluxo de coleta de Swab em doadores de córneas e do potencial Doador de Órgãos; 
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- Realizamos treinamento com a equipe de Enfermeiros da Imagem, para que os mesmos possam prestar 
suporte ao setor da CIHDOTT, durante ausência da enfermeira do setor; 

- Realizado treinamento com o tema: Morte encefálica. Com toda equipe de técnicos e enfermeiros das 
UTI’S e EMERGÊNCIA. 

- Criamos um cronograma de atividades para serem realizados durante o ano de 2022, com funcionários e 
acompanhantes. Com temas esclarecedores na temática de doação de órgãos e tecido; 

- Criamos um Plano de Ação, após levantamento de algumas fragilidades no setor. Plano de Ação esse já 
apresentado a Central de Transplantes de Pe.   

 

7.7. Comissão Transfusional 

A comissão teve como objetivo no ano de 2021, o monitoramento da prática hemoterapêutica no 

hospital visando o uso racional do sangue e monitoramento dos protocolos de atendimento à rotina 

hemoterápica. Fizeram parte da comissão em 2021 o coordenador médico da agencia transfusional, 

representantes médicos das clínicas cirúrgicas, o coordenador da agencia transfusional, além de 

representantes da enfermagem. 

7.8. Comissão De Núcleo De Segurança Do Paciente- NSP  

O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), criado em abril 2013 pelo Ministério da Saúde 

(MS), através da Portaria n°. 529, de 1 de abril de 2013, visa, especialmente, prevenir, monitorar e reduzir a 

ocorrência de eventos adversos nos atendimentos prestados pelos serviços de saúde, promovendo 

melhorias relacionadas à segurança do paciente e a qualidade nos atendimentos de saúde do país. Os 

eventos adversos causam prejuízos ao paciente, familiares e a todo sistema de saúde e ocorrem devido às 

falhas decorrentes de processos ou estruturas da assistência.  

A obrigatoriedade dos Núcleos de Segurança do Paciente é apoiada pela RDC nº. 36, de 25 de julho de 

2013. Segundo a RDC n°. 36/2013, o NSP é “a instância do serviço de saúde criada para promover e apoiar a 

implementação de ações voltadas à segurança do paciente”, consistindo em um componente extremamente 

importante na busca pela qualidade das atividades desenvolvidas nos serviços de saúde. 

O presente Relatório descreve todas as atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Segurança do Paciente 

durante o ano de 2021 no Hospital Miguel Arraes - HMA - Paulista.  

 O Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Miguel Arraes (HMA) tem a finalidade de promover 

ações para a gestão de risco, através do desenvolvimento de estratégias para a integração e a articulação 

multiprofissional, além de elaborar e implementar protocolos de segurança do paciente como barreira para 
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a prevenção de incidentes, desenvolver, implantar e acompanhar ações de melhoria contínua dentro da 

Instituição. 

7.8.1 ATIVIDADES REALIZADAS  

Macroprocessos 

Atrelados aos objetivos organizacionais da Instituição, o NSP desenvolve um conjunto de atividades 

anuais:  

A disseminação sistemática da cultura de segurança; 

 Identificação, análise, avaliação, monitoramento e comunicação dos riscos assistenciais existentes na 

Instituição, mediante o apoio da alta gestão;  

 Trabalho de forma contínua para que os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde (MS) 
sejam seguidos; 

 Articulação e a integração dos processos de gestão de risco, além dos registros de notificações ao 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (NOTIVISA) quanto aos eventos adversos decorrentes da 
prestação do serviço de saúde; 

 A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde dentro de seu âmbito de 
atuação; 

 Treinamento das metas de segurança do paciente para equipe multidisciplinar. 

 Microprocessos 

Através do desenvolvimento de atividades para qualidade e melhoria da segurança do paciente, diante ao 

processo de melhoria contínua: 

 Estabelecimento de cronograma anual de reuniões para discussão de estratégias voltadas à 
segurança do paciente; 

 Divulgação dos Protocolos de Segurança do Paciente através da Plataforma Google Classroom 
instituída em nosso serviço para otimização dos treinamentos internos e divulgação da Segurança do 
Paciente; 

 Elaboração de logo do Núcleo de Segurança do Paciente do HMA;     
 Cadastro dos colaboradores através do registro de e-mail pela plataforma HSOPSC para Aplicação do 

E-Questionário (Cultura de Segurança);  
 Participação em grupo de apoio aos acompanhantes e pacientes de egresso no setor de ambulatório 

para sensibilização de higiene das mãos e identificação correta do paciente durante todo seu 
atendimento (Campanha em parceria com a CCIH);   

 Campanha de Sepse – Impulsionada pela CCIH em pareceria com os membros do NSP para fortalecer 
a abertura do Protocolo de Sepse da Instituição. Ação desenvolvida em loco no setor de urgência 
com os colaboradores e em grupo de apoio aos acompanhantes e pacientes de egresso no setor de 
ambulatório e recepção do Hospital. 

 Ação do dia Mundial de Segurança do Paciente desenvolvida com foco em tema Mundial: “Safe 
maternal and newborn care” (“Cuidados maternos e neonatais seguros”). Ação realizada na 
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emergência com os colaboradores para fortalecer o cuidado materno seguro as pacientes atendidas 
em estado de urgência em nosso serviço.  

O inciso VI do Art. 5º da Portaria n°. 529/2013 refere quanto à promoção da cultura de segurança com 

ênfase no aprendizado e aperfeiçoamento organizacional, engajamento dos profissionais e dos pacientes 

como barreira na prevenção de incidentes, com ênfase em sistemas seguros, evitando-se os processos de 

responsabilização individual como uma das estratégias de implementação do Programa Nacional de 

Segurança do Paciente. 

Uma cultura de segurança do paciente fortalecida no âmbito hospitalar ergue-se como um dos requisitos 

essenciais para melhorar a qualidade do cuidado em saúde. Assim, o NSP torna-se peça fundamental na 

disseminação entre os profissionais no que se refere às boas práticas de qualidade e cuidado devendo ser 

uma comissão atuante para diminuição de atos não seguros, isto é, erros não intencionais, nas organizações 

de saúde, bem como a aplicação de boas práticas. 

7.9. Comissão De Farmácia, Terapêutica e Padronização.  

Instituída em 28/05/2018 para estabelecer as normas gerais e procedimentos a serem adotados para 

incorporação de medicamentos e produtos farmacêuticos, bem como alterar ou excluir produtos da lista de 

padronização do hospital, conforme regimento interno. Com reuniões bimestrais lavrada em ata com 

registro de assuntos discutidos e ações tomadas. Nas reuniões de 2020 foram discutidos a atuação da 

comissão na terapêutica e os processos necessários ao combate da pandemia do COVID-19. Participaram no 

ano corrente da comissão coordenação da farmácia, coordenador médico da emergência, coordenador da 

clínica cirúrgica, coordenador da UTI, coordenadora da CCIH, gerente de enfermagem da CCIH e Diretora 

Administrativa e financeira. 

7.9.1. ATIVIDADES REALIZADAS: 

*Revisão semestral de PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR – MMH 

*Acompanhamento de custos com diversos medicamentos no ambiente hospitalar 

*Apoio ao Núcleo de Educação Permanente nos treinamentos de melhoria da qualidade na assistência. 

*Apoio a Gerência e Risco e Núcleo de Segurança do Paciente nas ações de melhoria da qualidade na 

assistência. 

*Monitoramento de Protocolos e Fluxos relacionados à dispensação de medicamentos e MMH em 

atenção aos protocolos de COVID – 19 

*Continuidade do projeto de uso Racional de Antibióticos. 
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*Implementação do projeto piloto de farmácia clínica nas UTIS 

7.10. Comissão Gestora Multidisciplinar Para Prevenção De Acidentes Com Exposição Biológica 

7.10.1. Acidentes Ocorridos de Janeiro a Março de 2021: 

7.10.1.1. Exposição Percutânea: 5 

7.10.1.2. Exposição Mucocutânea: 0 

7.10.1.3. Acidentes Típicos sem Exposição Biológica com CAT: 4 

7.10.1.4. Acidentes Típicos sem Exposição Biológica sem CAT: 3 

7.10.1.5. Acidentes de Trajeto sem CAT: 2 

7.10.1.6. Total de Acidentes: 14 

7.10.1.7. Doença Ocupacional: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACIDENTES 

Acidentes de trajeto sem 
CAT 14% 

Acidentes típicos sem 
exposição biológica 

sem  CAT 21% 

Exposição 
percutânea 

Acidentes típicos sem 
exposição biológica com 

CAT 29% 
Exposição 

mucocutânea 
0% 
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CATEGORIA PROFISSIONAL 

Residente Médico 20% Técnico de Enfermagem   20% 

Flebotomista 20% Técnico Enfermagem 
do Trabalho 20% 

Médico 20% 

7.10.2. Categoriais Ocupacionais Envolvidas em Acidentes com Exposição Biológica: 

7.10.2.1. Técnico de Enfermagem: 1 

7.10.2.2. Técnico de Enfermagem do Trabalho: 1 

7.10.2.3. Médico: 1 

7.10.2.4. Flebotomista: 1 

7.10.2.5. Residente Médico: 1 

 

7.10.3. Horas Trabalhadas no Momento do Acidente 

7.10.3.1. Média: 4,62h 

 

7.10.4. Locais / Setores onde os Acidentes Ocorreram: 

7.10.4.1. Emergência: 2 

7.10.4.2. UTI: 1 

7.10.4.3. CC2: 1 

7.10.4.4. Medicina do Trabalho: 1 (Sala de Reuniões – Vacinação Covid) 

 

 

 

 

 

 

 

Medicina do Trabalho 20% 

SETORES 

Emergência 40% 

Agência Transfusional 
/ Emergência 9% 

UTI 20% 
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PÉRFUROS 

Jelco 20% 

7.10.5. Perfurocortantes Envolvidos nos Acidentes: 

7.10.5.1. Agulha com Lúmen: 4 

7.10.5.2. Jelco: 1 

 

7.11. Presença de Dispositivos de Segurança no Perfurocortante: 

7.11.1. Não: 3 

7.11.2. Não se aplica: 1 

7.11.3. Sim: 1 (Seringa de Vacinação) 

 

7.12. Circunstância da Exposição Percutânea: 

7.12.1. Procedimento em que o Perfurocortante foi usado ou que Pretendia Usá-lo: 

7.12.1.1. Obtenção de Sangue Venoso: 1 

7.12.1.2. Manipulação de Acesso Venoso Periférico (AVP): 1 

7.12.1.3. Injeção: 1 (Vacina) 

7.12.1.4. Obtenção de AVC: 1 

 

7.12.2. Momento em que Ocorre o Acidente? 

7.12.2.1. Durante o uso: 2 

7.12.2.2. Após o Uso e Antes do Descarte: 2 (Colisão em Maca e Algodão na Bandeja) 

7.12.2.3. Durante ou Após o Descarte: 1 

 

7.13. Circunstâncias Envolvendo Exposição de Mucosas: 0 

 

 

 

Agulha com Lúmen 80% 
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7.14. Informações Sobre Paciente Fonte: 

7.14.1. Fonte Conhecida: 5 

7.14.2. Fonte Desconhecida: 0 

 

7.15. Dados Sorológicos do Paciente Fonte: 

7.15.1. Sorologia Completa e Negativa para HIV, Hep. B e C: 5 

 

7.16. Situação Vacinal / Soroconversão para Hepatite B: 

7.16.1. Anti- HBs +: 5 

7.16.2. Anti- HBs -:0 

 

7.17. Núcleo de Educação Permanente 

 
Com o objetivo de proporcionar melhorias voltadas para os processos de qualidade do cuidado nos 

atendimentos prestados aos nossos pacientes, o Núcleo de Educação Permanente (NEP) do HMA desenvolve 

programas de ensino estruturados de acordo com o público-alvo e objetivos educacionais bem definidos. A 

seguir, apresentamos os resultados das capacitações realizadas ao longo do ano de 2021. Os programas de 

ensino foram distribuídos da seguinte forma: 

 

 Programa de Educação Permanente para Equipe Multiprofissional – PEP Multiprofissional – 

Elaborado um cronograma anual baseado nos protocolos institucionais de Segurança do Paciente, 

com o objetivo de trabalhar temas que abordem a ação dos profissionais de diversas categorias, 

facilitando sua atuação na assistência segura ao paciente e família.  

 Programa de Educação Permanente para Equipe de Enfermagem – PEP Enfermagem – Um 

programa de educação em serviço voltado à equipe de enfermagem, com conteúdo programático 

pertinente às atribuições da categoria, contemplando a realidade institucional e a problemática 

enfrentada. O cronograma atual contemplado foi elaborado mediante levantamento da necessidade 

de treinamento (LNT) dos colaboradores do grupo em questão.  

 Programa de Educação Continuada para Residentes e estagiários – PEC Integração - Programa 

voltado para acolher os residentes e estagiários que chegam à nossa instituição para realizarem 

atividades teóricas e práticas, assim como esclarecer a estrutura e cultura organizacional do hospital, 

apresentando normas, rotinas e protocolos institucionais, além de estabelecer um vínculo dos 

estudantes com os colaboradores presentes.   
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 Programa de Educação Continuada para colaboradores recém-admitidos – PEC Admissional - 

Programa educacional a fim de acolher os novos colaboradores, bem como favorecer a compreensão 

sobre a estrutura e cultura organizacional, normas, rotinas e protocolos institucionais, além de 

fortalecer o vínculo dos novos funcionários com a instituição e a equipe.  

 Programa de Educação Permanente Intrassetorial – PEP Intrassetorial – Programa educacional 

voltado à temática interna com o objetivo de realizar treinamentos referentes aos temas específicos 

de cada setor. O mesmo teve início em janeiro de 2021 com excelente adesão. Cada coordenador / 

gerente elabora seu cronograma anual e envia ao Núcleo de Educação Permanente para 

monitoramento. 

 

Os treinamentos são ministrados pelas enfermeiras da educação permanente e acompanhados pela 

diretora de ensino e pesquisa, com exceção dos intrassetoriais que são ministrados pelos próprios 

coordenadores ou gerentes de cada setor, mas são monitorados pelo Núcleo de Educação Permanente.  

Todos os programas supracitados foram contemplados e todos os participantes assinaram as atas de 

presença e participaram de atividades didáticas para ampliação do conhecimento e melhora da assistência. 

As metodologias utilizadas ao longo do ano foram de caráter híbrido, sendo presencial na Tenda do 

Conhecimento (localizada no 5º andar) ou online, através da plataforma virtual de aprendizagem do Google 

Classroom. 

7.17.1.  INDICADORES DE TREINAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021  

  

7.17.1.1. INDICADORES GLOBAIS DE TREINAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2021 

EQUIPES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

FUNC. 

PROGRAMAÇÃO 

PARA 

TREINAMENTO 

815 841 816 815 281 437 1014 889 1082 853 899 654 

TOTAL DE 

TREINADOS 

439 594 521 575 212 301 663 687 837 774 854 555 

% TOTAL 53,8 70,6 63,8 70,5 75,4 68,9 65,4 77,2 77,3 94,9 90,7 86,44 

  

OBS1: O indicador Taxa de Adesão é calculado através da fórmula:  

 

 

Total de profissionais treinados x 100 

       Total de profissionais ativos 
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7.17.1.2. PEP MULTIPROFISSIONAL  

Período JAN FEV  MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

TAXA 

DE 

ADESÃO 

14,9% 36,9%  43,3% 43,3% 51% 35,7% 42,4% 58,5% 72,9% 84,9% 92,1% 84,7% 

 

7.17.1.3. PEP ENFERMAGEM 

Período JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

TAXA DE 

ADESÃO 

19,2 % 41,8% 45,7% 98,3% 50% 70,9% 56,5% 74% 87,4% 87,6% 88,2% 88,5% 

 

7.17.1.4.  PEP INTRASSETORIAL 

Período JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

TAXA 

DE 

ADESÃO 

91,39% 97,64% 87,80% 86,3% 84% 63,9% 97,9% 80,5% 96,8% 95,6% 96,5% 89% 

 

7.17.1.5.  PEC ADMISSIONAL 

Período JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

TAXA DE 

ADESÃO 

-- -- -- 50 % 100% 100% 100% 100% 66,6% 100% 80% 100% 

                

 O treinamento admissional é realizado por uma equipe multiprofissional dos setores de Recursos 
Humanos, Medicina e Segurança do Trabalho, Educação Permanente e Serviço de Arquivamento Médico 
(SAME). Devido ao cenário pandêmico, alguns profissionais que ministravam o treinamento estavam 
inseridos no grupo de risco. Portanto, o treinamento presencial ficou suspenso desde 2019, retornando suas 
atividades na metodologia online, através da plataforma virtual de educação (Google Classroom) em 
abril/21. Porém, em outubro/21 a metodologia presencial foi retomada. 
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7.17.1.6.  PEC INTEGRAÇÃO 

Período JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

TAXA DE 

ADESÃO 

-- -- -- -- 65% 89% 100% 72,3% 87,8% 87,8% 97,2% 100% 

Em detrimento do cenário pandêmico o PEC integração estava suspenso e retomamos em maio/2021 

através da plataforma virtual de educação (Google Classroom). 

 

7.17.1.7. PEC RESIDENTES 

Período 09/03/21 11/03/21 16/03/21 18/03/21 23/03/21 25/03/21 01/04/21 

TAXA DE 

ADESÃO 84,20% 100% 83,30% 88,80% 88,80% 94,40% 83,30% 

 

Diante da pandemia da COVID-19 e todos os cuidados necessários de distanciamento social, a 

Educação Permanente foi em busca de novas metodologias para dar continuidade ao processo educacional 

no ambiente hospitalar. Percebeu-se como oportunidade, o uso de plataformas digitais educacionais 

gratuitas como alternativa para que os programas de Educação já existentes no hospital permanecessem 

ativos.  

Foi dado continuidade à plataforma digital educacional do HMA, com cinco salas virtuais principais 

referentes aos programas de treinamento ofertados no hospital: PEP Multiprofissional, PEP Enfermagem, o 

PEC Admissional, PEC Integração e PEC Residentes, além de outras salas específicas por categoria, setor, 

projeto ou comissão. Essa estratégia objetivou ofertar os conteúdos de acordo com os cronogramas de 

treinamento já existentes, utilizando um ambiente virtual de ensino-aprendizagem bastante simples de se 

navegar, além de personalizado. Neste ano também utilizamos a metodologia híbrida, através de 

capacitações presenciais na TENDA DO CONHECIMENTO e capacitação online autoinstrucional através da 

plataforma Google Classroom.  

Para fins de gestão de treinamento, o Núcleo de Educação Permanente acompanha a participação 

dos colaboradores através do indicador Taxa de Adesão. Inicialmente esse indicador foi aquém nos primeiros 

meses de implantação, devido à mudança na consolidação de uma nova metodologia de aprendizagem, bem 

como as fragilidades enfrentadas relacionadas à dificuldade nos recursos disponíveis, no conhecimento do 

manejo digital, entre outras. Contudo, ao final do ano, obtivemos resultados exponenciais, atingindo a meta 

institucional acima de 80% em vários programas e ultrapassando o indicador global a partir de outubro.  
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8. DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA 

A Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP) do Hospital Miguel Arraes (HMA) compõe a estrutura de 

gestão do hospital e desenvolve ações estratégicas para assegurar e cumprir a sua missão de integrar o 

ensino e pesquisa à assistência e dessa forma contribuir na melhoria do cuidado e segurança do paciente. A 

DEP é responsável pelo planejamento, acompanhamento e avaliação de todas as atividades de ensino e 

pesquisa realizadas no hospital, além das ações executadas pelo Núcleo de Educação Permanente que 

integra esta diretoria. 

Em junho de 2021 foi inaugurado um espaço para realização dos treinamentos multiprofissionais e 

de enfermagem, denominado como “Tenda do Conhecimento” – Figura 1, localizado no quinto andar deste 

serviço. Nosso objetivo, foi proporcionar para o funcionário um ambiente adequado para nossos 

treinamentos mensais, para que assim pudéssemos atingir um grande volume de treinados e 

consequentemente nossa meta de treinamento mês. 

No ano de 2021, ainda em virtude da pandemia da COVID-19, as                                                                                                                                             

atividades da Diretoria de Ensino e Pesquisa, dos Programas de Residência, dos estágios, bem como os 

cronogramas de treinamentos da Educação Permanente sofreram adequações para atender às demandas do 

serviço e o enfrentamento à doença. Contudo, destacamos as seguintes atividades, para cumprimento das 

metas estabelecidas no planejamento estratégico do HMA e da Diretoria de Ensino e Pesquisa, conforme 

com as áreas de interesse: 

8.1. GESTÃO DO ENSINO E PESQUISA  

a) Gerenciamento e trabalho integrado com o Núcleo de Educação Permanente fazendo cumprir os 

programas de treinamento estabelecidos: 

- Programa de Educação Permanente Multiprofissional – PEP Multiprofissional; 

- Programa de Educação Permanente de Enfermagem – PEP Enfermagem; 

- Programa de Educação Continuada para Residentes e estagiários – PEC Integração; 

- Programa de Educação Continuada para colaboradores recém admitidos – PEC Admissional; 

- Programa de Educação Permanente Intrassetorial – PEP Intrassetorial. 

 

b) Gerenciamento dos estágios de nível técnico e nível superior, dos Programas de Residência do HMA 

e dos residentes externos, atendendo às solicitações da Secretaria de Saúde do Estado de 

Pernambuco, Comissões de Residência Médica e Comissões de Residência Multiprofissional. 

c) Participação de todas as atividades e reuniões da COREME-HMA em conjunto com a Coordenadora 

da COREME do HMA (Dra.  Luciana Moser), da reunião do Colegiado da Superintendência de Ensino 

e Pesquisa do IMIP e do Colegiado de Assistência/Gestão HMA. 
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Figura 1 – Tenda do Conhecimento. Figura 1 – Tenda do Conhecimento. 

d) Participação do projeto de pesquisa Impacto MR e do Projeto Saúde em nossas mãos, ambos do 

PROADI – SUS e coordenados pelo Hospital Alemão Osvaldo Cruz (HAOC). 

 

 

 

8.2. ENSINO 

O Hospital Miguel Arraes exerce um papel importante na formação e capacitação de profissionais de 

saúde do Estado de Pernambuco, visto que, coloca à disposição da Secretaria Estadual de Saúde de 

Pernambuco (SES-PE), um campo de ensino em serviço, nas áreas de enfermagem, farmácia, fisioterapia, 

fonoaudiologia, nutrição, psicologia, serviço social, radiologia, seja no nível técnico ou superior, além de 

notadamente receber um grande número de alunos do internato médico das diversas instituições de ensino 

do nosso estado e do interior. Atualmente, são ofertadas cem vagas para os estágios de nível técnico, 

superior e internato médico. Recebemos alunos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 

Universidade de Pernambuco (UPE), Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS-IMIP), UNINASSAU, 

Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), Faculdade de Medicina de Olinda (FMO), UNISÃOMIGUEL e 

de outros estados do Nordeste. 

  

Ainda no contexto da formação dos profissionais da saúde, ressaltamos que o Hospital Miguel Arraes 

dispõe de 04 Programas de Residência Médica, com 23 vagas: Clínica Médica, R3 em Medicina de Urgência, 

Medicina Intensiva, Ortopedia e Traumatologia e 02 Programas de Residência Uniprofissional: Enfermagem 

Cirúrgica e o Programa de Fisioterapia Respiratória. Todos os programas são aprovados pela Comissão 

Nacional de Residência Médica (CNRM) e Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU). Da mesma 

forma, um número expressivo de médicos residentes de Programas de Residência Médica da SES-PE, como 

Clínica Médica, Anestesia, Radiologia, Cirurgia Geral, Ortopedia e Traumatologia, cumpriram atividades no 

HMA.  

Conforme apresentado no gráfico abaixo, observou-se uma queda no número de estagiários no nível 

técnico no ano de 2020 e que perdurou em 2021, isso ocorreu em virtude da suspensão dos estágios de nível 
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técnico nos meses de abril, maio e junho de 2021 em detrimento da segunda onda da pandemia da COVID-

19. Retomamos o estágio do nível técnico no mês de julho de 2021, porém com um quantitativo menor de 

vagas ofertadas.   

 

Quantitativo de estagiários e residentes no HMA, nos últimos 5 anos. 
 

8.3. PESQUISA 

A Diretoria de Ensino e Pesquisa reitera a importância da produção científica como instrumento na 

formação profissional e melhoria da assistência. Na tabela 1 listamos os projetos apresentados a Diretoria de 

Ensino do HMA no ano de 2021. 

  O Hospital Miguel Arraes em 2021 foi vinculado ao projeto de pesquisa Impacto MR do PROADI – 

SUS, que tem como objetivo estabelecer uma plataforma de pesquisa colaborativa para apoiar o Plano de 

Ação Nacional de Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos. Também fomos inseridos no 

Projeto Saúde em Nossas Mãos do PROADI – SUS, cujo objetivo é melhorar a segurança dos pacientes 

internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) com a implementação de práticas das diretrizes de prevenção de 

infecções relacionadas à ventilação mecânica, uso de cateteres e de sondas vesicais. 

 

Projetos apresentados a Diretoria de Ensino e Pesquisa do HMA, no ano de 2021. 

INÍCIO  TÍTULO DA PESQUISA SITUAÇÃO 

15/02/21 A Eficácia da Implantação do TIME OUT NO CENTRO 

CIRÚRGICO DE UM HOSPITAL PÚBLICO DO PAULISTA – PE  

Concluída e não 

publicada. 

23/02/21 Conhecimento da Equipe de Enfermagem Sobre a 

Segurança do Paciente Cirúrgico. 

Não concluído. 

Não deu andamento 

15/02/21 Protocolo de Cirurgia Segura: Percepção da Equipe 

Multidisciplinar Acerca de Sua Implantação. 

Concluída e não 

publicada. 
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18/03/21 Características Clínicas e Desfechos de Pacientes 

Internados 

com COVID-19 em uma Unidade de Terapia Intensiva 

Não deu andamento 

Desistiu. 

06/05/21 Os Efeitos da Pandemia no Perfil Epidemiológico dos 

Traumas em Pacientes Admitidos no Hospital Miguel 

Arraes Entre os Anos 2019 e 2020: Um Estudo de Corte 

Transversal. 

Em andamento 

22/07/21 Leucemia de Células Plasmocitórias em Paciente de 80 

Anos: Relato de Caso.  

Concluída e não 

publicada. 

14/12/21 Fatores Associados ao Sucesso do Desmame da Ventilação 

Mecânica em Pacientes com Covid-19 Internados em 

Unidades de Terapia Intensiva. 

Em andamento 

14/12/21 Fatores Relacionados à Falha na Extubação em Pacientes 

com Covid-19 internados em Unidade de Terapia Intensiva 

Em andamento 

 

 

9. MANUTENÇÃO GERAL 

9.1. Núcleo de Manutenção Geral 

O Núcleo de Manutenção Geral tem como objetivo executar e monitorar os serviços de manutenção 

predial periodicamente para garantir o bom funcionamento do hospital, prevenindo falhas e defeitos e 

corrigindo-os quando necessário. Além da manutenção predial, o núcleo acompanha a execução dos serviços 

por empresas terceirizadas contratada. Este núcleo é constituído por coordenador, supervisores e uma 

equipe composta de eletricista, encanador, marceneiro, central de gases, jardineiro, soldador, motorista, 

pintor. 

9.2. Estrutura Hospitalar 

O HMA possui suporte hídrico com 04 reservatórios: 02 reservatórios inferior com 67.000 l e 02 

reservatórios superior com 98.000 l, seu fornecimento de água é suprido pela COMPESA. Mensalmente é 

realizada análise bacteriológica e físico-química da água. Do ponto de vista elétrico, a unidade possui dois 

geradores de modelo aberto, de 450 KVA que presta suporte elétrico as áreas de UTI, enfermarias, T.I entre 

outras áreas.  

No tocante a combate a incêndio, o HMA possui sistema de detecção a incêndio, com detectores de 

fumaça nos ambientes da unidade, splinkler (chuveiro automático de água) bem como sistema de hidrante, 

dimensionados de acordo com projeto de combate a incêndio do projeto de construção da unidade.  
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Do ponto de vista assistencial, o hospital possui rede de gases medicinais (modulo de vácuo e 

modulo de ar comprimido) que abrange as UTI’S, bloco cirúrgico 06 salas, enfermarias (5º andar leste e oeste 

e 4º andar leste e oeste), centro de diagnóstico (sala de endoscopia e salas de USG, raios-X 01 e raios-X 02, 

tomografia e sala de eletrocardiograma) a central de gás medicinal encontra-se na parte externa da unidade, 

sendo instalado um tanque de O2, uma central de geração de vácuo e ar comprimido. 

Mensalmente são realizadas manutenções através de empresas terceirizadas nas seguintes áreas: 

 Sistema de detecção de incêndio  

 Sistema de produção de Ar comprimido medicinal  

 Sistema de Vácuo  

 Sistema de distribuição de Oxigênio  

 Sistema do Tratamento de esgoto – ETE  

 Elevadores  

 Gerador 

 Sistema de Climatização 

 Equipamentos Médicos (Mobiliário) 

 Jardim/Pátios/Estacionamentos 

 

9.3. Serviços realizados em 2021 

Ao longo do ano de 2021 o setor de manutenção do Hospital Metropolitano Norte Miguel Arraes 

necessitou realizar especificas demandas de serviços, tendo em vista resolução de pendências derivadas, em 

sua grande maioria, da erosão do tempo durante 12 anos de existência e os quais geraram riscos iminentes. 

Segue listagem de serviços: 

9.3.1. Conserto Hidrante. 

Reativação do hidratante da área externa do complexo hospitalar 

Necessidade: Auxiliar o Corpo de Bombeiros nas operações de combate a incêndio. 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

 

 

9.3.2. Conserto Tampa de Concreto. 

Realização do reparo da tampa de concreto área externa. 

Necessidade: Risco Iminente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

9.3.3. Reparo rampa da saída de alta. 

Correção da rampa de acesso da saída de alta. 

Necessidade: Facilitação do acesso com carrinhos, macas e cadeira de rodas. 
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9.3.4. Piso do Setor de imagem. 

Conserto do piso vinílico. 

Necessidade: Desgaste gerando dificuldade de aderência o no trafego de macas e cadeiras de rodas 

pelo complexo. 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.5. Banheiro terceirizado – Feminino e Masculino. 

Revitalização dos armários e reparo da cerâmica da parede. 

Necessidade: Corrosão dos armários e infiltração nas paredes. 
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9.3.6. Remanejamento condensador de ar condicionado. 

Alteração de posição dos condensadores de ar condicionado devido ao risco de contato como gás 

GLP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.7. Porta Subestação  

Manutenção da porta da subestação. 

Necessidade: Devido a sua corrosão foi preciso soldar e pintar. 
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9.3.8.  Tanque de óleo diesel. 

Higienização do tanque de óleo diesel  

Necessidade: Armazenamento responsável pelo abastecimento de óleo diesel dos geradores de 

energia, os quais são de suma importância para o funcionamento do hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.9. ETE 

Revitalização pintura e reparos. 

Necessidade: Pelo esgoto hospitalar disseminar inúmeros microrganismos patogênicos, além 

de apresentar grandes concentrações de contaminantes utilizados por serviços de saúde é de suma 

importância manter seu pleno funcionamento. 
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9.3.10. Ordem de Serviço 

São recebidas solicitações através de O.S (Ordem De Serviço) pelo sistema MV, diferentes 

demandas de todos os setores da instituição, para serem executadas pelos profissionais das distintas 

áreas da manutenção. As ordens de serviços ao serem solicitadas e repassadas para o Supervisor de 

sua área de atuação têm um período breve para o repasse do serviço para profissional específico, 

onde aguarda um breve feedback da situação para entender e saber o material necessário para o 

serviço, em casos de complexidade nos materiais necessários a Coordenação é solicitada para 

determinar as diretrizes, nos casos de compras ou liberação de algum material especifico. 

Há uma demanda de 20a25 O.S. por dia para serem delegadas pelos Supervisores aos seus 

colaboradores. Logo após a fiscalização do serviço é realizada para a confirmação da conclusão do 

serviço, caso não haja a conclusão ter respaldos para tal feito. Cada solicitação é atendida em um 

prazo de 15 a 20 minutos e em casos de emergência e urgência será atendida de imediato. 

O gráfico abaixo demonstra o quantitativo de Ordens de Serviços em suas diversas situações: 

Demonstrativo de total de Ordens de serviço

 

Demonstrativo de Ordens de serviço por oficina
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Comparativo das Ordens de Serviço – 2020 -2021 

 

 

Verificamos que em 2021 o número de manutenções teve um aumento de 277ordens de 

serviço comparado ao ano anterior, com o passar dos anos, os equipamentos e a estrutura sofreram 

muitos desgastes, fato que impactou no aumento na realização dos serviços da manutenção predial, 

contudo, observamos um crescimento no quantitativo de manutenção corretiva dos equipamentos. 

10. CONCLUSÃO 

O Hospital Miguel Arraes se manteve ao longo do ano de 2021 engajado no combate a 

Pandemia do COVID-19, sendo transformado em uma unidade oficial de referência para tal fim, 

obtivemos um total de 1579 pacientes/dia com uma média de permanência de 4,44 dias referente a 

enfermaria COVID e 2916 pacientes/dia com uma média de permanência de 8,07 dias referente a 

UTI covid. Contudo a manutenção dessa estrutura assistencial em específico levou a unidade a um 

grave déficit financeiro em face dos recursos financeiros destinados para o custeio operacional das 

unidades de internamento COVID serem insuficientes face os valores dos insumos praticados no 

mercado durante o exercício de 2021. 

Em virtude dos aspectos anteriormente citados neste relatório e ao se realizar uma criteriosa 

avaliação dos indicadores de produção e de qualidade, conclui-se que, durante o exercício de 2021 

os referidos indicadores sofreram influência direta dos efeitos provocados no estado de Pernambuco 

pela pandemia do SARS-COV-2 impossibilitando atingir algumas das metas pactuadas no contrato de 

gestão.  

O Hospital Miguel Arraes continua desempenhando um papel de fundamental importância 

na prestação de uma assistência à saúde de grande qualidade à população residente na região do 

Metropolitano Norte, entretanto, se faz necessário uma renovação urgente do parque tecnológico 

do hospital, que vem a 12 anos num processo de desgaste por uso e com perdas de muitos 
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equipamentos por obsolescência sem a devida e necessária reposição, tal necessidade foi registrada 

mensalmente a SES, através dos relatórios enviados durante 2021.    

Vale ressaltar que durante o exercício contábil e financeiro do ano de 2021, foi possível 

constatar uma manutenção  de aumento  dos custos operacionais dos serviços como no exercício do 

ano anterior, por razões, como: dissídio anual, inflação, aumento exponencial dos preços dos 

insumos e medicamentos devido a Pandemia do COVID19 e outros reajustes previstos no mercado 

repercutindo assim, na necessidade imperiosa  da análise e de ajustes na operacionalização do 

Hospital para diminuir os custos mensais haja visto,  que a unidade não teve repactuação ou 

reequilíbrio do recurso mensal de custeio, desde o ano de 2017 . 

Pautados nos ideais do SUS toda a equipe de colaboradores desempenhou de forma ímpar 

ao longo do ano a missão institucional de “Prestar assistência com qualidade e segurança ao usuário 

do SUS, em urgência e emergência, nas especialidades de Cirurgia Geral, Clínica Médica, e Traumato-

ortopedia de forma integral e resolutiva, unindo ensino e pesquisa ao cuidado”. 

É axiomático que a unidade passou por inúmeras turbulências, as quais são comuns aos 

grandes hospitais públicos do Estado, mas a resiliência de nossos colaboradores jamais permitiu que 

em nenhum instante a instituição tenha se afastado dos seus valores: humanização, segurança do 

paciente, integração, ética e transparência, sustentabilidade, Eficiência, valorização das pessoas e 

educação e formação.   

Durante o processo de internação temos a certeza que os pacientes tiveram a melhor 

assistência possível pois foram ativamente chamados a participar da construção de um modelo 

assistencial integral que tem como centro de tudo o paciente e a família. A taxa de satisfação do 

usuário de 96% em 2021, nos mostra que a política institucional transformou o paciente e a família 

em agentes coparticipantes do seu cuidado. 

Atendendo também ao princípio do “Cuidar de quem Cuida”, organizamos um espaço de 

convivência para o colaborador descansar/relaxar nos seus intervalos, o qual denominamos de 

“Recanto Verde”. Como também uma Horta dos amigos HMA, onde o colaborador nos ajuda no 

plantio de sementes. O cultivo contribuiu para uma alimentação mais saudável em nossa unidade. 

Por fim a direção dessa instituição agradece a todos que de alguma forma continuaram a 

colaborar com o difícil, mas não intangível sonho de fazer um SUS de qualidade em sua plenitude.  

 

 


