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RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS  

PSM DR. AUGUSTO GOMES DE MATTOS E PA SÃO MATEUS  

CONTRATO DE GESTÃO 023/2009 – NTCSS-SMS-G 

CONSOLIDADO ANUAL 2012 

 

 

Durante o ano de 2012 deu-se continuidade ao acompanhamento das atividades 

desenvolvidas no PA São Mateus e PSM Dr. Augusto Gomes de Mattos pela Organização 

Social – SPDM – Programa de Atenção Básica e Saúde da Família. Foi dada continuidade 

ao funcionamento do SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário, sendo que no período de 

janeiro a dezembro foram analisadas as respostas às reclamações/sugestões realizadas 

pelos usuários do PA São Mateus e PSM Dr. Augusto Gomes de Mattos. Mensalmente foi 

feito o monitoramento das atividades assistenciais destas Unidades e realizada avaliação da 

qualidade de preenchimento das fichas de atendimento identificando as fichas com 

preenchimento completo.  

 

Foram realizadas ainda as atividades de Educação Permanente conforme estabelecido no 

plano de trabalho e foram feitos os estudos propostos para monitoramento dos indicadores 

estabelecidos no Contrato de Gestão. 

 

I - INDICADORES DE PRODUÇÃO 

 
1.1 - Produção Geral do Pronto-Socorro e Pronto-Atendimento 

 

A Organização Social SPDM/PAIS acompanha a produção das atividades assistenciais 

realizadas pelo PSM Dr. Augusto G. de Mattos e PA São Mateus através de supervisão 

técnica no local e de planilhas enviadas mensalmente a SPDM/PAIS. 

 

No ano de 2012 foram realizados 269.757 atendimentos médicos nestes serviços, sendo 

137.525 no PA São Mateus e 132.232 no PSM Dr. Augusto G. de Mattos, conforme quadro 

a seguir. 
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Distribuição dos atendimentos realizados no PA São Mateus e PSM Dr. Augusto G. de 

Mattos, por especialidade médica, janeiro a dezembro de 2012. 

Especialidades PA São Mateus 
PSM Dr. Augusto  
Gomes de Mattos 

Total 

Clínica Médica 86.337 77.136 163.473 

Pediatria 51.188 29.767 80.955 

Cirurgia Geral  7.401 7.401 

Ortopedia  17.928 17.928 

Total 137.525 132.232 269.757 

 

Série histórica de atendimentos realizados no PA São Mateus e PSM Dr. Augusto G. 

de Mattos em 2009, 2010, 2011 e 2012. 

Consultas Médicas 
Mês 

Clínica 
Médica 

Pediatria Cirurgia Ortopedia Total 

Média mensal 2009 8.856 4.044 701 1.310 14.911 

Média mensal 2010 12.607 5.473 826 1.654 20.560 

Média mensal 2011 15.128 5.936 824 1.806 23.694 

Janeiro 2012 14.137 3.739 467 1.600 19.943 

Fevereiro 2012 14.462 5.782 545 1.249 22.038 

Março 2012 15.459 8.628 659 1.062 25.808 

Abril 2012 13.334 7.611 627 1.151 22.723 

Maio 2012 14.706 7.933 544 1.591 24.774 

Junho 2012 13.760 6.951 645 1.294 22.650 

Julho 2012 13.516 6.320 517 1.448 21.801 

Agosto 2012 13.823 8.133 485 1.928 24.369 

Setembro 2012 14.225 7.252 573 1.998 24.048 

Outubro 2012 12.449 7.125 848 1.777 22.199 

Novembro 2012 12.069 5.853 599 1.540 20.061 

Dezembro 2012 11.533 5.628 892 1.290 19.343 

Total 2012 163.473 80.955 7.401 17.928 269.757 
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Foram realizados ainda, neste ano 689.943 procedimentos de enfermagem, 4.553 

atendimentos do Serviço Social, 55.599 coletas de exames laboratoriais, 6.336 ECG, e 

51.416 pacientes ficaram em observação nos dois serviços, conforme distribuições no 

quadro a seguir.  

 

Distribuição dos procedimentos realizados no PA São Mateus e PSM Dr. Augusto G. 

de Mattos, janeiro a dezembro de 2012. 

Procedimentos PA São Mateus 
PS Dr. Augusto  

G. Mattos 
Total 

Média 
 Mensal 

Procedimentos de enfermagem 447.875 242.068 689.943 57.495 

Pacientes em Observação 27.443 23.973 51.416 4.284 

Transferências 1.672 1915 3.587 299 

Exames laboratoriais 19.162 36.437 55.599 4.633 

ECG 2.816 3.520 6.336 528 

Atendimento do Serviço Social 1.651 2.902 4.553 379 
 

Neste ano foram realizadas ainda 3.587 transferências do PA São Mateus e PSM Dr. 

Augusto G. de Mattos para serviços de maior complexidade, evidenciando uma taxa total de 



 

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina 

Programa de Atenção Integral à Saúde 

 

 

 7 

1,33% de transferências, sendo 1,45% no PA São Mateus e 1,22% no PSM Dr. Augusto G. 

de Mattos.  

 
O detalhamento dos atendimentos, exames, procedimentos, etc. por Unidade neste período 

estão demonstrados nos anexos 01A e 01B 

 

1.2 - Produção de Imagem 

 

No ano de 2012 foram realizados 37.976 exames de radiologia no Serviço, sendo 14.168 no 

PA São Mateus e 23.808 no PSM Dr. Augusto G. de Mattos, conforme quadro a seguir. 

 

Distribuição dos exames de radiologia realizados no PA São Mateus, 2012. 

Número de exames de 
radiologia PA 

Produção Realizada Produção Prevista 
% 

Realizada/Prevista 

Raio-X 14.168 11.424 124% 

Distribuição dos exames de radiologia realizados no PSM Augusto Gomes de Mattos, 

2012. 

Número de exames de 
radiologia PSM 

Produção Realizada Produção Prevista 
% 

Realizada/Prevista 

Raio-X 23.808 23.400 101% 

 

 

II - INDICADORES GERAIS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

 

2.1 - Serviço de Atendimento ao Usuário - SAU 

 

2.1.2 – Funcionamento do SAU 

 

O SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário é um serviço disponibilizado aos usuários para 

suas manifestações quanto atendimento oferecido pelo PA São Mateus e PS Dr. Augusto 

Gomes de Mattos. Os usuários acessam o SAU através das urnas instaladas nos dois 

serviços, da linha telefônica 0800 7707736, do e-mail sau.os@spdm-pab.br e através de 

correspondência destinada ao endereço: Rua Borges Lagoa, 219 – Vila Clementino CEP: 

04038-030. As manifestações registradas na Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde 

também são inseridas como manifestações no SAU possibilitando assim uma análise global 

de todas as manifestações dos usuários destes serviços. 
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O objetivo do SAU é possibilitar ao usuário manifestar-se em relação aos Serviços de Saúde 

e atender as demandas que possam daí surgir. 

 

NA Organização Social SPDM/PAIS o SAU é constituído por um serviço de Nível Central 

com profissional capacitado para receber as manifestações dos usuários através do telefone 

0800 / e-mail / correspondência e através de urnas instaladas nos serviços de saúde. Estas 

manifestações são registradas em formulários próprios, recebendo uma numeração para 

que o processo possa ser acessado a qualquer momento. 

 

As manifestações dos usuários nas Unidades de Saúde são depositadas em urnas, 

utilizando-se formulários numerados. Os formulários numerados ficam sob a 

responsabilidade de funcionários indicados pelo gerente cujo nome e seção consta em 

cartaz junto à urna. Estas manifestações são encaminhadas ao SAU Central onde é aberto 

o processo para acompanhamento do caso. 

 

Na Unidade de Saúde a urna é aberta semanalmente pelo gerente e o seu conteúdo é posto 

em envelope fechado e encaminhado ao Serviço Central que transcreve e anexa as 

manifestações dos usuários em formulário próprio. No SAU Central é aberto o processo 

para acompanhamento do caso. 

 

Todos os processos são enviados ao gerente da Unidade onde se originou a manifestação 

para as providências necessárias. O gerente, depois de solucionada a demanda, retorna o 

formulário ao SAU Central com o registro das providências tomadas e do retorno ao usuário 

manifestante. Se avaliado no SAU Central, a suficiência das providências tomadas o caso é 

concluído, se avaliado insuficiente, o processo é devolvido ao gerente que é orientado 

quanto às providências necessárias. É fundamental para a conclusão do processo a 

devolutiva das providências tomadas ao usuário. 

 

2.1.2 – Atividades do SAU em 2012 

 

O SAU deu continuidade às suas atividades no ano de 2012 para receber as manifestações 

dos usuários através das urnas instaladas nos dois serviços, da linha telefônica 0800 

7707736, do e-mail sau.os@spdm-pab.br, através da Ouvidoria da Secretaria Municipal de 

Saúde e através de correspondência destinada ao endereço: Rua Borges Lagoa, 219 – Vila 

Clementino CEP: 04038-030. 
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No ano de 2012 foram abertos 135 processos no SAU, sendo 25 (vinte e cinco) referentes 

ao PA São Mateus e 110 (cento e dez) referentes ao PSM Augusto Gomes de Mattos, 

conforme mostra o quadro a seguir.   

 

Processos abertos, concluídos e em andamento no SAU segundo Unidade de Saúde, 

janeiro a dezembro de 2012. 

Unidade de Saúde Abertos Concluídos Em 
andamento 

PA São Mateus 25 25 0 
PSM Augusto Gomes de Matos 110 110 0 
Total 135 135 0 
Percentual   100% 0% 

 

 

Desde o início do Serviço de Atendimento ao Usuário, em setembro de 2009 até o momento 

foram registrados 608 processos com manifestações dos usuários do PA São Mateus e 

PSM Augusto Gomes de Mattos sendo que 100% foram concluídos com os devidos 

encaminhamentos junto aos usuários e junto aos funcionários dos setores envolvidos na 

referida manifestação. O quadro a seguir mostra a distribuição por ano dos processos 

abertos e concluídos no período de setembro de 2009 a dezembro de 2012. 

 

Distribuição dos processos abertos e concluídos no SAU no ano de 2009, 2010, 2011 e 

2012.  

Mês / Período 
Pendente 

mês anterior 

Processos 

abertos 
Total Concluídos Pendentes 

Total de 2009 0  56 56 47 9 

Total de 2010 9 233 242 242 0 

Total de 2011 0 184 184 184 0 

Janeiro 2012 0 5 5 5 0 

Fevereiro 2012 0 11 11 11 0 

Março 2012 0 18 18 18 0 

Abril 2012 0 13 13 13 0 

Maio 2012 0 18 18 18 0 
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Mês / Período 
Pendente 

mês anterior 

Processos 

abertos 
Total Concluídos Pendentes 

Junho 2012 0 12 12 11 1 

Julho 2012 1 10 11 11 0 

Agosto 2012 0 13 13 11 2 

Setembro 2012 2 11 13 12 1 

Outubro 2012 1 6 7 7 0 

Novembro 2012 0 9 9 9 0 

Dezembro 0 9 9 9 0 

Sub Total 2012   135  135 0 

Total  608  608 0 

 

Os processos abertos no SAU são considerados concluídos após todas as providências 

tomadas pelos gerentes das Unidades Básicas de Saúde e setores envolvidos, sendo 

imprescindível o contato direto com o usuário para o retorno à sua manifestação com os 

encaminhamentos realizados e/ou reorientação do usuário, bem como o encaminhamento 

das providências internas necessárias. Estas providências são avaliadas pela equipe técnica 

e direção da Organização Social SPDM/PABSF e se consideradas satisfatórias o processo é 

encerrado, caso contrário o gerente da Unidade é reorientado para os encaminhamentos 

necessários, visando o fortalecimento do SAU como instrumento de gerenciamento do 

serviço. 

 

2.1.3 - Respostas às reclamações/sugestões realizadas pelos usuários do PA São 

Mateus e PSM Dr Augusto G. de Mattos em 2012. 

 

No ano de 2012 foram realizadas três avaliações das respostas às reclamações/sugestões 

realizadas pelos usuários do PA São Mateus e PSM Dr. Augusto G. de Mattos, conforme 

descrito a seguir.  

 

No período de abril a junho houve 37 reclamações/sugestões dos usuários que acessaram o 

SAU, sendo 5 do PA São Mateus e 32 do PSM Dr. Augusto Gomes de Mattos, conforme 

mostra o quadro a seguir. 
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Distribuição das reclamações/sugestões registradas período de abril a junho de 2012, 

por tipo de manifestação e Unidade. 

Tipo de Reclamação/ Unidade P.A. São Mateus 
P.S.M. Augusto 

Gomes de 
Matos 

Total geral 

Atendimento 0 7 7 
Atestado médico/Declaração de 

comparecimento 0 2 2 
Colaborador(es) 0 0 0 

Tempo de Espera de Atendimento 3 3 6 
Tempo de Espera - resultado de exames 0 0 0 

Comportamento do Profissional 2 19 21 
Falta de Atestado Médico 0 0 0 

Falta/Insuficiência de Profissional 0 0 0 
Horário de Funcionamento 0 0 0 

Infra-Estrutura 0 0 0 
Medicamentos 0 1 1 

Equipamentos/Suprimentos/Materiais 0 0 0 
Organização 0 0 0 
Total geral 5 32 37 

 

No período de julho a setembro de 2012 houve 29 reclamações/sugestões dos usuários que 

acessaram o SAU, sendo 5 do PA São Mateus e 24 do PSM Dr. Augusto Gomes de Mattos, 

conforme mostra o quadro a seguir. 

 

Distribuição das reclamações/sugestões registradas período de junho a agosto de 

2012, por tipo de manifestação e Unidade.  

Tipo de Reclamação/ Unidade P.A. São Mateus 
P.S.M. Augusto 

Gomes de 
Matos 

Total geral 

Atendimento 1 5 6 
Atestado médico/Declaração de 

comparecimento 0 0 0 
Colaborador(es) 0 0 0 

Tempo de Espera de Atendimento 1 5 6 
Tempo de Espera - resultado de exames 0 1 1 

Comportamento do Profissional 3 11 14 
Falta de Atestado Médico 0 1 1 

Falta/Insuficiência de Profissional 0 1 1 
Horário de Funcionamento 0 0 0 

Infra-Estrutura 0 0 0 
Medicamentos 0 0 0 

Equipamentos/Suprimentos/Materiais 0 0 0 
Organização 0 0 0 
Total geral 5 24 29 
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No período de outubro a dezembro de 2012 houve 15 processos abertos pelos usuários que 

acessaram o SAU, sendo 4 do PA São Mateus e 11 do PSM Dr. Augusto Gomes de Mattos, 

conforme mostra o quadro a seguir. 

 

Distribuição das reclamações/sugestões registradas período de outubro a dezembro 

de 2012, por tipo de manifestação e Unidade. 

Tipo de Reclamação/ Unidade P.A. São Mateus 
P.S.M. Augusto 

Gomes de 
Matos 

Total geral 

Atendimento 2 4 6 
Atestado médico/Declaração de 

comparecimento 0 1 1 
Colaborador(es) 0 0 0 

Tempo de Espera de Atendimento 0 2 2 
Tempo de Espera - resultado de exames 0 0 0 

Comportamento do Profissional 2 3 5 
Falta de Atestado Médico 0 0 0 

Falta/Insuficiência de Profissional 0 0 0 
Horário de Funcionamento 0 0 0 

Infra-Estrutura 0 0 0 
Medicamentos 0 0 0 

Equipamentos/Suprimentos/Materiais 0 1 1 
Organização 0 0 0 

Total geral 4 11 15 
 

O detalhamento das respostas a cada um desses processos encontra-se no anexo 02 A, 

B,C.  

 

 

Série histórica dos tipos de reclamações registradas no SAU no ano de 2009, 2010, 

2011 e 2012. 

Tipo de Reclamação 
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Atendimento 19 57 37 0 6 5 2 2 3 1 4 2 2 3 1 31 144 

Atestado/Declaração de 

Comparecimento 1 5 3 0 0 0 0 0 2 1  0 0 0 1 4 13 
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Tipo de Reclamação 
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Comportamento do 

Profissional 2 26 54 3 2 3 7 11 3 3 3 7 2 1 0 45 127 

Equipamentos/Suprimentos/

Materiais 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 

Falta/atraso do Profissional 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

Falta/Insuficiência de 

Profissional 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 17 

Horário de Funcionamento 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Infra-Estrutura 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Medicamento 1 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 7 

Organização 3 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 10 

Tempo de Espera para 

Atendimento 13 20 31 1 2 4 2 2 2 2 3 1 0 0 2 21 85 

Tempo de Espera - 

Resultado Exames 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 7 

Total de Reclamações 52 130 139 5 10 14 11 16 10 8 10 11 4 6 5 107 428 

 

Série histórica dos tipos de elogios registrados no SAU no ano de 2009, 2010, 2011 e 

2012. 
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2.2 – Pesquisa de Satisfação do Usuário 

 

A importância da avaliação feita pelos usuários de serviços é cada vez mais citada na 

literatura, sobretudo quando se trata da busca da qualidade nos serviços prestados. Muitas 

estratégias para melhoria destes serviços estão baseadas na satisfação dos usuários com 

relação ao atendimento recebido. Neste sentido a pesquisa de satisfação do usuário é 

fundamental para a compreensão e melhoria da organização do serviço. O objetivo da 

pesquisa de satisfação é ouvir os usuários dentro das instituições de saúde.   

 

No ano de 2012 foi inserido na lista de Indicadores do Contrato de Gestão PSM Dr. Augusto 

Gomes de Mattos e PA São Mateus, a apresentação de Relatório da Pesquisa de Satisfação 

do Usuário, com o objetivo de avaliar a percepção do usuário atendido em relação ao 

funcionamento e qualidade dos serviços prestados, contribuindo para a reorganização das 

estratégias, quando necessário e possibilitando à Equipe verificar o alcance dos 

resultados pretendido.  

 

Foram desenvolvidas ações junto a estes Serviços, a fim de organizar e qualificar o 

processo da Pesquisa. Foi utilizado instrumento para coleta das informações, elaborado  a 

partir dos dados necessários para a Pesquisa  conforme Figura 1 a seguir. O instrumento foi 

elaborado considerando os critérios solicitados para preenchimento, a facilidade de 

entendimento e preenchimento do usuário (contendo elementos gráficos – desenhos), 

consolidação e possibilidade de registro de manifestações do usuário se necessário. A 

pesquisa contemplou dados do atendimento recebido na recepção, atendimento médico, 

atendimento de enfermagem atendimento odontológico e limpeza da unidade, classificados 

como ótimo, bom, ruim e péssimo.  
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Foi realizado o cálculo da amostra a partir da fórmula apresentada a seguir, onde o N 

representou a média de atendimentos mensais do ano de 2011. 

N: Z2 x p x q x N/E2 (N-1) + Z2 x p x q 

 

n: número de elementos da amostra; 

N: média de atendimentos mensais do ano anterior; 

Z: valor crítico correspondente para o nível de confiança elegido. Para 95% de confiança Z: 

1,96. 

E: margem de erro permitido fixado em 3% (0,03) 

p e q: probabilidade de que se apresente o fenômeno estudado. 
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 Média de Atendimento Mensal - 2011 Amostra definida 

PA São Mateus 12.100 981 

PSM Augusto Gomes de Mattos 11.593 977 

Total 11.846 (Média) 1.958 

 

A partir da definição da amostra foram realizadas as orientações aos Assistentes Técnicos 

dos Serviços para a realização da Pesquisa: 

- Sugerida a aplicação do instrumento de Pesquisa por 3 meses, sendo a amostra total 

dividida nos respectivos meses, com o objetivo de uniformização da amostra e equilíbrio 

entre meses ou situações  típicas e atípicas nos Serviços; 

- Foi escolhido o trimestre de maio, junho e julho para a aplicação da pesquisa, sendo a 

distribuição preferencial por uma semana de cada mês, distribuindo os formulários 

igualmente para preenchimento em todos os dias da semana e todos os plantões de 

funcionamento do Serviço contemplando o objetivo citado anteriormente; 

- Foi estabelecido que o Assistente Técnico realizaria a orientação aos funcionários 

envolvidos na Pesquisa para explicação do objetivo e uniformização dos conceitos a serem 

divulgados aos usuários. 

 

A Equipe envolvida (podendo ser composta de Serviço Social, Recepção, Plantonista 

Técnico Administrativo, Assistente Técnico Administrativo e outros) realizou a abordagem 

dos usuários preferencialmente nos espaços de maior circulação (ex: saída dos 

consultórios, Sala de Observação/Enfermagem, acesso de entrada/saída do Serviço, dentre 

outros) e após a finalização do atendimento buscado (definido pelo Assistente Técnico), e 

realizou as orientações de preenchimento do formulário permanecendo disponível ao 

mesmo para eventuais dúvidas, porém sem envolvimento direto ou interferências no 

preenchimento, que pudessem influenciar no resultado obtido. Após o preenchimento dos 

formulários foi realizada a consolidação dos dados em instrumento eletrônico próprio para 

posterior análise. Também foi desenvolvido relatório qualitativo pelo Assistente Técnico e 

Equipe envolvida na Pesquisa, ao final da ação, com o objetivo de descrever as facilidades, 

dificuldades e estratégias pensadas a partir das observações e reflexões. 

 

O número total de formulários aplicados foi de 2.009 questionários, sendo 997 no PA São 

Mateus e 1.012 no PSM Augusto Gomes de Mattos. A amostra foi distribuída no trimestre 

maio, junho e julho, conforme gráfico a seguir.  Destacamos que no PA São Mateus a 
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amostra foi aplicada durante uma semana típica a cada mês e no PSM Augusto Gomes de 

Mattos a amostra foi distribuída ao longo de todos os dias dos meses vigentes.  

 

 Amostra definida Amostra realizada % 

PA São Mateus 981 997 101,6% 

PSM Augusto Gomes de Mattos 977 1012 103,6% 

Total 1.958 2.009 102,6% 

 

Maio Junho Julho

331
327

339
334 335

343

Distribuição dos questionários 

aplicados,  segundo o mês de 

aplicação.

PA São Mateus PSM A G Mattos

 

 

No gráfico a seguir observamos a distribuição dos questionários aplicados nos diferentes 

períodos do dia considerando que esses Serviços funcionam 24 horas. 
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Manhã Tarde Noite

684

205
108

337 335 340

Distribuição dos questionários 

aplicados, segundo o período do dia.

PA São Mateus PSM A G Mattos

 

 

• PA São Mateus 

A taxa de insatisfação média do PA São Mateus foi de 11,7%, sendo a maior taxa 

apresentada referente à recepção do Serviço (12,35%) e a menor taxa referente ao 

Atendimento Médico (11,08%) conforme tabela e gráficos a seguir. 

 

Atendimento/ Serviço 

analisado 
Fichas Bom/ Ótimo 

Ruim/ 

Péssimo 
N.A. 

Taxa de 

Insatisfação 

Recepção 997 866 122 9 12,35 

Limpeza 997 850 118 29 12,19 

Atendimento Médico 997 843 105 49 11,08 

Atendimento Enfermagem 997 873 112 12 11,37 

Atendimento Odonto 997     997 0 
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87%

12% 1%

Atendimento Recepção -

PA São Mateus

Bom/ Ótimo Ruim/ Péssimo N.A.

 

 

85%

12%

3%

Limpeza - PA São Mateus

Bom/ Ótimo Ruim/ Péssimo N.A.
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85%

10%
5%

Atendimento Médico - PA São 

Mateus

Bom/ Ótimo Ruim/ Péssimo N.A.

 

 

88%

11% 1%

Atendimento de Enfermagem -

PA São Mateus

Bom/ Ótimo Ruim/ Péssimo N.A.

 

 

Destacamos que não há Serviço Odontológico no PA São Mateus, não sendo preenchido o 

item nas pesquisas realizadas.  

 

A percepção da Equipe do Serviço registra que as principais queixas relacionadas ao 

atendimento médico referem-se ao tempo de espera para o atendimento, embora destaca -

se que o atendimento médico alcançou à menor taxa de insatisfação no serviço. O tempo de 

espera foi impactado principalmente pela alta demanda de atendimentos no Serviço, que se 

constitui como referência para o Pronto-Atendimento na região. A Equipe também destaca a 

necessidade de qualificação do atendimento na recepção, através da formação contínua e 
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valorização dos funcionários, objetivando a humanização do cuidado prestado desde à 

chegada do usuário.  

 

• PSM Dr. Augusto Gomes de Mattos 

 

No PSM Dr. Augusto Gomes de Mattos a taxa média de insatisfação foi de 1,22% sendo a 

maior taxa relacionada ao Atendimento Médico (2,18%) e a menor, relacionada à limpeza 

(0,20%) conforme gráficos e tabela a seguir. 

 

Atendimento/ Serviço 

analisado 
Fichas Bom/ Ótimo 

Ruim/ 

Péssimo 
N.A. 

Taxa de 

Insatisfação 

Recepção 1.012 997 13 2 1,29 

Limpeza 1.012 1.008 2 2 0,20 

Atendimento Médico 1.012 989 22 1 2,18 

Atendimento Enfermagem 1.012 984 12 16 1,20 

Atendimento Odonto 1.012     1.012 0 

 

 

99%

1%0%

Atendimento Recepção -

PSM Dr Augusto Gomes de Mattos

Bom/ Ótimo Ruim/ Péssimo N.A.

 



 

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina 

Programa de Atenção Integral à Saúde 

 

 

 22 

100%

0%0%

Limpeza -

PSM Dr Augusto Gomes de Mattos

Bom/ Ótimo Ruim/ Péssimo N.A.

 

 

98%

2%
0%

Atendimento Médico -

PSM Dr Augusto Gomes de Mattos

Bom/ Ótimo Ruim/ Péssimo N.A.

 

97%

1% 2%

Atendimento de Enfermagem -

PSM Dr Augusto Gomes de Mattos

Bom/ Ótimo Ruim/ Péssimo N.A.
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Destacamos que não há Serviço Odontológico no PSM Augusto Gomes de Mattos, não 

sendo preenchido o item nas pesquisas realizadas.  

 

No PSM, constatou-se em relação à recepção relatos de demora no atendimento entre a 

retirada de senha de atendimento até o acolhimento, situações que já tem sido trabalhadas 

para melhoria na qualidade da prestação do Serviço, incluindo a reestruturação do quadro 

de Enfermagem que impactará no tempo dispendido para a realização da Classificação de 

Risco. Com relação ao Atendimento Médico, observou-se insatisfação com relação ao 

quadro de RH em alguns períodos, acarretando em demora no atendimento, bem como 

situações de descontentamento na relação médico-paciente, situações já trabalhadas 

continuamente junto aos colaboradores, inserindo as situações na discussão da Comissão 

de Ética Médica do Serviço.  

 

Com o desenvolvimento da Pesquisa de Satisfação do Usuário os Serviços puderam 

desenvolver a acolhida e a escuta das situações de dificuldades no atendimento, bem como 

situações já consolidadas no Serviço. O envolvimento da Equipe de trabalho possibilitou a 

ampliação dos canais de acesso disponíveis ao usuário agregados aos já existentes, como 

o SAU, impactando na reflexão sobre a Assistência prestada no Serviço e estratégias para 

melhoria dos mesmos. 

 

2.3 - Qualidade da Informação 

 

Conforme estabelece o Contrato de Gestão foi realizada no ano de 2012 a avaliação da 

qualidade de preenchimento das Fichas de Atendimento do PA São Mateus e PSM Dr. 

Augusto G. de Mattos. 

 

2.3.1 - Análise das fichas de atendimento do PSM Dr. Augusto G. de Mattos e PA São 

Mateus  

  

Foi analisada uma amostra total de 28.801 fichas no ano de 2012 nos dois serviços, 

representando 10,68% dos atendimentos realizados, seguindo distribuição conforme quadro 

a seguir. 
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Distribuição da amostra de fichas de atendimento do PA São Mateus e PSM Dr. 

Augusto G. de Mattos analisadas, 2012. 

UNIDADE 
Atendimentos 

realizados 
Fichas 

analisadas 

% de 
Fichas 

analisadas 

Fichas 
completas 

% de 
Fichas 

completas 

PA São Mateus 137.525 15.456 11,24% 12.567 81% 

PSM Dr. Augusto G. de Mattos 132.232 13.345 10,09% 12.149 91% 

Total 269.757 28.801 10,68% 24.716 86% 
 

 

2.3.2 – Preenchimento completo de fichas de atendimento completa do PSM Dr. 

Augusto G. de Mattos e PA São Mateus  

 

O período utilizado para a extração da amostra nas Unidades correspondeu a uma semana 

típica de atendimento definida previamente para cada uma das Unidades. No caso de haver 

intercorrências que determinem atipicidade no atendimento, os dias são substituídos por 

outros correspondentes em semanas posteriores ou anteriores, garantindo uma distribuição 

que represente igualmente todos os dias da semana. Na composição da amostra procurou-

se respeitar também uma distribuição proporcional entre as fichas de atendimento das 

diferentes especialidades médica de acordo com o total de atendimento destas 

especialidades no mês, conforme demonstra a tabela a seguir. 

 

Amostras Analisadas por Categoria 

Unidade Pediatria Clínica 
Médica Ortopedia Cirurgia 

Geral Total  

PA São Mateus 4.982 10.474   15.456 

PSM Dr. Augusto G. de Mattos 3.156 7.508 1.914 767 13.345 

Total geral 8.138 17.982 1.914 767 28.801 

 

Do total de fichas analisadas 86,17% apresentaram preenchimento completo, ou seja, todos 

os campos estavam devidamente preenchidos. A Cirurgia Geral e a Ortopedia foram as 

especialidades que apresentaram maior percentual de preenchimento, 100% das fichas 

respectivamente. 

 

O quadro e gráfico a seguir demonstram o percentual de fichas completas e incompletas de 

cada especialidade médica encontrados na amostra analisada neste mês. 
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Distribuição dos percentuais de preenchimento de fichas de atendimento por Unidade 

e categoria profissional em 2012. 

Fichas Completas Fichas Incompletas 
Unidade Cirurgia 

Geral 
Clínica 
Médica 

Ortope 
dia 

Pedia 
tria 

Total 
Cirurgia 

Geral 
Clínica 
Médica 

Ortope 
dia 

Pedia 
tria 

Total 

PA São 
Mateus - 87,19% - 68,95% 81,31% - 12,81% - 31,05% 18,69% 

PSM Dr. 
Augusto G. 
de Mattos 

100,00% 90,62% 100,00
% 88,69% 91,04% 0,00% 9,38% 0,00% 11,31% 8,96% 

Média 100,00% 88,91% 
100,00

% 
78,82% 86,17% 0,00% 11,09% 0,00% 21,18% 13,83% 
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P.A. São Mateus P.S.M. Dr. Augusto Gomes de Mattos

Percentual de fichas preenchidas adequadamente por Pronto-Socorro/
Pronto-Atendimento e Categoria Profissional, 

Ano de 2012.

Cirurgia Geral

Clínica Médica

Ortopedia

Pediatria

 

 

Os campos avaliados e os índices alcançados por Unidade constam do quadro e gráfico a 

seguir. 
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Percentual dos campos preenchidos nas fichas de atendimento por especialidade 

médica e Unidade, 2012. 

Categoria 
Profissional 

Unidade  Nome Endereço Legibilid
ade  Queixa História 

Clínica 

  
Hipótese 
Diagnóst

ica 

Conduta 

  
Assinatu

ra 
Médica 

com 
Identifica

ção 
P.A. São 
Mateus                 

P.S.M. Dr. 
Augusto 

Gomes de 
Mattos 

99,87% 100,00% 50,33% 85,92% 50,20% 97,65% 92,18% 100,00% Cirugia Geral 

Média 99,87% 100,00% 50,33% 85,92% 50,20% 97,65% 92,18% 100,00% 
P.A. São 
Mateus 100,00% 100,00% 76,38% 99,89% 57,69% 99,86% 87,02% 99,86% 

P.S.M. Dr. 
Augusto 

Gomes de 
Mattos 

100,00% 100,00% 73,03% 95,54% 57,83% 98,51% 90,70% 100,00% Clínica Médica 

Média 100,00% 100,00% 74,70% 97,71% 57,76% 99,18% 88,86% 99,93% 

P.A. São 
Mateus                 

P.S.M. Dr. 
Augusto 

Gomes de 
Mattos 

100,00% 100,00% 54,55% 92,11% 49,37% 99,95% 96,29% 100,00% Ortopedia 

Média 100,00% 100,00% 54,55% 92,11% 49,37% 99,95% 96,29% 100,00% 
P.A. São 
Mateus 100,00% 100,00% 67,50% 100,00% 54,07% 99,98% 69,21% 99,18% 

P.S.M. Dr. 
Augusto 

Gomes de 
Mattos 

100,00% 99,97% 61,60% 88,62% 52,63% 94,99% 88,81% 100,00% Pediatria 

Média 100,00% 99,98% 64,55% 94,31% 53,35% 97,49% 79,01% 99,59% 

Média geral 99,97% 100,00% 62,55% 93,09% 53,24% 98,64% 89,06% 99,88% 
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 Nome Endereço Legibilidade  Queixa História Clínica   Hipótese
Diagnóstica

Variáveis

Percentual de fichas preenchidas por campo variável e categoria profissional, Ano de 2012.

Cirugia Geral

Clínica Médica

Ortopedia

Pediatria

 
 

Os gráficos a seguir demonstram a série histórica do índice de preenchimento completo das 

Fichas de Atendimentos nos dois serviços em 2012 e a série histórica dos anos de 2010, 

2011 e 2012.  
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Série 2011 - % de Fichas com Preenchimento Completo
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2.4 – Demanda Atendida pelo PA São Mateus e PSM Dr. Augusto G. De Mattos por 

pessoa atendida 

 

No mês de abril de 2012 foi analisado o número de atendimentos por pessoa no PA São 

Mateus e PSM Dr. Augusto Gomes de Mattos, sendo constatados 1,26 atendimentos por 

pessoa, sendo 1,0 no PA São Mateus e 1,52 no PSM Augusto G. de Mattos, com padrão 

semelhante ao trimestre anterior analisado, conforme quadro a seguir.  

 

Número de pessoas atendidas no PA São Mateus e PSM Dr. Augusto G. de Mattos, 

período de 21/01/2012 a 20/04/2012. 

UNIDADE 
Número total de 

atendimentos 
analisados 

Número de 
pessoas 

atendidas 

Proporção de 
atendimentos por 

pessoa 

PA São Mateus 37.617 37.617 1,00 

PSM Dr. Augusto Gomes de Mattos 34.754 22.883 1,52 

Total 36.186 30.250 1,26 
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Foi constatado que em média, 71,47% das pessoas atendidas passaram uma vez em 

atendimento no período (trimestre). Quando comparamos o valor com o último trimestre de 

2011, observamos uma discreta redução do valor encontrado visto que em 2011 o valor foi 

de 71,71%.  Observamos também, que 13,49% das pessoas foram atendidas no Serviço 

duas vezes, sendo que no levantamento anterior este índice foi de 13,78%; 6,51% das 

pessoas atendidas por três vezes, sendo que no levantamento anterior este índice foi de 

6,49% e ainda 8,52% foram atendidas no Serviço quatro ou mais vezes, sendo que no 

levantamento anterior este índice foi de 8,03%, conforme quadro e gráfico a seguir. 

 

% 
UNIDADE 

1 vez 2 vezes 3 vezes 
4 vezes ou 

mais 

PA São Mateus 97,48% 0,63% 0,40% 1,49% 

PSM Dr. Augusto Gomes de Mattos 45,47% 26,35% 12,63% 15,56% 

Média 71,47% 13,49% 6,51% 8,52% 

 

Fluxo de Pessoas P.A. São Mateus e PSM Dr. Augusto Gomes de Mattos
Número de Atendimentos por pessoa no período de 21/01 a 20/04/2012
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Foram identificadas também, pessoas que foram atendidas no Serviço, em um número 

maior de vezes no período, destacando-se seis pessoas no PSM Dr. Augusto Gomes de 

Mattos e quatro pessoas no PA São Mateus que passaram quinze vezes ou mais em 

atendimento no trimestre analisado, conforme distribuição dos quadros a seguir. 

 

Fluxo de pessoas atendidas no PA São Mateus no período de 21/01 a 20/04/2012 

Nº de Pessoas 
Nº de vezes que 

passaram em 
atendimento 

Total de atendimentos % 

36.670 1 36.670 97,48% 
119 2 238 0,63% 
50 3 150 0,40% 
24 4 96 0,26% 
22 5 110 0,29% 
6 6 36 0,10% 
8 7 56 0,15% 
5 8 40 0,11% 
6 9 54 0,14% 
2 10 20 0,05% 
3 11 33 0,09% 
2 12 24 0,06% 
0 13 0 0,00% 
0 14 0 0,00% 
6 15 ou mais 90 0,24% 

Total:  36923   37.617 100,00% 
 

Fluxo de pessoas atendidas no PSM Dr. Augusto Gomes de Mattos no período de 

21/01 a 20/04/2012. 

Nº de Pessoas 
Nº de vezes que 

passaram em 
atendimento 

Total de atendimentos % 

15.801 1 15.801 45,47% 
4.578 2 9.156 26,35% 
1.463 3 4.389 12,63% 
548 4 2.192 6,31% 
247 5 1.235 3,55% 
108 6 648 1,86% 
49 7 343 0,99% 
28 8 224 0,64% 
19 9 171 0,49% 
11 10 110 0,32% 
12 11 132 0,38% 
6 12 72 0,21% 
5 13 65 0,19% 
2 14 28 0,08% 
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Nº de Pessoas 
Nº de vezes que 

passaram em 
atendimento 

Total de atendimentos % 

1 15 15 0,04% 
2 19 38 0,11% 
1 21 21 0,06% 
1 24 24 0,07% 
1 90 90 0,26% 

Total: 22883   34.754 100,00% 
 

2.5 – Educação Permanente 

 

2.5.1 – Plano Anual de Educação Permanente 

 

No ano de 2012 a Organização social SPDM/PAIS elaborou o Plano Anual de Educação 

Permanente para o PA São Mateus e PSM Dr. Augusto G. de Mattos que encontra-se no 

anexo 03. 

 

2.5.2 - Atividades realizadas de Educação Permanente 

 

Seguindo as diretrizes da Atenção Básica à Saúde as iniciativas de treinamento e 

capacitação da Coordenadoria de Educação Permanente SPDM/PAIS procuram articular e 

integrar o indivíduo, a equipe, o processo de trabalho, o serviço e o sistema de saúde, de 

forma descentralizada, ascendente e transdisciplinar, a partir de cada realidade/necessidade 

local e regional envolvendo vários saberes. As atividades educacionais visaram o 

aprimoramento dos profissionais viabilizando seu crescimento técnico e profissional a partir 

da sua experiência. Partiu-se do princípio de que o preparo para atuação do profissional não 

significava apenas a instrumentação técnica, mas uma reflexão crítica desta prática e da 

realidade onde esta se realiza. 

 

A partir destes princípios, a Coordenadoria de Educação Permanente realizou atividades no 

segundo trimestre de 2012, com foco nos processos de atendimento à demandas de 

Vigilância Epidemiológica, cuidados no manuseio e descarte de materiais perfuro-cortantes 

e qualificação do processo de administração de medicamentos pela Equipe de Enfermagem, 

conforme anexo 04A. 
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No terceiro trimestre de 2012, a Coordenadoria de Educação Permanente realizou 

atividades com foco nos processos de humanização do atendimento, cuidados no manuseio 

e descarte de materiais perfuro-cortantes e temas relacionados aos cuidados à saúde para 

promoção e prevenção de agravos, conforme anexo 04B. 

 

No quarto trimestre de 2012, a Coordenadoria de Educação Permanente realizou atividades 

com foco nos processos de atendimento de Enfermagem (diretrizes SMS, COREN, 

Avaliação de desempenho), treinamento de uso e administração de psicotrópicos, 

equipamentos de ambulância, atividades relacionadas à SIPAT e NR 32 e Atendimento anti-

rábico humano, conforme anexo 04C. 

 

Neste mês a SPDM/PAIS deu continuidade aos processos seletivos para contratação de 

profissionais para completar o quadro de funcionários para o PA São Mateus e PSM Dr. 

Augusto Gomes de Mattos. Os profissionais contratados no mês de dezembro encontram-se 

demonstrados no quadro a seguir. 

 

III – Quadro de Pessoal 

 

Neste ano de 2012 a SPDM/PAIS deu continuidade aos processos seletivos para 

contratação de profissionais para completar o quadro de funcionários para o PA São Mateus 

e PSM Dr. Augusto Gomes de Mattos. O quadro de RH no ano de 2012, foi finalizado 

conforme demonstrados no quadro a seguir. 

 
 

4.1- PA São Mateus  

  
CARGO / 
FUNÇÃO 

MÊS ANTERIOR DEMITIDO CONTRATADO TOTAL ATUAL 

    Vínculo Parceiro Vínculo Parceiro Vínculo Parceiro Vínculo Parceiro 
Médico 06 h  
(Pediatra) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Médico 12 h  
(Pediatra ) 0 5 0 0 0 0 0 5 

Médico 15 h   
(Pediatra) 0 1 0 0 0 0 0 1 

Médico 24 h   
(Pediatra ) 0 4 0 0 0 1 0 5 

Médico 06 h   
(Clínico ) 0 4 0 1 0 0 0 3 

P.A. SÃO 
MATEUS 

Médico 12 h   
(Clínico ) 0 5 0 0 0 1 0 6 
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CARGO / 
FUNÇÃO MÊS ANTERIOR DEMITIDO CONTRATADO TOTAL ATUAL 

Médico 15 h   
(Clínico ) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Médico 24 h   
(Clínico ) 0 6 0 1 0 0 0 5 

Enfermeiro  
40 h 0 1 0 0 0 0 0 1 

Enfermeiro   
12 x 36 h 0 4 0 0 0 0 0 4 

Auxiliar de 
Enfermagem 

12 x 36h 
0 22 0 0 0 1 0 23 

Auxiliar de 
Enfermagem 

40h 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Plantonista 
Técnico 

Administrativo 
0 4 0 0 0 0 0 4 

Farmacêutico 
40 h 0 1 0 0 0 0 0 1 

Gerente 
Administrativo 0 1 0 0 0 0 0 1 

Coordenador 
Médico 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agente 
Administrativo 

40 h 
0 1 0 0 0 0 0 1 

Auxiliar 
Administrativo 

40 h 
0 2 0 0 0 0 0 2 

Auxiliar 
Administrativo 

12 x 36 h 
0 12 0 0 0 0 0 12 

Assistente 
Administrativo 

40 h 
0 1 0 0 0 0 0 1 

Assistente 
Administrativo 

10h 
0 1 0 0 0 0 0 1 

Assistente 
Social 30 h 0 2 0 0 0 0 0 2 

Assistente 
Técnico 40 h 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comprador 
Jr. 40 h 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comprador 
Pl. 40 h 0 0 0 0 0 0 0 0 

Supervisor 
Médico 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Supervisor 
Enfermagem 0 1 0 0 0 0 0 1 

  TOTAL 0 78 0 2 0 3 0 79 
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4.2 - PSM Dr. Augusto Gomes de Mattos 
 

  
CARGO / 
FUNÇÃO 

MÊS ANTERIOR DEMITIDO CONTRATADO TOTAL ATUAL 

    Vínculo Parceiro Vínculo Parceiro Vínculo Parceiro Vínculo Parceiro 
Médico 12 h 
(Cirurgião) 0 0 0 0 0 1 0 1 

Médico 24 h 
(Cirurgião) 0 2 0 0 0 0 0 2 

Médico 06 h 
(Clínico) 0 3 0 0 0 1 0 4 

Médico 12 h  
(Clínico) 0 5 0 0 0 0 0 5 

Médico 18 h  
(Clínico) 0 1 0 0 0 0 0 1 

Médico 24 h  
(Clínico) 0 9 0 0 0 0 0 9 

Médico 12 h  
(Pediatria) 0 7 0 1 0 0 0 6 

Médico 18 h  
(Pediatria) 0 1 0 0 0 0 0 1 

Médico 24 h  
(Pediatria) 0 5 0 0 0 0 0 5 

Médico 36 h  
(Pediatria) 0 2 0 0 0 0 0 2 

Médico 06 h 
(Ortopedia) 0 1 0 0 0 0 0 1 

Médico 12 h 
(Ortopedia) 0 4 0 0 0 0 0 4 

Médico 18 h 
(Ortopedia) 0 1 0 0 0 0 0 1 

Enfermeiro 40 h 0 2 0 0 0 0 0 2 

Enfermeiro 
Plantonista 

12x36h 
0 4 0 1 0 1 0 4 

Auxiliar de 
Enfermagem 12 

x 36h 
0 18 0 0 0 2 0 20 

Técnico de 
Farmácia 
12x36h 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Técnico de 
Farmácia  

40h 
0 1 0 0 0 0 0 1 

Farmacêutico 
40h 0 1 0 0 0 0 0 1 

Plantonista 
Técnico 

Administrativo 
0 4 0 0 0 0 0 4 

Gerente 
Administrativo 0 1 0 0 0 0 0 1 

PSM DR. 
AUGUSTO 
GOMES DE 

MATTOS 

Coordenador 
Médico 0 0 0 0 0 0 0 0 
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CARGO / 
FUNÇÃO MÊS ANTERIOR DEMITIDO CONTRATADO TOTAL ATUAL 

Agente 
Administrativo 

40 h 
0 1 0 0 0 0 0 1 

Auxiliar 
Administrativo 

40 h 
0 1 0 0 0 0 0 1 

Auxiliar 
Administrativo 

12 x 36 h 
0 10 0 1 0 0 0 9 

Assistente 
Adm.40 h 0 2 0 0 0 0 0 2 

Assistente 
Técnico 40 h 0 0 0 0 0 0 0 0 

Assistente 
Social 30 h 0 1 0 0 0 0 0 1 

Técnico de 
Suporte 40 h 0 1 0 0 0 0 0 1 

Supervisor 
Médico 0 0 0 0 0 0 0 0 

Supervisor 
Enfermagem 0 0 0 0 0 1 0 1 

 

Técnico de 
Gesso 36h 0 1 0 0 0 1 0 2 

  TOTAL 0 89 0 3 0 7 0 93 

 

 

 

 

 

 

Mário Silva Monteiro 

Superintendente 

SPDM/PAIS 

Agrimeron Cavalcante da Costa 

Diretor de Planejamento e 

Informação em Saúde 

SPDM/PAIS 



SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA 
O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

ANEXOS



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

Clínica Médica 8.015 8.012 8.738 6.321 7.700 7.269 6786 7414 8343 6155 5955 5629 86337

Pediatria 2.314 3.699 5.605 4.757 4.927 4.377 4146 5250 4441 4462 3504 3706 51188

Total de consultas 10329 11711 14343 11078 12627 11646 10932 12664 12784 10617 9459 9335 137525

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

Inalação 1.229 1.749 2.549 2.712 2.710 2.373 2386 2550 1896 1752 1850 1806 25562

Curativo 131 119 134 121 99 63 82 47 80 101 118 113 1208

Medicação 9.370 9.588 11.615 10.905 12.172 11.717 11050 12110 10646 11266 10661 10809 131909

Terapia de Reidratação Oral 17 74 94 40 7 11 4 3 21 22 20 26 339

Outros 22.724 22.511 24.760 24.482 22.772 24.112 23246 25280 23838 26148 24726 24258 288857

Total / Procedimentos 33471 34041 39152 38260 37760 38276 36768 39990 36481 39289 37375 37012 447875

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

Clínica Médica 1.850 2.050 2.391 2.095 2.074 1.839 1694 2263 2078 2219 1764 1795 24112

Pediatria 193 275 343 271 313 235 157 307 292 373 249 323 3331

Total / Observação 2043 2325 2734 2366 2387 2074 1851 2570 2370 2592 2013 2118 27443

SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina

Programa de Atenção Integral à Saúde

Organização Social de Saúde

OSS - SPDM - PABSF

Indicadores de Produção

CONSOLIDADO 2012

 Pacientes em Observação

Anexo  01A

P.A. São Mateus

 Consultas Médicas

 Procedimentos de Enfermagem

Total / Observação 2043 2325 2734 2366 2387 2074 1851 2570 2370 2592 2013 2118 27443

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

Raios-X 1.193 1.264 1.557 1.579 1.375 1.399 1159 1177 1010 974 921 560 14168

Laboratório 1.721 1.824 2.242 1.892 1.138 1.169 1458 1323 1408 1648 1496 1843 19162

ECG 284 261 350 250 249 222 212 185 173 209 202 219 2816

Total / Exames 3198 3349 4149 3721 2762 2790 2829 2685 2591 2831 2619 2622 36146

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

Desbridamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Drenagem 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4

Imobilização 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outros 0 0 0 0 0 2463 8859 0 0 0 0 0 11322

Sutura 59 55 75 61 20 25 29 13 17 49 45 46 494

Total / Procedimentos 59 55 75 61 20 2489 8889 13 18 50 45 46 11820

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

Nº de Pacientes 137 144 165 157 134 101 161 144 126 133 143 127 1672

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

Atendimentos 96 105 24 123 237 201 188 192 125 122 126 112 1651

Exames Realizados 

Procedimentos Médicos

Pacientes Transferidos

Serviço Social



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

Cirurgia 467 545 659 627 544 645 517 485 573 848 599 892 7401

Clínica Médica 6.122 6.450 6.721 7.013 7.006 6.491 6.730 6.409 5.882 6294 6114 5904 77136

Ortopedia 1.600 1.249 1.062 1.151 1.591 1.294 1.448 1.928 1.998 1777 1540 1290 17928

Pediatria 1.425 2.083 3.023 2.854 3.006 2.574 2.174 2.883 2.811 2663 2349 1922 29767

Total de consultas 9614 10327 11465 11645 12147 11004 10869 11705 11264 11582 10602 10008 132232

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

Inalação 571 1.091 1.729 1.833 2.173 1.726 1.711 1.822 1.640 1534 1447 1295 18572

Curativo 222 199 239 274 254 258 276 253 289 327 275 414 3280

Medicação 5.759 9.205 10.599 10.294 10.289 9.875 9.713 9.040 9.094 9625 9448 9384 112325

Terapia de Reidratação Oral 88 64 152 205 57 52 72 95 150 91 41 42 1109

Outros 17.186 14.679 18.008 184 12.251 14.419 14.082 15.964 2 1 2 4 106782

Total / Procedimentos 23826 25238 30727 12790 25024 26330 25854 27174 11175 11578 11213 11139 242068

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

Cirurgia 2 69 0 50 35 56 36 53 39 60 52 71 523

SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina

Programa de Atenção Integral à Saúde

Organização Social de Saúde

OSS - SPDM - PABSF

Indicadores de Produção

 Pacientes em Observação

CONSOLIDADO 2012

PSM Dr. Augusto Gomes de Mattos

 Consultas Médicas

 Procedimentos de Enfermagem

Anexo  01B

Cirurgia 2 69 0 50 35 56 36 53 39 60 52 71 523

Clínica Médica 128 2.000 2.415 1.911 1.608 1.622 1.515 1.584 1.680 1703 1658 1488 19312

Ortopedia 0 7 0 45 80 55 56 57 93 72 66 85 616

Pediatria 17 298 0 424 334 312 276 373 439 417 338 294 3522

Total / Observação 147 2374 2415 2430 2057 2045 1883 2067 2251 2252 2114 1938 23973

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

Raios-X 1.568 1.592 1.866 1.789 2.153 2.065 2.113 2.365 2.509 2358 2068 1362 23808

Laboratório 2.553 2.974 2.901 2.891 2.610 2.632 3.434 2.768 3.147 3626 3408 3493 36437

ECG 227 255 244 271 320 288 343 304 314 339 287 328 3520

Total / Exames 4348 4821 5011 4951 5083 4985 5890 5437 5970 6323 5763 5183 63765

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

Desbridamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Drenagem 9 8 16 11 9 11 12 9 11 9 12 16 133

Imobilização 247 123 123 95 152 92 120 150 131 150 168 187 1738

Outros 1 0 2 4 5 4 9 0 0 0 2 0 27

Sutura 100 116 127 129 121 138 126 146 149 171 133 211 1667

Total / Procedimentos 357 247 268 239 287 245 267 305 291 330 315 414 3565

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

Nº de Pacientes 131 107 168 185 176 135 152 159 164 159 178 201 1915

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

Atendimentos 286 69 229 211 359 288 161 161 239 375 219 305 2902

Serviço Social

Exames Realizados 

Procedimentos Médicos

Pacientes Transferidos



Anexo 02A

Unidade
Nº 

Processo

Tipo de 

Reclamação
Reclamação

526/12
Tempo de Espera 

de Atendimento

Manifestante refere que levou o paciente ao PA pois o mesmo havia tido sangramento 

nasal a noite toda.  Afirma que o usuário recebeu um atendimento rápido e fez Raio-X,  

porém um funcionário não quis fazer o estancamento do sangue (afirma que o paciente 

é portador de HIV). Alega que foram embora sem a finalização do atendimento. Solicita 

que os funcionários prestem um melhor atendimento aos usuários. 

667/12
Tempo de Espera 

de Atendimento

Manifestante relata que a recepcionista informou que o sistema estava lento. Descreve 

que os pacientes estão aguardando desde às 10:00hs para abrir ficha de atendimento, 

mas que até agora não conseguiram (12:25hs). Alega que a recepcionista está rindo da 

cara das pessoas. Manifestante telefonou novamente às 14:00hs e informou que ainda 

não tinha nem conseguido abrir a ficha.

Comportamento do 

Manifestante refere que seu marido passou mal e então o levou até a unidade, onde 

foram atendidos pela auxiliar de enfermagem. Descreve que a funcionária disse que o 

Relatório das atividades e das respostas às reclamações / sugestões realizadas pelos usuários no trimestre

Providências

Relatório das atividades e das respostas às reclamações / sugestões

Abril/2012 - Maio/2012 -Junho/2012 

P.A. São Mateus e P.S.M. Dr. Augusto Gomes de Mattos

P.A. São Mateus 

Em função da queixa ser anônima, não foi possível entrar em contato com o usuário. Por não haver 

parâmetros para esclarecimento, a gerente administrativa deu o parecer dizendo que o fato não procede.

Feito contato com a usuária para esclarecimentos. Devido ao novo sitema implantado na unidade, está 

havendo uma necessidade de realizar um novo cadastro dos pacientes, o que ocasiona um maior tempo 

para confeccionar as fichas de atendimento. O comportamento da funcionária descrito pela manifestante 

não condiz, pois a gerência estava acompanhando a confecção das fichas. 

Feito contato com a manifestante para esclarecimentos. A supervisora de enfermagem coversou com o 

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
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911/12
Comportamento do 

Profissional

foram atendidos pela auxiliar de enfermagem. Descreve que a funcionária disse que o 

paciente estava fazendo corpo mole, porém o mesmo não anda pois é deficiente, além 

de estar passando muito mal.

912/12
Comportamento do 

Profissional

Manifesatnte relata indgnação pelo tratamento da médica Andréia Fortunato. Relata que 

é trans e sentiu-se constrangida pela médica, que mesmo depois de saber seu nome 

social, continuou dizendo seu primeiro nome.

915/12
Tempo de Espera 

de Atendimento

Usuária relata que aguarda atendimento com clínico desde às 16:25hs e ainda não foi 

chamada (19:25).

Feito contato com a manifestante para esclarecimentos. A supervisora de enfermagem coversou com o 

funcionário citado na queixa sobre o atendimento. Foi informado à reclamante que as medidas cabíveis 

serão tomadas.

Realizado contato com manifestante para esclartecimento. A médica foi reorientada  quanto à Lei sobre o 

direito do paciente utilizar seu nome social, quando em circustâncias assim.

Feito contato com a manifestante para esclarecimentos. Na data em questão, a unidade estava com dois 

clínicos e havia uma demanda muito grande de pacientes, fazendo com que a estimativa de espera fosse 

de 3 a 4 horas.



489/12
Comportamento do 

Profissional

Manifestante questiona o motivo da funcionária Maria Pedro pedir para que ele saisse 

da sala de Raio-X enquando seu filho, que é menor de idade, ainda estava lá. Questiona 

também a falta de educação da funcionária com seu filho e solicita esclareceimentos.

490/12
Comportamento do 

Profissional

Usuária relata que a funcionária do Raio-X  foi de uma grosseria terrível com ela e com 

seu filho. Afirma que a colaboradora chegou atrasada e que ficou olhando feio para os 

usuários que estavam aguardando, e diz que a mesma chamou os usuários com a 

porta fechada e ninguém escutou, e que então ela começou a gritar chamando as 

pessoas de surdas. Descreve que quando seu filho entrou na sala, ela o tratou com 

grosseria e falta de educação. 

501/12 Atendimento

Usuária relata que veio à unidade com a filha, porém diz que as duas foram muito mal 

atendidas. Descreve que foi reclamar com a Roseane e relata que o atendimento foi 

ainda pior, pois a mesma é grossa, mal educada e arrogante. Alega que as auxiliares 

foram pior ainda.

502/12 Atendimento
Usuária diz que o atendimento da unidade é horrível. Relata que fazem descaso do 

local e que riem dos usuários. Diz que as enfermeiras são mal educadas. 

521/12
Comportamento do 

Profissional

Manifestante relata que foi mal atendida pelo Dr. Igor Barrajos e diz que o médico foi 

grosseiro, anti-ético e estúpido. Segundo a usuária, o médico disse: " Não sou Deus 

para passar a mão e curar". Refere que já foi mal atendida por este médico 

anteriormente e alega que acha um absurdo o jeito do profissional tratar a população.

Comportamento do Manifestante relata que foi maltrada e discriminada pelo médico dentro do consultório. 

Realizado contato com a manifestante para pedido de desculpas e esclarecimentos. A funcionária pública 

com vínculo CFL Maria Pedro recusa manifestar-se em resposta.

Realizada tentativa de contato, porém sem sucesso. A consulta deu-se dentro dos preceitos técnicos e 

Realizado contato com reclamante para pedido de desculpas e esclarecimentos. A funcionária pública com 

vínculo CFL Maria Pedro recusa manifestar-se em resposta.

Realizada conversa com o médico, que alega somente ter se negado a prescrever a medicação que a 

paciente queria, e sim a  que entendia ser importante para seu tratamento.  Realizado contato com a 

manifestante para esclarecimentos.

A equipe de plantão na referida data foi reorientada sobre o posicionamento no atendimento. Realizada 

tentativa de contato, porém sem sucesso.

Realizada conversa com a funcionária, que alega deesconhecer o ocorrido e diz que sempre procura 

atender os pacientes com educação. Feito contato com manifestante para pedido de desculpas pelo caso.

533/12
Comportamento do 

Profissional

Manifestante relata que foi maltrada e discriminada pelo médico dentro do consultório. 

Médico pediatra: Fernando da Rocha / CRM 108.699.

535/12
Comportamento do 

Profissional

Manifestante relata que foi mal atendida na AMA Vila Moraes e diz que a enfermeira do 

local se recusou a fazer um curativo solicitado pelo médico do Hospital São Paulo.

588/12
Comportamento do 

Profissional

Manifestante relata que levou o filho dia 15/04/12 no pediatra e diz que o profissional fez 

uma solicitação de Raio-X dos seios da face. Refere que o técnico do Raio-X não 

utilizou o cone durante o exame. Descreve que perguntou ao funcionário o motivo do 

equipamento não ser usado, e que o mesmo respondeu que o cone que ele tinha não 

era o do aparelho que estava sendo usado. Afirma que não foi oferecido avental de 

chumbo para ela que acompanhava o exame, e diz que o técnico ainda pediu para que 

ela sentasse próximo onde o exame seria realizado sem proteção alguma.  

589/12
Tempo de Espera 

de Atendimento

Refere que esteve na emergência da unidade às 05:30hs da manhã acompanhando seu 

marido que estava passando mal. Afirma que o paciente foi medicado e foi feito exame 

de sangue, que teria um tempo de espera de 11 horas. Refere que foram buscar o 

resultado e diz que seu marido ainda estava mal, e então passaram na triagem. Diz que 

inocentemente solicitou à enfermeira que medisse a temperatura de seu marido e que a 

enfermeira respondeu com certa arrogância que sabia e que o faria. Alega que a 

profissional afirmou que o paciente poderia esperar umas dez pessoas na frente e 

classificou o paciente com selo verde. Descreve que ficaram esperando por duas horas 

e que só quando conversou com outro enfermeiro teve a atenção desejada.

590/12
Comportamento do 

Profissional

Manifestante relata que não confia no diagnóstico da pediatra pois a mesma não 

examinhou o paciente. Refere que a médica não fez nenhuma pergunta e diz que a 

mesma estava vestida de forma estranha, já que ela estava com a roupa suja e do 

Pela queixa se tratar da assistência no AMA Vila Moraes, a manifestação deve ser encaminhada para a 

mesma unidade. Realizado  contato com a manifestante para esclarecer o direcionamento correto da 

queixa.

Realizada tentativa de contato, porém sem sucesso. A consulta deu-se dentro dos preceitos técnicos e 

éticos exigidos. 

Devido à insegurança da mãe, a criança foi encaminhada para nova consulta com outro pediatra de plantão 

no mesmo dia. A Drª. Sônia foi advertida verbalmente no mesmo plantão. Realizada tentativa de contato 

com a manifestante, porém sem sucesso.

Após apuração dos fatos foi constatado que o funcionário é da empresa SPX Imagem, e estava realizando 

cobertura na unidade. As informações passadas por ele estão incorretas, visto que o cone existente na 

unidade é compatível com o equipamento  e que o uso do avental de chumbo é obrigatório para 

acompanhantes.  O caso foi encaminhado à Supervisora da SPX Imagem, que reorientará o funcionário. 

Realizado contato com manifestante para esclarecimentos. 

Realizada conversa com a enfermeira, que disse que não tratou o paciente de forma indelicada, realizando 

seu atendimento dentro dos preceitos técnicos e éticos de enfermagem. O paciente foi classificado para 

atendimento de acordo com os sinais apresentados pelo mesmo. Feita tentativa de contato com 

manifestante, porém sem sucesso. 

Profissional mesma estava vestida de forma estranha, já que ela estava com a roupa suja e do 

avesso. Descreve que a pediatra prescreveu uma injeção "chutando" o peso da criança. 
com a manifestante, porém sem sucesso.



635/12
Comportamento do 

Profissional

Manifestante refere que estava no quarto com o filho e  chegou outra usuária com com 

seu bebê, em quem colocaram eletrocardiograma. Refere que a máquina começou a 

apitar e diz que se comoveu com o desespero da mãe, e que então chamou a 

enfermeira Mônica. Alega que a funcionária respondeu: "cuide de seu filho que o bebê já 

está acompanhado". 

636/12
Comportamento do 

Profissional

Manifestante relata que ficou decepcionada ao passar com o Dr. Meiner Bacelar de 

Carvalho. Afirma que após examiná-la e diagnosticá-la com "Erisipela", o médico queria 

apenas receitar fenergan. Alega que o profissional só prescreveu cefalexina após a 

paciente pedir. 

637/12
Comportamento do 

Profissional

Manifestante relata que chegou no hospital 01:18hs com forte dor de cabeça por 

problemas de pressão alta, asma e diabetes. Refere que foi atendida pelo Dr. Igor e 

que o mesmo questionou se a paciente fumava. Descreve que ao responder que sim, o 

médico disse que se a pressão estava alta não era problema dele e que ela deveria 

parar de fumar e de tomar café. Conta que o profissional falou tudo isso com tom de 

arrogância.

638/12
Comportamento do 

Profissional

Usuário refere que a Srª. Maria Pedro, técnica do Raio-X, é muito ignorante. Diz que a 

mesma não conversa com os pacientes e que uma pessoa dessa não deveria trabalhar 

na área de saúde.

645/12
Comportamento do 

Profissional

Manifestante relata que percebeu que a Drª. Isabel circula bastante durante a unidade e 

demora para chamar os pacientes. Refere que a profissional está sempre com um copo 

de café na mão, o que dá a entender que a mesma está desinteressada pelos 

atendimentos. 

Realizada tentativa de contato com a manifestante, porém sem sucesso. Após conversa com o médico, a 

mesmo desculpo-se por ela ter se sentindo ofendida.

Realizada tentativa de contato com o manifestante, porém sem sucesso. Não há registro da passagem 

deste paciente na unidade. A funcionária citada está em período de férias e em seu retorno será orientada 

quanto sua postura.

P.S.M. Augusto 

Gomes de Mattos

Após análise do número de atendimentos foi constatado que a médica atende dentro da demanda padrão. 

Após conversa com a médica, a mesma disse ter atendido a paciente com espera dentro da normalidade.  

Realizada tentativa de contato com o manifestante, porém sem sucesso

Realizada tentativa de contato com a manifestante, porém sem sucesso. Após conversa com a auxiliar de 

enfermagem, a mesma disse para que a usuária tomasse conta de seu filho, pois estava prestando os 

cuidados necessários à outra criança, porém, sem a conotação mencionada. A funcionária informa que se 

policiará para evitar novamente este tipo de situação.

Após conversa com o profissional, o mesmo disse que medicou a paciente conforme seu quadro clínico. 

Feito contato com usuária, que disse que não aceitou o antibiótico pois seu médico de convênio já havia 

prescrito.

679/12
Comportamento do 

Profissional

Usuária refere que está há duas semanas com gripe,  tosse forte e dor. Afirma que na 

triagem estava com a pressão 150 x 90 mmHG provavelmente por estar com os 

sintomas descritos, pois trabalhou durante o dia. Afirma que foi atendida pelo Dr. 

Ademilson José Rosa e Silva e que o mesmo não a examinou e apenas prescreveu 

medicação para a pressão e injeção de dipirona. Descreve que tentou falar com o 

médico pois estes medicamentos não curam gripe, porém refere que o mesmo disse 

para que ela procurasse a UBS pois não se trata gripe no PS. 

706/12
Comportamento do 

Profissional

Manifestante reclama da Drª. Andréia Kataiama, pois diz que a mesma precisa ser mais 

educada ao atender os pacientes, principalmante os idosos. 

707/12
Comportamento do 

Profissional

Manifestante relata que foi questionar ao médico sobre a medicação e diz que foi 

tratado como indigente pelo mesmo. Afirma que teve que sair às pressas da unidade 

para levar o sogro para outro hospital. 

756/12 Medicamentos

Usuária solicita verificação da disponibilidade de medicamentos, pois diz que por mais 

de duas vezes foi à unidade e por ter alergia a dois remédios, não foi medicada. 

Descreve que em uma próxima vez espera ser atendida com os devidos medicamentos 

que pode tomar.

757/12 Atendimento

Manifestante reclama do mal atendimento dos clínicos, pois diz que após esperar mais 

de duas horas não foi atendida. Afirma que o hospital não tem médicos suficientes e 

nem medicamentos.

758/12
Comportamento do 

Profissional

Manifestante refere que ficou aguardando mais de 30 minutos ser chamada pelo médico 

e diz que ficou sem saber a temperatura de seu filho Wilgor. Descreve que solicitou que 

as enfermeiras medissem a temperatura do paciente, porém as mesmas disseram que 

o médico ira medir. Afirma que o médico também ficou indgnado pelas enfermeiras não 

Realizada tentativa de contato com a manifestante, porém sem sucesso. O paciente foi atendido com 

queixa de dor de garganta e tosse e a médica prescreveu medicação para dor, porém o usuário não 

permitiu que a profissional o examinasse. O ususário foi atendido conforme sua queixa.

Gomes de Mattos

Feito contato com o manifestante para esclarecimentos. Segundo a ficha do paciente, o mesmo foi 

atendido,  medicado, e encaminhado para observação, onde permaneceu até apresentar melhora.  A 

consulta deu-se dentro dos preceitos técnicos e éticos exigidos.

Não foi possível entrar em contato com a manifestante, mas segundo ficha da mesma, o médico não 

receitou nenhuma medicaação. Após conversa com a irmã da manifestante, a medicação que a paciente é 

alérgica não é disponibilizada na rede do SUS.

Após apuração dos fatos, foi  verificado que a usuária em questão passou por classificação de risco, e não 

respondeu ao chamado da médica após o período de espera (que totalizou 1h50m). Feita tentativa de 

contato, porém sem sucesso.

Realizado contato com a usuária para esclarecimentos. A  temperatura da criança foi medida no balcão de 

inalação, após a conversa com a enfermeira e antes do atendimento médico.

Realizada tentativa de contato com a manifestante, porém sem sucesso. Segundo a ficha da paciente, o 

médico prescreveu medicação anti-hipertensiva e também para dor, e a orientou a procurar um serviço 

ambulatoriel , visto que a unidade é destinada a casos de urgência e emergência.  A paciente foi atendida 

prontamente segundo sua queixa.

Profissional o médico ira medir. Afirma que o médico também ficou indgnado pelas enfermeiras não 

terem verificado a temperatura da criança. Relata que notou indiferença por parte das 

enfermeiras. 

inalação, após a conversa com a enfermeira e antes do atendimento médico.



759/12
Comportamento do 

Profissional

Manifestante refere que a mesma pessoa que o atendeu com falta de humanidade, há 

três semanas desrespeitou e realizou o mesmo procedimento com sua nora, que estava 

muito doente e havia vindo se tratar.

760/12
Comportamento do 

Profissional

Usuário solicita providências quanto ao péssimo atendimento e falta de humanização 

dispensados à sua pessoa. Refere que chegou no serviço em estado de emergência e 

teve que implorar atendimento da Sra. Vanessa, que se negou a atender.

761/12 Atendimento

Usuária reclama que a Drª. Valéria Morandier receitou lisador, porém alega que em seu 

prontuário já constava que ela era alérgica a dipirona. Afirma que avisou três vezes a 

médica de sua alergia, e que mesmo assim ela disse que sabia o que estava fazendo. 

Refere que na hora da aplicação da injeção descobriu que era dipirona pois perguntou 

para a enfermeira. Pede as devidas providências para o caso.

762/12
Tempo de Espera 

de Atendimento

Manifestante refere que chegou às 00:30hs e diz que o médico passou outros pacientes 

na frente e não atendeu no horário. Afirma que as desculpas são que não tem médico.

799/12
Tempo de Espera 

de Atendimento

Manifestante relata que aguarda há uma hora e meia e diz que tem muita gente no local 

com classificação verde. Afirma que uma médica está atendendo e o outro médico fica 

andando pela unidade. Diz que o Dr. Cristian não para na sala e refere que está 

havendo um descaso total com os pacientes. Descreve que há uma hora não chamam 

ninguém com ficha verde.

811/12

Atestado 

Médico/Declaração 

de Comparecimento

Usuário refere que foi atendido na unidade com suspeita de infecção urinária pela Drª. 

Andréia, e diz que todos os procedimentos foram feitos. Refere que no retorno com o 

Dr. Meigue, reclamou de dor e que o médico informou que não dava atestado. 

Realizado contato com manifestante para esclartecimento. Após avaliação da Drª. Andréia  e exames, o 

Dr. Meigue apenas orientou que o paciente passasse por avaliação com a médica que o atendeu e disse 

que até aquele momento não era necessário atestado, por não ter sido dada a hipótese diagnóstica.

Realizado contato com o reclamante, que negou ter registrado queixa e não soube informar sobre o 

atendimento da nora., conforme apontado na manifestação.

Não foi possível contato com a manifestante por falta de dados. Segundo a ficha da paciente, a médico 

prescreveu medicaçãopara dor e esclareceu para a usuária que seu caso era de lipotimia, e não de reação 

alérgica.

Na data e horário do atendimento da usuária, houve uma ocorrência médica com paciente vítima de 

agressão, aumentando o tempo de espera.  Realizada tentativa de contato com a manifestante, porém 

sem sucesso

Realizado contato com manifestante para esclartecimento. Na data em questão houve um aumento na 

demanda de usuários. O Dr. Cristian foi reorientado para que o fato da demora não volte a acontecer.

Segundo ficha de atendimento, o manifestante chegou na unidade às 07:06hs e recebeu atendimento 

médico às 07:15hs. De acordo com o relato da funcionária, a família do paciente foi agressiva e solicitrou 

atendimento imediatamente ao chegar. Feito contato com o manifestante, que negou ter feito qualquer 

reclamação.

de Comparecimento
Dr. Meigue, reclamou de dor e que o médico informou que não dava atestado. 

Questiona o fato do médico negar atestado.

813/12

Atestado 

Médico/Declaração 

de Comparecimento

Manifestante esteve na unidade com dor de cabeça, náusea, febre e moleza. Afirma 

que o Dr. Meigue não o examinou, passou uma receita e o dispensou. Afirma que não 

estava bem para trabalhar.

814/12
Comportamento do 

Profissional

Manifestante relata que o médico foi mal educado e questionou se o usuário estava 

alterando o tom de voz. Refere que está com dificuldade em falar pois está doente. 

Refere que fez uma pergunta e que o médico respondeu mal. Diz que o mesmo é um 

péssimo profissional.

815/12 Atendimento
Usuária classifica o atendimento da recepção, da clínica e a limpeza como bons. Porém 

refere que a enfermagem poderia trabalhar com satisfação e atendimento melhorado.

891/12 Atendimento

Manifestante refere que acompanhou o marido, que estava com dor de cabeça, até a 

unidade. Descreve que chegaram ao local às 07:15hs, e que ele só foi chamado às 

08:00hs. Informa que a médica solicitou que o paciente tomasse dipirona na veia, 

porém a enfermeira esqueceu de colocar a medicação no soro. Alega que o PS não 

está lotado e já houve demora para chamarem, para ainda não colocam o remédio no 

soro. Relata que um erro deste é inadmissível. 

950/12 Atendimento

Usuária relata que o atendimento médico foi péssimo. Afirma que esteve na unidade 

para levar a filha com suspeita de dengue, porém alega que o médico não fez nada. 

Descreve que o profissional só fez teste da dengue pois ela solicitou, e que o resultado 

deu positivo. Afirma que o que ocorreu é um absurdo.

Processo em andamento.

O pacxiente passou por classificação de risco e recebeu cor verde (atendimentos não urgentes). Realizado 

contato com usuário para esclarecer que o médico, após examinar o paciente, não viu necessidade de 

fornecimento de atestado. 

Os profissionais de enfermagem foram reorientados. Realizado contato com usuária para esclarecimentos.

Feito contato com a usuária para esclarecimentos, onde a manifestante disse que a queixa não era 

direcionada à auxiliar, pois depois percebeu que a médica não havia prescrito a medicação. A usuária não 

achou necessário refazer a crítica por ter sido um mal entendido.

O paciente passou por classificação de risco e recebeu cor verde (atendimentos não urgentes). Realizada 

conversa com o médico, que diz ter atendido o paciente conforme sua queixa e negou ter maltratado o 

mesmo. Não foi possível  contato com o usuário.

que até aquele momento não era necessário atestado, por não ter sido dada a hipótese diagnóstica.
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ANEXO 02B

Unidade Nº Processo
Tipo de 

Reclamação
Reclamação

995/12 Atendimento

Manifestante relata que o o Dr. Manoel de Souza não a examinhou e nem perguntou se 
ela estava bem ou com dor. Afirma que em momento algum o médico se preocupou 
com seus sintomas e questiona como seria se seu caso fosse grave. Alega que não 
procurou atendimento para que deduzissem o que ela tinha. Solicita que o profissional 
tenha mais atenção e respeito, e que no mínimo examine seus pacientes.

996/12
Comportamento 

Profissional

Manifestante relata que ficou indgnada com o atendimento frio e desumano da Drª. 
Andréia com seu pai. Afirma que a médica não passou nenhuma receita ou 
encaminhamento para oftalmologista, já que o paciente estava com um vaso do olho 
estourado devido à pressão alta. Descreve que o primeiro atendimento do paciente foi 
com o Dr. Edvaldo, de quem não reclama, e posteriormente o retorno com a Drª. 
Andréia. Refere que a profissional estava dormindo e deixou todos os pacientes 
esperando, e atendeu seu pai com cara de sono e o dispensou, sem nem verificar sua 
pressão ou passar alguma orientação. Pede providências.

1323/12
Tempo Espera 
Atendimento

Usuária relata que a unida está sem médico e que estava esperando por atendimento 
médico desde às 12hs e não viu chamar ninguém, abriram ficha mas ninguém foi 
chamado até o presente momento às 16h33.

1324/12
Comportamento 

Profissional

Manifestante relata que a auxiliar de enfermagem Neide, aplicou medicação e não 
colocou esparadrapo e o paciente teve um sagramento no local da injeção, além da 
perda de sua ficha de atendimento. Usuário pede que a funcionária tenha mais atenção.

1325/12
Comportamento 

Profissional

Manifestante relata que estava no posto acompanhando um amigo enfermo e foi 
abordado pelo Sr Inácio que passou a informação de que le não poderia permanecer 
dentro do posto acompanhando uma pessoa maior de idade, mas o usuário questionou, 
pois haviam outras pessoas na mesma situação e não foram abordadas. Ele descreve 
que o amigo estava com a cabeça deitada sobre o seu colo e se sentiu constrangido 
porque todos ficaram olhando a situação; descreve também que o Sr Inácio agiu de 
forma equivocada e preconceituosa. Pede providências.

Informamos que entramos em contato com a usuária várias vezes por telefone e não obtivemos sucesso. 
A mesma não passou em atendimento neste dia 14/09/2012, não temos parâmetro para responder esta 
manifestação.

Entramos em contato com o usuário para esclarecimento, a supervisora de enfermagem deu seu parecer 
dizendo que a funcionária em questão foi orientada quanto ao fluxo de aplicação de medicamentos. Quanto 
à perda  da ficha de atendimento será revisto o fluxo da mesma para evitar o ocorrido.

P.A. São Mateus 

Relatório das atividades e das respostas às reclamações / sugestões realizadas pelos usuários no trimestre

Providências

Relatório das atividades e das respostas às reclamações / sugestões

Julho/2012 - Agosto/2012 -Setembro/2012 

P.A. São Mateus e P.S.M. Dr. Augusto Gomes de Mattos

Entramos em contato com a usuária para esclarecimento, o supervisor médico conversou com o 
profissional sobre a queixa, orientando-o sobre um atendimento mais humanizado. O médico comprometeu-
se em ouvir mais o paciente para ter melhor compreensão sobre seu problema. 

Entramos em contato com a usuária para esclarecimentos, a médica atendeu o paciente protamente 
durante a madrugada para reavaliação, identificando na ficha que sua pressão jpa estava normalizada e 
liberando-o para alta. Quanto ao encaminhamento para especialidade não é feito em nossa unidade, pois 
somos um pronto atendimento. O supervisor médico a orientou com relação aos direitos dos usuários e 
procurando coletar dados para o melhor funcionamento da unidade.

Entramos em contato com o usuário, a gerente adminsitrativa deu seu parecer dizendo que a empresa é 
uma prestadora de serviço, e que irá tomar providências a respeito do comportamento do funcionário em 
questão e reorientá-lo quanto ao fato para que não ocorra mais isso.



SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Programa de Atenção Básica e Saúde da Família

998/12
Comportamento 

Profissional

Usuário refere que foi conversar com a médica pois não se sentia bem para trabalhar, 
apesar de seus exames estarem normais. Refere que a profissional informou que ele 
estava apto ao trabalho e o acusou de ameaçá-la pois tinha entendido ele falar que era 
policial, porém relata que é motorista e descreve que foi isso que falou para a médica.

1029/12
Tempo Espera 
Atendimento

Manifestante relata que é um absurdo uma pessoa com dor no peito esperar 1h20min 
por atendimento. Descreve que saiu do local sem ser atendido e questiona o que os 
médicos ficam fazendo pois a demora está cada vez pior.

1053/12
Tempo de Espera-
Resultado Exames

Manifestante relta que esteve na unidade em 11/07/12 e descreve que foi prontamente 
atendida pelo Dr. Paulo Henry. Refere que foi muito bem atendida, porém diz que ao 
retornar para pegar o resultado do exame, esperou por 2 horas e meia. Alega que isto é 
um absurdo e diz que retorno com exame deveria ser rapidamente atendido para que 
não houvesse acúmulo de pessoas. 

1072/12
Tempo de Espera 

Atendimento

Manifestante relata que aguarda atendimento há uma hora e descreve que alguns 
pacientes esperam há mais de duas horas. Refere que foi informada que os médicos 
estão almoçando e por isso está havendo um rodízio dos profissionais, porém afirma 
que não há ninguém sendo atendido.

1076/12 Atestado Médico/

Manifestante relata que levou o filho com dor nas costas até a unidade, mas não havia 
ortopedista, e então o paciente passou em consulta com o clínico Dr. Igor Zapata Rojas. 
Afirma que o médico após atendê-lo, aplicou medicação, porém não quis fornecer 
atestado. Descreve que foi conversar com a gerente para tentar solucionar o problema, 
porém nada foi feito pois a mesma disse que não podia influenciar na conduta do 
médico. Alega que não concorda com a justificativa dada pelo profissional e pede 
providências.

1116/12
Procedimentos 

Internos

Manifestante descreve que não está criticando o local pois diz que acha o atendimento 
excelente, porém relata que para diminuir a insatisfação com a demora para o 
atendimento, um funcionário poderia explicar de hora em hora o funcionamento da 
classificação de risco, já que a maioria das pessoas não entende o que está nos 
cartazes.

1117/12
Comportamento 

Profissional
Usuária relata mau trato e mau atendimento dos atendentes, médicos e seguranças.

1162/12
Tempo Espera 
Atendimento

Usuário reclama da demora no atendimento. Relata que levou a namorada grávida às 
15:50hs e esperaram mais de 40 minutos, mesmo a paciente estando com o pé inchado 
e doendo. Descreve que a TV da recepção o deixou irritado devido à programação 
repetida e sem áudio ao invés dos canais normais. 

A reclamação do usuário se prendeu ao não fornecimento do atestado médico, o que após a análise da 
folha de atendimento informamos que a consulta deu-se dentro dos preceitos técnicos e éticos exigidos. 
Entramos em contato com o telefone fornecido pelo manfiestante e a pessoa que atendeu disse que o 
número de seu telefone foi usado indevidamente.

A usuária foi atendida às 18h48pela enfermeira que caracterizou a classificação de risco na cor verde, ou 
seja , não urgente. Às 19h49 foi constatado que a usuária evadiu-se, pois em inúmeras tentativas não 
respondeu chamado. Madiante as informações entendemos que a queixa de demora no atendimento não 
procede, pois o atendimento em questão houve 1h36 de espera, ou seja, dentro do tempo previsto na 
classificação de risco.Entramos em contato com a manifestante que reitera a queixa.

Informamos que realizamos apuração dos fatos, e concluímos que houve erro de direcionamento por parte 
da equipe da recepção, que ao invés de encaminhar a ficha de atendimento diretamente para o médico, 
encaminhou à espera doa tendimento inicial. Mediante ao exposto, informamos que a equipe está 
reorientada  por esta gerência. A manifestante entendeu as explicações e nos agradeceu o retorno.

O atendimento da usuária em questão deu-se dentro do tempo estimado de aproximadamente 2 horas. 
Entramos em contato a fim de buscar esclarecimento quanto ao ocorrido nesta data a manifestante 
informou que caracteriza mau atendimento devido ao tempo estimado à espera da classificação de risco 
da usuária e hostilidade do segurança ao questioná-lo acerca da demora no atendimento. No que tange 
atendimento do profissionais médicos e enfermagem, afirma que recebeu um bom atendimento. O 
vigilanteque foi apontado nesta manifestação foi reorientado quanto à postura.Em contato a usuária reitera 
as queixas.

Foi  implantado na unidade o acolhimento com classificação de risco visando dar prioridade aos casos de 
urgência e emergência. Os usuários receberam orientações explícitas através de palestras na sala de 
espera a respeito do serviço. Hoje o usuário toma conhecimento a respeito desse serviço pela 
enfermagem. Em contato com o manifestante esclaremos o processo de implantação do Acolhimento e o 
mesmo nos agradece o contato.

A mãe do usuário comunicou através do telefone que o médico após atendê-lo, medicá-lo, negou o 
fornecimento de atestado médico para afastá-lo do trabalho. Informamos que a consulta deu-se dentro dos 
preceitos técnicos e éticos exigidos. Em contato telefônico com a manifestante a mesma reiterou as 
queixas e nos agradeceu pelo retorno.

Informamos que a ficha da usuária foi aberta às 12h18min e às 12h31,im foi atendida pela enfermeira que 
realizou o acolhimento com classificação de risco na cor azul. Às 16h03min a usuária foi atendida pelo 
médico e recebeu alto após. Informamos que o aumentou do tempo deu-se devido ao atendimento de 
casos prioritários e grande fluxo de pacientes. Em contato com a usuária explico a respeito do fluxo de 
atendimento e a mesma nos agradeceu pelo retorno.

Segundo relato em contato telefônico, a usuária saiu desta unidade às 18h15. A manifestação refere-se a 
demora após a abertura da ficha de atendimento. Ressaltamos que nesta data houve um aumento de 
demanda na especialidade Ortopedia. Referente a programação exibida na TV, salientamos que se trata 
de um canal do Ministério da Sáude, em relação ao som informamos que o volume está dentro das normas 
desta instituição e provavelmente devido ao grande número de pacientes o som fica comprometido.
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1163/12
Tempo Espera 
Atendimento

Usuária manifesta insatisfação na demora do atendimento mesmo havendo senha. 
Afirma que esperou mais de 40 minutos após passar na recepção para ser chamada 
para consulta com ortopedista. Alega que esta demora ocorreu  mesmo ela estando 
grávida, com o pé inchado e sem conseguir apoiar no chão. Afirma que a programação 
repetida e sem áudio na TV irrita ao invés de distrair.

1209 Atendimento

A usuária relata que foi muito bem atendida pelo Dr David Fernandes, porém antes de 
passar pelo atendimento médico havia perguntado o nome do médico para o Auxiliar 
Reinaldo, o mesmo respondeu que não sabia, a manifestante diz ainda que o 
funcionário ficou observando-a o tempo todo, ela não gostou do atendimento do rapaz.

1211/12 Atendimento

Usuária relata que foi atendinda pelo Dr Igor Zapda e o mesmo não foi claro ao dar 
explicação em relação a prescrição, ela estava com (diarreia e pressão alta), o 
profissional receitou um remédio para a pressão e para diarréia receitou plasil, a usuária 
não aceitou tomar a medicação sugerida, mas não poderia deixar a unidade por ainda 
estar com a pressão alta. Relata também que durante o período antes da consulta 
atendeu o celular e o médico  ficou bravo dizendo que ela não poderia atender o próprio 
telefone.

1212/12
Comportamento 

Profissional

Usuário procurou a unidade por estar com a pressão elevada, chegando lá às 12:22, 
disse que tinha  pessoas na espera pelo atendimento, mas nenhuma enfermeira 
apareceu para fazer o acolhimento, já eram 12:50 e o caso dele era prioridade por 
conta da pressão estar bem alta, relata também que a funcionário estava presente, mas 
andava de um lado para o outro sem chamar os pacientes.

1213/12
Comportamento 

Profissional

Manifestante relata que levou a mãe, que estava com a pressão alta, na unidade. 
Descerve que solicitou à funcionária Sandra Roberta  para medir a pressão da paciente, 
porém a mesma negou. Refere que a profissional foi grosseira ao dizer na frente de 
todos que haviam pessoas que só se preocupavam com a própria dor.

1236/12 Atendimento

Usuária relata que ficou das 11 horas da manhã até 14h15 na unidade , a médica 
passou a medicação e diagnosticou enxaqueca nem a examinou direito, ela estava com 
tontura, dor de cabeça, náusea, garganta doendo, tomeou 3 soros endovenoso. Saiu 
rouca, não foi realizado um raio x e ainda estava com dores na cabeça, a médica não 
passou nenhuma receita mandou que a usuária tomasse água. Manifestante achou um 
absurdo.

P.S.M. Augusto 

Gomes de Mattos

A enfermagem realizou o acolhimento com classificação de risco avaliada com o risco  amarelo que 
caracteriza atendimento de urgência. O atendimento foi prestado pelo médico que após exame físico , 
realizou a medicação e na reavaliação a paciente ainda hipertensa foi medicada novamente. A reclamação 
prendeu-se ao fato do Dr não ter fornecido explicação clara em relação a sua prescrição. Entramos em 
contato e tendo sido atendido por seu esposo, informando que sua esposa está passando bem o mesmo 
agradeceu.

A manifestação refere-se à demora após a abertura da ficha de atendimento. Ressaltamos que nesta data 
houve aumento de demanda na especialidade Ortopedia. Ressaltamos que nesta data houve um aumento 
de demanda na especialidade Ortopedia. Referente a programação exibida na TV, salientamos que se 
trata de um canal do Ministério da Sáude, em relação ao som informamos que o volume está dentro das 
normas desta instituição e provavelmente devido ao grande número de pacientes o som fica 
comprometido.

Informamos que a usuária esteve na unidade e a ficha de abertura deu-se às 11h33, o acolhimento com 
classificação de risco se deu ás 11h36 tende recebido a cor verde caracterizado não urgente. Foi realizado 
atendimento médico com hipótose diagnótica , medicada e permaneceu em nossa observação por 1h45 
recebendo alta com a melhora do quadro. A usuária solicitou atestado que foi negado pela médica. 
Informamos que ainda em consulta deu-se dentro dos preceitos técnicos e éticos exigidos. Em contato 
com a manifestante ela nos informou estar bem e agradece o contato.

A manifestante solicitou no ato da abertura de sua ficha que verificasse a P.A. a enfermeira Sandra 
solicitou o aguardo até que terminasse de atender outro usuário. Sra Vânia foi acolhida e refere ser 
hipertensa e fazer uso de drogas antihipertensivas, apresentando no momento do acolhimento P.A. 150x80 
de acordo com os sinais recebeu classificação azul. A enfermeira prestou atendimento e em nenhum 
momento foi indelicada com a usuária, recebeu atendimento médico, foi medicada ficando sob observação. 
Diante do exposto entendemos que a assitência por parte da enfermagem foi prestada dentro dos 
preceitos técnicos e éticos exigidos.Em contato com a usuária a mesma nos agradece pelo esclarecimento 
e o contato.

Usuário foi atendido pela enfermeira que realizou o acolhimentocom classificação de risco cor verde que é 
destinada ao pacientes que n~çao necessitam  de prioridade e podem aguardar no tempo estimado até 2 
horas. O usuário refere ser hipertenso e fazer uso de drogas antihipertensivas apresentando no momento 
P.A. 154x97 onde alega ter prioridade. Diante do exposto entendemos que a manifestação do usuário em 
questão não procede, visto que recebeu atendimento dentro do tempo previsto. 

Em resposta a manisfestação da Sra. Edneusa Gonçalves da Silva salientamos que o empregado refere-
se ter atendido a manifestante com ética e profissionalismo, o auxiliar de enfermagem recém admitido 
nesta unidade, não conhece toda a equipe médica, buscando auxílio de outro profissional que exerce a 
função por mais tempo, informou que o usuário Sr. Orlando seria atendindo pelo médico ortopedista Dr. 

David Fernandes Lacerda.
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1268/12
Comportamento 

Profissional

Usuária relata demora no atendimento, ficou duas horas para ser atendida , diz entender 
o atraso dos médicos , porém não pode ser diagnoticada com uma consulta que durou 
segundos. Agradece se houver melhora.

1269/12
Comportamento 

Profissional

Manifestante relata que ao levar o filho para fazer um exame de raio x, a funcionária foi 
ignorante e grosseira não permitindo a entrada da manifestante com seu filho, 
solicitando que ficasse ao lado de fora.

1296/12
Comportamento 

Profissional

Manifestante relata que ao entrar na unidade com o filho menor que tentou suicídio , o 
Sr José Luiz informaou que ela não deveria entrar e sim aguardar a troca de plantão. 
Descreve que somente a enfermeira veio ao socorro e o Sr Luiz se negou prestar ajuda.

1338/12
Comportamento 

Profissional

Manifestante relata que o filho procurou o posto por estar com sintomas de febre e 
diarréia, permaneceu na sala de acolhimento das 16:40 às 18:30 e foi abordado por 
uma enfermeira que perguntou se ele fazia uso de drogas, ele negou e ela novamente 
insistiu. Manifestante relata que que utiliza os serviços da unidade e nunca teve nenhum 
tipo de problema, pede mais competência por parte dos funcionários e melhore a forma 
de abordagem.Aguarda retorno.

1339/12
Comportamento 

Profissional

Manifestante relata que ficou no PS como acompanhante da tia que foi internada, 
passou a noite toda e a tia teve que ser amarrada por estar agressiva, foi medicada, foi 
muito bem cuidada pela equipe enfermagem. Pela manhã um Sr chamado Dino pediu 
que as duas se retirassem pois a tia da manifestante com 82 anos estava de alta e foi 
tratada pelo mesmo que se apresentou como médico, de forma totalmente grosseira 
até que se retirassem. 

1340/12 Atendimento Manifestante relata que unidade negou atendimento.

1341/12
Falta Especialidade 

Médica

Usuário relata que procurou uma unidade do AMA com fortes dores abdominais e foi 
encaminhado para o Cirurgião geral do PS , na unidade do PS  foi informado que não 
havia especialista no posto e teria que passar em atendimento com o clínico, 
manifestante qustiona a falta do especialista.

1364/12
Comportamento 

Profissional
Manifestante relata que a equipe de segurança não possui capacitação para 
atendimento ao público devido a falta de educação.

A usuária esteve na unidade cuja ficha de atendimento foi aberta às 11h46 e foi atendida pelo serviço de 
acolhimento onde foi caracterizado com cor azul que é destinado aos pacientes que não necessitam de 
urgência às 11h50, o atendimento da usuária em questão deu-se dentro do tempo estimado. Ressaltamos 
ainda que a avaliação médica foi realizada dentro dos preceitos éticos e técnicos exigidos. Entramos em 
contato com a manifestante e esclarecemos a respeito da classificação do acolhimento e a mesma 
agradece o contato e reitera as queixas.

Não obtivemos sucesso no contato com  a usuária . Salientamos que não localizamos abertura de ficha 
nesta data. Mediante o exposto não pudemos realizar maiores averiguações sobre o ocorrido, porém 
quanto à queixa de omissão de atendimento estamos respaldados pelas normativas do SUS .

Em Andamento

A fim de buscar melhor esclarecimento quanto à queixa, entramos em contato telefônico deixamos 
inúmeros recados mas não obtivemos retorno. De acordo com o parecer da manifestante e por haver 
reincidências nas queixas pertinentes, reorientamos o profissional, porém, solicitamos à prestadora de 
Serviços para a substituição do profissional.

Informamos a manifestante , cuja ficha foi aberta e com serviço de acolhimento com classificação de risco 
vermelha senda imediatamente atendida pela médica. O Sr José Luiz foi advertido quanto à postura . O 
caso foi retomado pela enfrmagem onde foi prontamente atendido. Em contato com a manifestante 
pedimos desculpas e a mesma reitera as queixas e nos agradece o contato.

Conforme levantamento das informações, Dr Dino informa que em 14 de setembro como de hábito passa 
visita nos leitos de internação. Neste dia estava internada a Sra Francisca, que se encontrava de alta 
médica, o mesmo solicitou educamente à acompanhante que providenciasse sua remoção, já que a 
mesma estava de alta e medicada. Entramos em contato com a manifestante que reitera as queixas e 
agradece o contato.

Informamos que a queixa se dá pelo atendimento prestado pela funcionária pública com vínculo CFL Sra 
Maria. A funcionária em questão relata que ao pedir para aguardar na porta da sala de raio x não teve a 
intensão de ser hostil, a finalidade do seu pedido era evitar a exposição desnecessária da acompanhante à 
radiação emitida em tal procedimento. Em contato com pedidos de desculpas pelo equívoco da funcionária 
Maria, ressaltamos que reservado o direito ao paciente menor de 18 anos de ser assistido pelo 
responsável conforme estatudo da criança e adolescente. Manifestante agradeceu contato.

Informamos que a manifestante esteve na unidade somente para manifestar a queixa referente ao 
atendimento do filho, que foi acolhido com classificação de risco verde pela enfermeira Milka. A enfermeira 
realizou a abordagem de acordo com preceitos éticos e técnicos exigidos , a sondagem no acolhimento 
com classificação de risco apura antecedentes de saúde, uso de medicações e entorpecentes.Tentamos 
contato telefônico com a mãe que não foi localizada, contatamos a acompanhante Sra Jéssica onde reitera 
a queixa e nos agradece o contato.
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1365/12
Comportamento 

Profissional
Manifestante relata que foi expluso da sala do pronto-socorro pela recepcionista.

1366/12 Atendimento Manifestante relata que a unidade não serve para nada devido ao péssimo atendimento.

1235
Tempo Espera 
Atendimento

Manifestante relata o ótimo atendimento e a triagem da equipe de enfermagem, porém 
ficou esperando 1h45 para realizar um raio x  no filho dela que chegou na unidade ás 
20:30 com 37ºc de febre e sairam do hospital 23:10.

Não obtivemos sucesso no contato com a usuária . Segundo relato do segurança manifestante foi 
impedida de acompanhar o paciente por não possuir idade mínima de 18 anos de idade e maior de 65 
anos. De acordo com o parecer da manifestante e por haver reincidências nas queixas pertinentes, 
reorientamos o profissional, porém, solicitamos à pretadora de Serviços para a substituição do profissional.

O usuário foi acolhido às 20:30 com classificação de risco amarela, caracterizado como urgente. Passou 
em avaliação médica e medicado ás 21h00, solicitou posteriormente RX Torácico para confirmação em 
hipótese diagnóstica. A manifestante Sra Viviane dirigiu-se a sala de radiologia após esse período. 
Realizamos a apuração dos fatos e concluímos que a demora deu-se devido ausência do técnico em 
radiologia, no qual reserva o horário de 21h00 às 22h00 para o jantar. Em contato com a manifestante 
Viviane, a mesma reitera a queixa e agradece o contato.

Informamos que o usuário foi atendido e acolhido com classificação de risco que é destinada aos pacientes 
que não necessitam de atendimento com prioridade. Visto que recebeu atendimento dentro do tempo 
previsto no protocolo e de acordo com os preceitos éticos e técnicos exigidos. Entramos em contato com 
usuário esclarecendo o fluxo de acolhimento por classificação de risco, usuário esclarece que não está 
satisfeito com a classificação de seu atendimento, porém, relata que sempre recebeu um ótimo 
atendimento.
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P.S.M. Augusto Gomes de Matos Total geral
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3 11 14
1 1
1 1

0
0
0
0
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Total geral 5 24 29
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Anexo 02C

Unidade Nº Processo Tipo de Reclamação Reclamação

1397/12 Comportamento Profissional

Usuária relata que procurou a unidade para levar sua irmã que possui deficiência mental 

e sua mãe por conta da idade não tem condições de fazer o acompanhamento sozinha. 

Descreve que foi bem atendida pelo médico, porém o segurança da unidade Sérgio agiu 

de forma totalmente grosseira e indelicada dizendo que a usuária era deficiente mental 

por não saber que não poderia ficar 2 acompanhantes com o paciente. Usuária pede 

providências quanto a falta de respeito do segurança.

1506/12 Atendimento

Usuária relata que o médico que atendeu sua filha Laura Santos Figueiredo, foi grosso e 

sem atenção, não prestou o atendimento que a menor merecia. Manifestante relata que 

chegou na unidade com sua filha com febre há dois dias e o médico informou que a 

criança não tinha nada pois no momento não estava vomitando e com febre. Relata que 

o profissional está muito estressado e sem paciência.Agradece o bom atendimento da 

assistete social.
P.A. São Mateus 

Após ouvir o relato da Sr Greicilene, foi explicado à usuária o fluxo de atendimento da unidade no que diz 

respeiro à acompanhante.

Entramos em contato com a usuária para esclarecimento sore a manifestação referente ao profissional Dr. 

Edivaldes. O coordenador médico conversou com o profissional sobre a queixa, e o mesmo foi orientado 

quanto à necessidade de um atendimento mais humanizado. O médico comprometeu-se ter mais paciência 

com os usuários e melhor compreensão sobre suas queixas.

Relatório das atividades e das respostas às reclamações / sugestões realizadas pelos usuários no trimestre

Providências

Relatório das atividades e das respostas às reclamações / sugestões

Outubro/2012 - Novembro/2012 -Dezembro/2012 

P.A. São Mateus e P.S.M. Dr. Augusto Gomes de Mattos

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Programa de Atenção Integral à Saúde

1508/12 Atendimento

Manifestante relata que levou sua filha (10 anos) com suspeita de caxumba; o 

profissional que a atendeu informou que o diagnóstico não se confirmou no exame, 

passou uma injeção e a dispensou, porém viu que este médico era clínico e pediu 

atendimento com o pediatra. A criança recebeu excelente atendimento pela pediatra 

Dra. Soraya. Queixa-se de que o clínico continua atendendo crianças.

1509/12 Comportamento Profissional

Usuária relata que médico (Dr. Edivaldo-CRM 143019) atendeu sua filha falando ao 

celular, nem sequer olhou pra criança e prescreveu uma benzetacil. A mesma retirou-se 

da unidade e irá procurar outra. 

Em contato com a usuária o coordenador médico esclarece para a mesma que orientou o médico em 

questão. O Dr. Edivaldes é contratado na nossa unidade como pediatra, porém neste dia ele havia 

esquecido o carimbo de pediatria. E que sua conduta ou de outro médico e inquestionável, mas é de direito 

da mãe pedir uma segunda opinião médica, sendo assim a mesma passou a filha em consulta com a 

pediatra Dra. Soraya.

Em contato com a usuária, o coordenador médico esclarece que conversou e orientou o médico em 

questão, a respeito do celular, para que tal fato não ocorra mais. E qunato à medicação não podemos 

avaliar a prescrição indicada, pois tal avaliação cabe ao próprio médico. Ressaltando que o Dr. Edivaldes é 

um excelente profissional, comprometeu-se em ouvir mais o paciente para ter melhor compreensão sobre 

seu problema.



1393/12 Atendimento

Usuária relata que levou a filha à Unidade pois apresentava dor e secreção nos olhos, 

foi destratada pelo Dr Fernando que disse que o caso da menina não era de morte e a 

unidade é para casos graves.

1448/12 Atendimento

Manifestante relata a falta de ética profissional e falta de respeito com o idoso, descreve 

que o paciente chegou na unidade com dor no peito , tossindo secreção com sangue. O 

médico iria fazer a liberação sem ao menos solicitar um RX. Manifestante questionou e 

o médico respondeu de forma grosseira e indelicada.

1449/12 Comportamento Profissional

Manifestante relata que passou em atendimento na unidade dia 18/10 com o Dr Edwin e 

que como conduta receitou medicamentos e procedimentos a serem feitos. 

Manifestante saiu da sala do médico, mas teve dúvida e retornou até a sala e o médico 

havia saído para o horário de seua refeição. Recebeu atendimento da Dra Patrícia 

Ferreira, que agiu de forma totalmente grosseira ao informar valores de medicações 

para a usuária que estava buscando orientações de como usar a medicação. A usuária 

solicitou um atestado e a médica não forneceu.

Segundo relato médico a usuária apresentava quadro de conjutivite viral há 1 dia, com queixa de prurido e 

hiperemia em olhos. Devido ao quadro ser de baixa complexidadea manifestante foi orientada a 

encaminhar a filha para uma UBS a fim receber atendimento especializado. O médico Dr. Fernando afirma 

que em momento algum foram trocadas palavras de ofensas por ambos os lados. Salientamos que o 

atendimento médico deu-se dentro dos padrões ético e técnicos exigidos.

O usuário Sr. Mário abriu ficha na unidade às 11h27, ao ser atendido pelo médico, foi realizado exame 

físico, aferição de sinais vitais, exame de eletrocardiograma e coletado amostra de escarro. De acordo 

com o parecer médico, usuário apresentava sinais e sintomas de taquicardia a esclarecer, arritmia e 

insuficiência cardíaca congestiva e não sinais e sintomas de tuberculose. Sendo medicado, apresentou 

melhora do quadro clínico. Em seguida foi encaminhado ao Serviço Social para orientações. A 

manifestação da Sra Lilian não foi pertinente ao exigir exame de radiografia, alegando que era técnica em 

radiografia, e interveio na conduta médica. Em contato com a manifestante ela relata que sentiu-se 

ofendida pelo médico não discutir o quadro clínico e conduta médica e achar desnecessário o exame 

radiológico.

Manifestante esteve na unidade, abriu ficha às 20h58 queixando-se de dor no corpo, sendo medicada de 

acordo com os sinais e sintomas, após receber alta também recebeu orientações da médica clínica Dra 

Patrícia. De acordo com o parecer da médica, a manifestante solicitou um atestado médico com 

afastamento do dia prévio e posterior à consulta e de acordo com a patologia não necessitava de 

afastamento, resultando em hostilidade por parte da manifestante. A médica relata que após negar 

atestado foram passadas as informações do receituário de forma educada e clara e nega tratar usuária 

com indelicadeza.

1462/12 Atendimento
Manifestante relara que foi mal tratada na unidade pela enfermeira Raimunda que 

trabalha no período da tarde; a gerente Ana Maria foi informada.

1480/12 Comportamento Profissional

Manifestante relata ter procurado a unidade por estar com dores no estômago e ficou 

esperando das 14h00 e às 14h42 e já não sentia mais dor. O médico não havia 

passado receita para casa, a usuária relata que o médico abaixou as calças dela e 

apertou a barriga da mesma até embaixo e os seios também. Se sentiu constrangida 

pelo fato de ser um profissional homem.

1481/12 Comportamento Profissional

Manifestante relata que o Sr Reginaldo Honorato, ao prestar atendimento não cumpriu 

com a ética profissional e higiene em todos os procedimentos demonstrou desprezo 

pelo exercício da profissão.

1552/12
Atestado 

Médico/Comparecimento

Manifestante relata que procurou a unidade por apresentar dor na garganta  e ouvido. 

Foi atendida pelo Dr. Meigue Bacelar, descreve que o médico não a examinou 

corretamente e como trabalha em call center, solicitou um atestado que foi negado.

1558/12
Equipamento/Suprimentos 

Materiais

Manifestante relata que a irmã foi até a unidade por apresentar DPOC, com sintomas de 

náusea e  precisou utilizar o banehiro que estava imundo, sem papel.

Informamos que a Sra Yasmin esteve na unidade com queixa de dor de estômago. Realizado acolhimento 

pelo enfermeiro com classificação na cor verde. O médico que prestou atendimento foi Dr. Igor Zapata, 

que relata ter feito exame físico e registrou hipótese diagnótica gastrite aguda. A usuária recusou receber a 

medicação prescrista : Ranitida IM. Em contato com a manifestante não obtivemos êxito, deixamos recado 

com a mãe a Sra Rosana em outra tentativa recado em caixa postal.

A queixa deu-se devido às condições do sanitário feminino estar imundo e sem papel. A empresa 

responsável pela limpeza e conservação desta unidade, foi orientada de imediato quanto ao estado 

referido. Ressaltamos que devido ao fluxo intenso de usuários nos sanitários, periodicamente a empresa 

Usuária esteve na unidade e abriu ficha às 18h25 queixando-se de rouquidão e dor no ouvido. Sendo 

atendida pelo médico, ao exame físico orofaringe e otoscopia, constatou discreta hiperemia. De acordo 

com relato médico médico, a manifestante Sra Caline solicitou atestado médico negando-se a tomar 

medicação a ser prescrita. O médico clínico ainda afirma que acordo com a patologia não necessitava de 

afastamento.

Manifestante chegou na unidade com queixa de dor no peito, foi acolhido com classificação de risco na cor 

amarela, recebeu atendimento médico, sendo medicado de acordo com os sintomas e solicitado exame 

ECG. O exame foi realizado dentro das normas institucionais, seguindo as orientações de higiene como 

lavagem das mãos, troca de lençol, descartável antes e após o antendimento e uso de eletrodo 

descartável. O erro na identificação do exame foi corrigido em tempo hábil, não causando divergência na 

assitência médica.Em seguida, recebeu alta médica e orientações acerca do resultado de seu 

atendimento.

P.S.M. Augusto 

Gomes de Mattos
Manifestante esteve na unidade, abriu fichas às 16h17 solicitando avaliação médica para prática de 

esportes. A enfermeira Raimunda, prestou acolhimento com classificação de risco na cor azul e sugeriu 

que a usuária procurasse a UBS. Em seguida, recebeu atendimento médicoe encaminhamento agendado 

em UBS. Entendemos que a queixa prendeu-se ao não fornecimento da declaração de aptidão física visto 

que o atendimento da enfermagem deu-se dentro os padrões éticos e técnicos exigidos.

1558/12
Materiais náusea e  precisou utilizar o banehiro que estava imundo, sem papel. referido. Ressaltamos que devido ao fluxo intenso de usuários nos sanitários, periodicamente a empresa 

mencionada inspeciona o local.



1571/12 Atendimento

Manifestante relata que presenciou a chegada de uma usuária com o filho nos braços 

apresentando febre de 39º e dificuldades para respirar. O atendente do Raio X pediu 

para a mãe da criança retornar no outro dia para retirar o exame.

1599/12
Tempo de Espera - 

Atendimento

Manifestante relata que chegou na unidade às 10h48 para passar o filho em consulta 

com pediatra e até o momento não foi atendida . Compreende a classificação de risco 

mas acha um absurdo a demora no atendimento infantil.

1603/12 Tempo de Espera- Atendimento
Manifestante solicita melhora no atendimento pois aguardou 1 hora por um erro de 

encaminhamento e triagem de urgência para tratamento de um furunculo.

O Usuário abriu ficha às 10h51 por motivo de dor de garganta, tosse e dor de cabeça, às 11h25 foi 

atendido pela enfermeir a Maria Conceição que realizou acolhimento com classificação de risco na cor 

azul, que é destinada a pacientes que não necessitam de atendimento com prioridade. Recebeu 

atendimento médico e foi medicado às 13h10. Diante do exposto entedemos que a informação não 

procede , visto que recebeu atendimento dentro do tempo previsto no protocolo. Manifestante reitera as 

queixas e agradece o contato.

P.S.M. Augusto 

Gomes de Mattos - 

continuação

A abertura da ficha de atendimento deu-se às 16h43 por motivo de furúnculo, a usuária foi atendinda às 

17h00 pela enfermeira Raimunda que realizou acolhimentocom classificação de risco e na cor azul e o 

tempos estimado é de 4 horas. Em contato com o manifestante , analisamos o caso e no peródo diurno 

ocorreu a abertura da ficha e nosso quadro médico não dispunha de cirurgião para o período, 

encaminhamos para o clínico que pós avaliação informou que a paciente necessitava de avaliação 

cirurgica e só dispunhamos da especialidadeà partir das 19h00. Usuária permaneceu na unidade sendo 

avaliada às 19h37,conforme exposto a paciente foi atendida no período total de 02h54 dentro dos padrões 

técnicos. Manifestante agradeceu retorno e ficou satisfeito com atenção dispensada.

Entramos em contato com a manifestante para melhor esclarecimento do fato onde nos informou que 

retirou o resultado da radiografia logo após a consulta médica e que não acompanhou a usuária. 

Esclarecemos que com a implantação do rx digital, os resultados são divulgados diretamente nos terminais 

dos consultórios médicos. E a impressão se dá mediante a solicitação médica ou do usuário logo após 

atendimento. A manifestante nos pede desculpas, pois elogia o atendimento desta unidade e que foi mal 

compreendida na manifestação., fica feliz por ter recebido nosso contato com melhor esclarecimento.
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Anexo 03 

PLANO ANUAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 2012 

PA SÃO MATEUS E PSM DR. AUGUSTO GOMES DE MATTOS 

 

A Portaria MS número 198 GM/MS/13 de Fevereiro de 2004 - Institui a Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde para o SUS como estratégia do 

Sistema Único de Saúde para Formação e Desenvolvimento de trabalhadores do 

setor. Segundo o Documento Norteador da Secretaria de Estado da Saúde - 

COSEMS que orienta as diretrizes para a Educação Permanente no Estado de São 

Paulo: ”O desenvolvimento e qualificação de RH na saúde pode ser entendida como 

a efetivação de estratégias e ações para o aproveitamento do potencial dos 

profissionais, no sentido de enfrentar as mudanças aceleradas e os desafios gerados 

no desempenho do trabalho diário. As iniciativas de capacitação devem estar 

articuladas de modo que integre a organização, focando: indivíduo, equipe, processo 

de trabalho, Serviço e Sistema de saúde. Deve ocorrer de forma descentralizada, 

ascendente e transdisciplinar; ou seja: em todos os locais; a partir de cada realidade / 

necessidade local e regional; envolvendo vários saberes.  

Deve ser entendida como processo permanente. De modo geral, a integração do 

profissional ao cotidiano dos Serviços de saúde se desenvolve na prática de 

competências, habilidades e conhecimentos acumulados no processo de formação 

profissional e de vida. Esse conjunto de acúmulos precisa de espaços para análise e 

reflexão, orientados a articular os saberes e renovar as capacidades de enfrentar as 

situações cada vez mais complexas nos processos de trabalho, frente à diversidade 

das profissões, dos usuários, das tecnologias, das relações, da organização de 

serviços e dos espaços. A proposta pedagógica recomendada nessa perspectiva 

deve ser orientada por metodologias ativas de ensino / aprendizagem, contemplando 

aspectos concretos e práticos; focalizada em atividades do contexto e do trabalho; 

problematizando situações cotidianas; estabelecendo diálogos entre o processo de 

trabalho e as estratégias pedagógicas; considerando a dinâmica das rotinas e as 

diferentes intencionalidades de cada sujeito de aprendizagem (MOTTA; BUSS, 

2001).  

O resultado esperado é a democratização dos espaços de trabalho; o 

desenvolvimento da capacidade de aprender e de ensinar de todos os atores 

envolvidos; a busca de soluções criativas para os problemas encontrados; o 
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desenvolvimento do trabalho em equipe; a melhoria permanente da qualidade do 

cuidado à saúde e a humanização do atendimento”. Para tanto, segue os temas que 

serão trabalhados: 

 

I - QUALIDADE NO ATENDIMENTO  

 

O treinamento tem o objetivo de ensinar o conceito de excelência no atendimento, 

através de exercícios práticos, a fim de orientar os profissionais da saúde a obterem 

sucesso no atendimento aos usuários, por meio das diretrizes e dos dispositivos da 

Política Nacional de Humanização (PNH). 

 

Público alvo 

Enfermeiros, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar e/ou Técnico de Consultório Dentário, 

Técnico de Farmácia, Farmacêutico, Assistente Social e Auxiliar Administrativo 

recém contratados.   

 

Carga horária 

O Treinamento terá a carga horária de 8 horas. 

 

Objetivos 

Conscientizar o profissional dos impactos gerados por um bom ou mau atendimento 

ao cliente, bem como da importância do constante aperfeiçoamento pessoal nos 

aspectos técnico e social. 

 

Conteúdo Programático 

� Apresentar e discutir sobre as diretrizes e os dispositivos da PNH;   

� Desenvolver e exercitar habilidades práticas imprescindíveis para satisfazer as 

necessidades e expectativas dos usuários; 

� Exercitar e apreender técnicas de atendimento eficaz para melhorar a 

comunicação com os usuários; 

� Atender ao telefônico versus pessoal; prendendo a lidar com as objeções e 

questionamentos; 
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� Refletir sobre as reclamações os usuários e transformá-las em oportunidades 

de fidelização.  

 

Metodologia 

A metodologia adotada será baseada em diálogos, troca de experiências vivenciadas 

pelos profissionais em seus territórios de atuação. Ressaltando o uso de dinâmicas 

lúdicas intercalando estratégias que permitam reflexão diária e cotidiana. 

 

II – ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

O Acolhimento com Classificação de Risco é um dispositivo que opera 

concretamente os princípios da Política Nacional de Humanização (PNH), que tem 

como meta implantar uma assistência responsabilização e vínculo, ampliando o 

acesso do usuário ao Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da implantação do 

acolhimento responsável e resolutivo, baseado em critérios de risco. 

A Classificação de Risco é um processo dinâmico que consiste em identificar o 

risco / vulnerabilidade do usuário, na perspectiva  do processo de enfermagem, 

considerando as   dimensões subjetivas, biológicas e sociais do adoecer, e desta 

forma orientar, priorizar e decidir  sobre os encaminhamentos necessários para a 

resolução do problema do usuário. 

Público alvo 

Médicos, Enfermeiros, Gerentes e Supervisores Médicos e de Enfermagem recém 

contratados.    

 

Carga horária 

O Treinamento terá a carga horária de 8 horas. 

 

Objetivo 

Proporcionar aos participantes conhecimentos sobre as ações técnico-assistenciais 

que proporcionam mudança da relação profissional / paciente por meio de 

metodologia que visa à melhoria da assistência e garantia de acesso ao sistema de 

saúde. 
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Metodologia 

Exposição dialogada da teoria e conceitos atuais (projeção de PowerPoint); aplicação 

de dinâmicas, simulações e jogos para consolidação dos conceitos; discussão e 

participação do grupo (por meio do ouvir, observar e feedback); reflexão e 

planejamento dos conceitos para aplicação cotidiana e apresentação de filmes que 

possibilitam excelentes resultados devido à força da imagem e linguagem prática e 

acessível.    

 

Conteúdo Programático 

� Discutir sobre Política Nacional de Humanização (PNH); 

� Acolhimento histórico e conceito; 

� Classificação de Risco. 

 

III – ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA EM ADULTO  E 

ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA EM CRIANÇA  

 

O curso de Suporte Básico de Vida tem como objetivo essencial o ensino do 

atendimento primário as emergências, tais como: 1.obstrução da via aérea na criança 

e no adulto; 2.atendimento da parada cardiorrespiratória do lactente, criança e adulto; 

e 3. O uso do desfibrilador automático externo. A abordagem proposta destina-se ao 

atendimento pré-hospitalar e intra-hospitalar das emergências acima descritas. 

 

Objetivo Geral  

Padronizar o atendimento em parada cardio-respiratória (PCR) no adulto para 

profissionais que atua área da saúde, a fim de reduzir as morbimortalidades relativas 

às urgências. 

 

Objetivos Específicos 

� Apresentar e discutir protocolos de atendimento de Suporte Básico de Vida 

(BLS) e Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (ACLS) da American Heart 

Association (AHA);   

� Demonstrar situações de urgência como princípios norteadores da promoção 

da saúde, centrados na Vigilância à Saúde; 
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� Interagir com o processo de implementação da regulação da atenção às 

urgências; 

� Refletir sobre ações que busquem a humanização do atendimento em 

urgências, fortalecendo as relações entre os trabalhadores de saúde e destes 

com o doente e seus acompanhantes. 

 

Público alvo 

Médicos, Enfermeiros, Gerentes e Supervisores Médicos e de Enfermagem.    

 

Carga horária 

O Treinamento terá a carga horária de 4 horas. 

 

Metodologia 

Exposição dialogada da teoria e conceitos atuais (projeção de PowerPoint); aplicação 

de dinâmicas, simulações e jogos para consolidação dos conceitos; discussão e 

participação do grupo (por meio do ouvir, observar e feedback); reflexão e 

planejamento dos conceitos para aplicação cotidiana e apresentação de filmes que 

possibilitam excelentes resultados devido à força da imagem e linguagem prática e 

acessível.    

As aulas serão realizadas de forma centralizada, respeitando a carga horária de 4 

horas onde serão abordados os protocolos de Suporte Básico de Vida (BLS) e 

Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (ACLS) da American Heart Association 

(AHA). 

 

Conteúdo Programático 

Protocolos de Suporte Básico de Vida (BLS) e Suporte Avançado de Vida em 

Cardiologia (ACLS) da American Heart Association (AHA). 
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IV – ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM PEDIATRIA    

 

No treinamento em reanimação pediátrica é essencial que os profissionais que 

trabalham em áreas de urgência e emergência com objetivo de estimular o 

aprendizado e reconhecimento rápido com criança com patologia ou injúria grave, e a 

instituir, de forma sistematizada, as medidas iniciais do tratamento.  

A parada cardiorespiratória em crianças pode ser precedida da falência cardio-

pulmonar resultante da deterioração progressiva da função respiratória ou 

circulatória, a despeito da natureza da injúria inicial. Como conseqüência desse 

processo fisiopatológico, pode ocorrer recuperação completa, recuperação parcial 

com seqüela permanente do sistema neurológico ou morte. 

 

Objetivo:  

Reconhecer crianças e bebê em risco de parada cardiorespiratória; 

Conhecer estratégias necessárias para prevenir a paradacardiorespiratória em bebê 

e crianças; 

Desenvolver habilidades cognitivas e psicomotoras atendimento de urgência em 

bebê e crianças 

 

Público alvo  

Médicos, pediatras e enfermeiros 

 

Carga horária:  

8 horas 

 
 Metodologia: 

Os assuntos relacionados serão expostos em aulas teóricas, práticas e em estações 

práticas com manuseio em manequins, desfibriladores, etc.  

 

Conteúdo:  

Técnicas de ventilação com e sem equipamentos;  

Uso de dispositivo de proteção individual;  

Ressuscitação cardio-respiratória;  

Desobstrução das vias aéreas em bebês e crianças;  
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Treinamento no manuseio de desfibriladores automáticos externos (DEA).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para avaliação das ações de educação permanente em saúde serão aplicadas três 

níveis de avaliação: (1) Reação; (2) Aprendizagem; e (3) Impacto do Treinamento no 

Trabalho, Comportamento no Cargo e/ou Transferência.  

Reação é compreendida como o nível de satisfação dos participantes com a 

programação, o apoio ao desenvolvimento do curso, a aplicabilidade, a utilidade e os 

resultados do treinamento (Gama, Borges-Andrade, 2000).  

A avaliação de Aprendizagem refere ao grau de assimilação e retenção dos 

conteúdos ensinados no curso, medido em termos dos escores obtidos pelo 

participante em testes ou provas de conhecimentos aplicados pelo instrutor ao final 

do curso (Abbad, 1999). 

O Impacto do Treinamento no Trabalho compreende o conceito de transferência de 

treinamento, que se refere à aplicação correta, no ambiente de trabalho, de 

conhecimentos, habilidades ou atitudes adquiridas em situações de treinamento 

(Abbad, 1999). 
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Anexo 04A 

 

RELATÓRIO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

PA SÃO MATEUS E PSM DR AUGUSTO GOMES DE MATTOS 

Período: abril, maio e junho 2012 

 

As ações de educação permanente da Associação Paulista para Desenvolvimento da 

Medicina/Programa de Atenção Integral a Saúde (SPDM/PAIS) tem se baseado nos eixos 

norteadores da instituição, com vistas as Políticas Públicas de Saúde do Ministério da 

Saúde que visam à universalidade, eqüidade e integralidade.  

 Neste contexto as ações de educação permanente nos Serviços vislumbram três eixos, 

que balizam as propostas de trabalho: educação em serviço; produção científica e 

integração das interfaces dos serviços, incluídos em programas específicos desenvolvidos 

nos diversos setores da instituição. 

A programação das atividades de Educação Permanente contou com a parceria de 

indústrias cirúrgicas e de tecnologia médica visando a melhoria da qualidade da assistência 

prestada pelos profissionais de saúde. Os objetivos destas atividades foram capacitar para: 

1. Manuseio de dispositivos de segurança; 

2. Manuseio e descarte correto dos resíduos hospitalares; 

3. Atuação da equipe de enfermagem na administração e dispensação dos resíduos 

sólidos;  

4. Manuseio de produtos químicos e materiais perfuro cortantes. 

 

As capacitações direcionadas à conscientização, atendimento, cuidado e tratamento 

foram ministradas em parceria com a SUVIS e enfermeiros multiplicadores da instituição 

SPDM/PAIS e SESI (anexo 1 e 2).    

 

Resultados 

Tabela1: Atividade desenvolvida segundo categoria profissional, PSM Dr. Augusto Gomes 

de Mattos, município de São Paulo, maio e junho, 2012. 
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Atividade Médicos Enfermeiros Administrativos 

Atendimento da Raiva 4% 86% 4% 

Dispositivos de segurança: 

Resíduos Hospitalares  

24% 

 

---- 

 

---- 

Erro Zero 46% ----- ----- 

Segurança na utilização de 

produtos químicos e cuidados 

com materiais perfuro 

cortantes 

 

59% 

 

----- 

 

----- 

Uso consciente do sal na 

alimentação 

24% ----- ----- 

 

 

Tabela 2: Total de hora/homem/ação de educação permanente, nos meses de abril e maio, 

PSM Dr. Augusto Gomes de Mattos, município de São Paulo, 2012. 

Equipe médica Equipe de enfermagem Equipe  

Administrativa 

2 horas  10 horas 2h  

 

 

Tabela3: Atividade desenvolvida segundo categoria profissional, PA São Mateus II, 

município de São Paulo, maio e junho, 2012. 

Atividade Médicos Enfermeiros Administrativos 

Dispositivos de segurança ----- 49% ----- 

Erro Zero ----- 55% ----- 

 

 

Tabela 4: Total de hora/homem/ação de educação permanente, nos meses de abril e maio, 

PA São Mateus II, município de São Paulo, 2012. 

Equipe médica Equipe de enfermagem Equipe  

Administrativa 

----- 4 horas ----- 
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Considerações Finais 

 

O desenvolvimento das ações de educação permanente realizadas proporcionaram, 

além de experiência e conhecimento das rotinas, melhoria na habilidade de saber ouvir, 

fornecendo feedback de forma educada e cortês; contribuindo para melhoria da assistência 

prestada. 

Observou-se a necessidade de listar todos os compromissos e priorizar as atividades 

com maior grau de urgência e importância e administrar o tempo.  

Conclui-se que as ações também favoreceram qualificação técnica, emocional e 

social, permitindo a prática de trabalhar em equipe, respeitando as diferenças e visualizando 

os benefícios que este exercício ocasiona. 
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ANEXO  
 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 
PSM DR AUGUSTO GOMES DE MATOS 

 

 
 
 
 
 
 

ASSUNTO DA 
QUALIFICAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 

DIAS DA 
QUALIFICAÇÃO 

PÚBLICO 
ALVO 

CONTEÚDO 

Capacitação em 
atendimento da Raiva  

2h 10/04 Equipe de 
Enfermagem       
12 
participantes,  
 
Equipe 
Médica 2 
participantes  
    
Administrativa      
2 
participantes 

Atendimento e 
Tratamento dos 
casos de 
Mordedura Animal 

Dispositivo de Segurança 
– BD Solomed 

2h 18 e 19/04 Equipe de 
Enfermagem 
30 
participantes 

Manuseio da 
seringa de 3ml com 
dispositivo de 
segurança 

Resíduos Hospitalares - 
AURIAN 

2h 09/04 Equipe de 
Enfermagem 
15 
participantes 

Manuseio e 
descarte correto 
dos resíduos 
hospitalares 

Erro Zero 2 h 20/04 Equipe de 
enfermagem       
29 
participantes 

Administração e 
dispensação de 
medicamentos 

Segurança na utilização 
de Produtos Químicos e 
Cuidados com materiais 
perfuro cortantes – 
Segurança do Trabalho 

2h 23,24 e 30/05 Equipe de 
enfermagem                                      
38 
participantes 

Cuidado no 
manuseio de 
produtos químicos e 
materiais perfura 
cortantes 

Uso consciente do sal na 
alimentação - SESI 

2h 29/05 Equipe de 
enfermagem                                        
15 
participantes 

Conscientização 
dos profissionais na 
ingestão do sal nos 
hábitos alimentares 

ASSUNTO DA 
QUALIFICAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 

DIAS DA 
QUALIFICAÇÃO 

PÚBLICO 
ALVO 

CONTEÚDO 

Capacitação em atendimento 
da Raiva  

2h 10/04 Equipe de 
Enfermagem       
12 
participantes,  
 
Equipe 
Médica 2 
participantes  
    
Administrativa      
2 
participantes 

Atendimento e 
Tratamento dos casos 
de Mordedura Animal 

Dispositivo de Segurança – 
BD Solomed 

2h 18 e 19/04 Equipe de 
Enfermagem 
30 
participantes 

Manuseio da seringa 
de 3ml com 
dispositivo de 
segurança 

Resíduos Hospitalares - 
AURIAN 

2h 09/04 Equipe de 
Enfermagem 
15 
participantes 

Manuseio e descarte 
correto dos resíduos 
hospitalares 

Erro Zero 2 h 20/04 Equipe de 
enfermagem       
29 
participantes 

Administração e 
dispensação de 
medicamentos 

Segurança na utilização de 
Produtos Químicos e 
Cuidados com materiais 
perfuro cortantes – 
Segurança do Trabalho 

2h 23,24 e 30/05 Equipe de 
enfermagem                                      
38 
participantes 

Cuidado no manuseio 
de produtos químicos 
e materiais perfura 
cortantes 

Uso consciente do sal na 
alimentação - SESI 

2h 29/05 Equipe de 
enfermagem                            
15 
participantes 

Conscientização dos 
profissionais na 
ingestão do sal nos 
hábitos alimentares 
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ANEXO 
 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 
PA SÃO MATEUS II 

 

 

ASSUNTO DA 
QUALIFICAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 

DIAS DA 
QUALIFICAÇÃO 

PÚBLICO ALVO CONTEÚDO 

Dispositivo de 
Segurança – BD 
Solomed 

2h 25 e 26/04 Equipe de 
Enfermagem=25 
participantes 

Manuseio da seringa de 
3ml 

Erro Zero 2 h 20/04 Equipe de 
enfermagem = 29 
participantes 

Administração e 
dispensação de 
medicamentos 
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Anexo 04B 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE  

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE DO TRIMESTRE  

JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2012 

PA SÃO MATEUS E PSM DR. AUGUSTO GOMES DE MATTOS  

 
 
 

 

1. APRESENTAÇÃO 

As ações de capacitação e educação continuada das equipes de saúde de todos os 

âmbitos da atenção devem focar a gestão e atenção pré-hospitalar fixa e móvel, hospitalar e 

pós-hospitalar, envolvendo os profissionais de nível superior e os de nível técnico, em 

acordo com as diretrizes do Sistema único de Saúde (SUS) e alicerçada nos pólos de 

educação permanente em saúde. 

Os processos de capacitação e de educação permanente dos trabalhadores da saúde 

para o adequado atendimento às urgências emergências, em todos os níveis de atenção do 

sistema devem ser priorizados para melhoria da assistência prestada.   

 

2. CRITÉRIOS GERAIS: 

As ações educativas foram planejadas a partir das necessidades observadas nos 

equipamentos de saúde, estimulando reflexões sobre a integralidade da assistência, 

importância da linha de cuidado e saúde do trabalhador. 

O método utilizado nos encontros estimulou a importância do comprometimento dos 

participantes para qualidade na assistência e gestão local, a partir da problematização da 

realidade dos serviços, por meio da relação entre trabalho e educação, de forma que 

processo de capacitação e educação continuada auxilie no desenvolvimento dos serviços e 

geração de impacto em saúde dentro de cada nível de atenção. 

Os trabalhos foram desenvolvidos de forma contributiva, onde os participantes, a partir 

do problema exposto, reconheceram A necessidade de correção, mudança ou melhoria das 

condições atuais. Os profissionais ofereceram suas sugestões que foram discutidas pelo 

grupo, tornando-se então uma proposta aceita e referendada pela totalidade dos 

participantes.   
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3. Atividades desenvolvidas no Trimestre: 

 

 PA SÃO MATEUS II 

Assunto da 
Qualificação 

Carga 
horária 

Dias da qualificação Público Alvo Conteúdo 

 
Acolhimento com 
classificação de 
risco Adulto- 
revisão do 
protocolo Julho-
2012 
 

 
3 horas 

 
16/08/2012 

 
Equipe de 
enfermeiros:12 
profissionais 
. 

 
Revisão dos principais 
pontos  seguindo a 
linha de raciocínio do 
Manchester 

Assunto da 
Qualificação 

Carga 
horária 

Dias da qualificação Público Alvo Conteúdo 

 
Tabagismo 

 
1horas 

 
22,23/08/2012 

Equipe de 
enfermagem: 
Todos os 
plantões: 15 
profissionais 

Importância de parar 
de fumar e 
apresentação de 
medicação auxiliar 

Assunto da 
Qualificação 

Carga 
horária 

Dias da qualificação Público Alvo Conteúdo 

 
Métodos 
Contraceptivos 
 

 
1horas 

 
22,23/08/2012 

Equipe 
Enfermagem: 
15 profissionais 
 

 
Apresentação dos 
métodos existentes 
 

Assunto da 
Qualificação 

Carga 
horária 

Dias da qualificação Público Alvo Conteúdo 

 
Dispositivo de 
segurança – 
agulhas da       B-
Braun 

 
2 horas 

22/08 Equipe de 
enfermagem: 
Todos os 
plantões: 15 
profissionais 

Quais os tipos de 
agulha e cateteres, 
como acionar o 
dispositivo, vantagens 
da utilização. 

Assunto da 
Qualificação 

Carga 
horária 

Dias da qualificação Público Alvo Conteúdo 

A importância da 
segurança em 
nossa vida 
 
 

1 hora 22 e 24/08/2012 Equipe de 
enfermagem: 
Todos os 
plantões: 15 
profissionais 

Foco na segurança no 
trabalho 

Assunto da 
Qualificação 

Carga 
horária 

Dias da qualificação Público Alvo Conteúdo 
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Atendimento 
Humanizado 
 

 
1 horas 

 
30/08/2012 

Equipe 
Enfermagem: 10 
profissionais. 

 
Foco no atendimento 
ao paciente. 

 

 

 PSM Dr. AUGUSTO GOMES DE MATTOS 

Assunto da 
Qualificação 

Carga 
horária 

Dias da 
qualificação 

Público Alvo Conteúdo 

Alimentação 
saudável 

1 hora 05/08/2012 Equipe de 
enfermagem: 
Todos os 
plantões: 15 
profissionais 

Definição do que faz bem ou mal 
na dieta do dia a dia e motivação 
de ter uma alimentação mais 
balanceada.  

Assunto da 
Qualificação 

Carga 
horária 

Dias da 
qualificação 

Público Alvo Conteúdo 

Alimentação e 
Tabagismo 

1 Hora 11 e 12/07/2012 Equipe de 
enfermagem: 
Todos os 
plantões: 15 
profissionais 

Vantagens de uma alimentação 
mais saudável, seguindo a 
pirâmide alimentar.                          
E as desvantagens do tabagismo 
para a saúde do indivíduo.            

Assunto da 
Qualificação 

Carga 
horária 

Dias da 
qualificação 

Público Alvo Conteúdo 

Benefícios do 
exercício físico 
para a saúde 

1 Hora  12 e 13/07/2012 Equipe 
Enfermagem: 
15 profissionais 
. 

O que o hábito de exercitar-se faz 
na vida de cada pessoa.         

Assunto da 
Qualificação 

Carga 
horária 

Dias da 
qualificação 

Público Alvo Conteúdo 

Utilização da 
pirâmide 
alimentar  e 
controle dos 
sinais vitais  

1 hora 20 e 21/08/2012 Equipe de 
enfermagem: 
Todos os 
plantões: 15 
profissionais 

Como utilizar a pirâmide alimentar 
e no que favorece a saúde. Como 
seguir as orientações que 
oferecidas. 
 

Assunto da 
Qualificação 

Carga 
horária 

Dias da 
qualificação 

Público Alvo Conteúdo 

Acolhimento 
com 
classificação de 
risco Adulto- 
revisão do 
protocolo Julho-
2012 

3 horas 16/08/2012 Equipe de 
enfermeiros:     
16 profissionais 
 

Revisão dos principais pontos  
seguindo a linha de raciocínio do 
Manchester 
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4. DISCUSSÃO  

A educação continuada como estratégia permanente mostra-se articulada ao 

planejamento institucional e estimula transformação da realidade e seus determinantes, 

fundamentada na educação e no processamento de situações-problema, extraídas do 

espaço de trabalho e do campo social. 

 

5. REFERÊNCIA 

Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção às Urgências.  Disponível: 

portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Politica%20Nacional.pdf.> acesso em 03/11/2012.  
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Anexo 04C 

Relatório de Ações de Educação Permanente 

PA SÃO MATHEUS II e PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. AUGUSTO 
GOMES DE MATTOS 

Trimestre: Outubro, Novembro e Dezembro de 2012 

 

  Introdução: 

Neste relatório de ações de Educação Permanente, apresentamos as ações 

desenvolvidas no período de Outubro, Novembro e Dezembro de 2012, referentes ao 

PA São Mateus e PSM Augusto Gomes de Mattos. 

As ações de Educação Permanente possuem como eixo estruturante o atendimento 

estratégico das necessidades de desenvolvimento de competências dos profissionais, 

visando o melhor desempenho dos mesmos nas práticas de saúde do seu cotidiano 

profissional, conforme as necessidades apresentadas pelo processo de trabalho. 

Sendo assim, as ações apresentadas abaixo representam esforços no sentido de 

instrumentalizar os profissionais para o melhor atendimento da população de acesso 

dos equipamentos de saúde, ampliando a qualidade do atendimento dos mesmos, 

Tais ações estimulam o olhar e o pensamento crítico dos profissionais sobre o 

cotidiano de trabalho, e os instrumentalizam para transformação das práticas de saúde 

e aperfeiçoamento da assistência à população, configurando-se como aliadas 

estratégicas da gestão no processo de trabalho das equipes. 

Segue apresentação das ações realizadas no PA São Matheus II no trimestre de 

Outubro/Novembro e Dezembro de 2012. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES PA São Matheus II  
 

MUNICÍPIO/
SERVIÇO 

SÃO PAULO/PA 
SÃO MATHEUS II PERÍODO 

Outubro/Novembro/
Dezembro RESPONSÁVEL 

Supervisora de 
Enfermagem: 

Patrícia 

 

Nº DE PARTICIPANTES 

ENVOLVIDOS 

Carga 
Horária 

OBJETIVOS 
RESULTADOS 

OBTIDOS 

DATA 
ATIVIDADE PARTICIPANTES 

 

INTERNO 

 

EXTERNO 
   

05/11 

Orientação 
sobre parecer 
do COREN* 

Equipe de 
enfermagem 

31  2h 
Padronizar 

atendimento 
Satisfatório 

05/11 

Orientação 
sobre parecer 

da SMS 

Equipe de 
enfermagem 

32  2h 
Padronizar 

atendimento 
Satisfatório 

11/12 

Treinamento 
dos 

equipamentos 
da 

ambulância 

Equipe médica e 
enfermagem 

15  2h 
Qualificar o 
atendimento 

Satisfatório 

06/12 

Treinamento 
quanto ao uso 

de 
psicotrópico 

Equipe de 
enfermagem 

27  2h 
Padronizar 

atendimento 
Satisfatório 

 

*Observação:  

O treinamento sobre pareceres do COREN e SMS abordaram: uso de caneta 

vermelha nas fichas de atendimento no período noturno e atendimento a usuários 

travestidos. 
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À seguir, apresentamos as ações realizadas no trimestre de Outubro, Novembro e 

Dezembro, do Pronto Socorro Municipal Dr. Augusto Gomes de Mattos: 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. AUGUSTO GOMES DE MATTOS  
 

MUNICÍPIO: São Paulo MÊS: 
Outubro / Novembro / 

Dezembro 
RReessppoonnssáávveell:: Mirian Alves Martins 

 

Nº  

  
DATA 

ATIVIDADE 
DESENVOLVIDA 

PARTICIPANTES 

INTERNO EXTERNO 

OBJETIVOS 
RESULTADOS 

OBTIDOS 

 
22/10/
2012  

SIPAT – Semana 
Interna de 

Prevenção de 
Acidentes –     

CIPA: O que é 
isso? 

Equipes: Médica, 
Enfermagem, 

Administração, 
Nutrição, 
Farmácia, 
Radiologia, 

Higienização e 
Segurança. 

15 1 

1-Orientar e 
conscientizar os 
empregados 
quanto à 
importância e 
ações da 
Comissão Interna 
de Prevenção de 
Acidentes (CIPA).  

Reflexão dos 
profissionais e 
reconhecimento 
das condições e 
práticas 
inseguras que 
colocam em 
risco a saúde e 
segurança do 
trabalhador no 
ambiente de 
trabalho. 

 
23/10/
2012  

SIPAT – 
Hipertensão 
associada ao 

stress do trabalho  

Equipes: Médica, 
Enfermagem, 

Administração, 
Nutrição, 
Farmácia, 
Radiologia, 

Higienização e 
Segurança. 

15 1 

1-Apontar as 
consequências do 
stress para a 
saúde do 
trabalhador. 
 
2-Promover o 
auto-cuidado no 
ambiente de 
trabalho. 

Percepção dos 
riscos envolvidos 
no ambiente 
profissional e 
valorização do 
auto-cuidado.   

 
24/10/
2012  

SIPAT – A 
importância da 
segurança em 
nossas vidas. 

Equipes: Médica, 
Enfermagem, 

Administração, 
Nutrição, 
Farmácia, 
Radiologia, 

Higienização e 
Segurança. 

 

22 1 

1-Alertar os 
profissionais a 
respeito dos riscos 
no ambiente 
doméstico. 
 
2-Sugerir ações 
preventivas de 
segurança em 
nossas vidas.  

Desenvolvimento 
da crítica a cerca 
dos riscos 
encontrados no 
ambiente 
doméstico. 
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25/10/
2012  

SIPAT – NR-32  

Equipes: Médica, 
Enfermagem, 

Administração, 
Nutrição, 
Farmácia, 
Radiologia, 

Higienização e 
Segurança. 

30 1 

1-Compreender, 
valorizar e cumprir 
as diretrizes 
básicas da Norma 
Regulamentadora 
nº 32 (NR32) pelos 
funcionários da 
Instituição.  

Reflexão e 
reconhecimento 
dos profissionais 
sobre as 
medidas de 
proteção à 
segurança e à 
saúde dos 
trabalhadores do 
serviço de 
saúde. 

 
26/10/
2012  

SIPAT – Isso não 
precisava 
acontecer. 

Equipes: Médica, 
Enfermagem, 

Administração, 
Nutrição, 
Farmácia, 
Radiologia, 

Higienização e 
Segurança. 

13 1 

1-Orientar Sobre a 
importância do 
uso de 
equipamento de 
proteção individual 
(EPI) para 
preservação da 
saúde.  

Valorização do 
uso do EPI no 
ambiente de 
trabalho a fim de 
evitar danos à 
saúde.   

07/11/
2012 

Treinamento dos 
equipamentos 
utilizados em 

Ambulância UTI. 

Médicos, 
Enfermeiros e 
Auxiliares de 
Enfermagem. 

17 0 

1-Capacitar os 
profissionais para 
a 
operacionalização 
dos equipamentos 
disponíveis na 
unidade móvel. 

Conhecimento 
dos 
equipamentos 
existentes na 
unidade móvel 
e a correta 
utilização. 

07/11/
2012 

Treinamento dos 
equipamentos 
utilizados em 

Ambulância UTI. 

Médicos, 
Enfermeiros e 
Auxiliares de 
Enfermagem. 

17 0 

1-Capacitar os 
profissionais para 
a 
operacionalização 
dos equipamentos 
disponíveis na 
unidade móvel. 

Conhecimento 
dos 
equipamentos 
existentes na 
unidade móvel 
e a correta 
utilização. 

14/11/
2012 

Treinamento – 
Avaliação de 
Desempenho 

Todos os 
colaboradores – 
Equipe Médica, 
Enfermagem, 

Administração, 
Nutrição, 
Farmácia, 
Radiologia, 

Higienização e 
Segurança  

150 0 

1-Esclarecer 
dúvidas quanto ao 
preenchimento 
dos formulários e 
do processo da 
avaliação – 
Exercício / 2012.  

Transparência 
na aplicação das 
notas, 
entrosamento 
com a chefia 
imediata e 
aplicação de 
feed back. 

05/12/
2012 

Treinamento – Setor: SAME 04 0 1-Conscientizar os 
profissionais que 

Mudança 



 

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina 

Programa de Atenção Integral à Saúde 

 

 

Envolvimento x 
Comprometimento 

envolvimento e 
comprometimento 
são ações chaves 
para o bom 
desempenho do 
setor 
 

comportamental, 
aproximação 
com a 
administração, 
organiz.o do 
tempo e 
cumprimento de 
prazos 

14/12/
2012 

 

Atendimento Anti-
rábico Humano 

Equipe de 
Enfermagem, 

Médicos e 
Auxiliares 

Administrativos. 

16 0 

1-Capacitar os 
profissionais que 
prestam 
atendimento as 
pessoas expostas 
ao risco de 
transmissão da 
raiva. 
 

2-Orientar quanto 
ao protocolo, fluxo 
e rotinas de 
atendimento anti-
rábico. 

Sensibilização 
dos profissionais 
quanto à 
importância do 
atendimento e 
conduta 
assertiva. 

 

 

 

 

 

 


