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DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.
85.11-2-00 - Educação infantil – creche
87.11-5-01 - Clínicas e residências geriátricas
86.90-9-01 - Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a
urgências.
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatoriais não especificadas anteriormente
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
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94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente
87.20-4-99 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência
mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente
86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
86.21-6-01 - UTI móvel
86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel
87.30-1-99 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não
especificadas anteriormente
87.20-4-01 - Atividades de centros de assistência psicossocial
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 –Associação Privada
LOGRADOURO
R DR. OSCAR GOES CONRADO
CEP
14.770-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONTATO@WDCONTABILIDADE.COM.BR

NÚMERO
586
MUNICÍPIO
COLINA

COMPLEMENTO
UF
SP

TELEFONE
(17) 3321-1616

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****
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87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes
87.11-5-04 - Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS
86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia
86.40-2-04 - Serviços de tomografia
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética
86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética
86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos
86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos
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O INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA-IEPH, é
uma Organização Social, entidade do terceiro setor sem fins lucrativos de direito
privado, voltada ao aperfeiçoamento e modernização dos serviços sociais e
assistenciais no âmbito da saúde.
O corpo diretivo do IEPH é composto por profissionais das mais
distintas categorias, que objetivam a união de esforços e seus conhecimentos
para atingir com excelência a qualidade de serviços.
O Instituto de Estudos e Pesquisas Humaniza apresenta e desenvolve
programas de gestão que visam à minimização dos problemas humanos
provocados pelas diferenças sociais, assegurando a prestação eficiente de
serviços na saúde, além do bem-estar ao cidadão.
O

Instituto

oferece qualidade

em

assessoria

e

consultoria,

planejamento estratégico, capacitação profissional, Auditoria, Diagnósticos em
gestão hospitalar, Saúde Pública e Privada, além de gestão de serviços de
ensinos e muitos outros.
O Instituto de Estudos e Pesquisas Humaniza trabalha para o
aperfeiçoamento dos Serviços Públicos de Saúde de acordo com as normas
preconizadas pelo Ministério da Saúde prezando sempre a ética profissional, o
desenvolvimento de pessoas e a valorização da vida.
Oferecemos ainda racionalização, informatização, gerenciamento de
receitas e despesas, visando a qualidade do serviço prestado a sociedade, com
segurança, confiabilidade apresentado resultados e custo benefício as
instituições geridas.
O Instituto tem como objetivo principal desenvolver processos de
gerenciamento que implicam em benefícios ao cidadão, que através da utilização
de modernas ferramentas de Gestão pela sua excelente e qualificada mão-deobra profissional, aperfeiçoada nos programas de educação continuada,
contribui assim para a formulação e descobertas de novos paradigmas do
conhecimento e de ações, direcionados aos desafios político-econômicos que
acompanham as transformações em curso, unido ao impacto sobre as formas de
organizações socioculturais, que fomenta e desenvolve projetos das seguintes
especificações: de natureza técnica, científica, cultural, educacional, sustentável,
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saúde da população e de inclusão social que atendam aos interesses de
entidades públicas e privadas, e, especialmente, a sociedade.
MISSÃO
Promover gestão de qualidade através de ações estratégicas nasáreas da
Saúde, Educação e Assistência Social.
VISÃO
Implantar e diagnosticar soluções para a Saúde Pública e Privada comeficiência
e eficácia apresentando resultados otimizados.
VALORES
Humanização;
Eficiência;
Compromisso com a vida;
Gestão com Transparência e ética;
Foco em Resultados;
Proteção ambiental;
Responsabilidade e disciplina;
Credibilidade aos cidadãos;
Inovação em gestão de saúde.
PROPOSTA DO INSTITUTO HUMANIZA

Manter e desenvolver educação e ensino em todos os níveis e modalidades,
inclusive, formação inicial e continuada de colaboradores em programas de
capacitação, atualização, extensão, especialização, educação de jovens e
adultos, em suas dependências ou fora delas, de forma presencial ou em
diferentes modalidades de educação à distância, programas de treinamento e
requalificação profissional, mediante parcerias com o poder público e/ouprivado,
hospitais e outros para desenvolvimento de estágio e prática profissional dos
alunos;
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Promover e realizar atividades de avaliação e estratégias de impactos
econômicos e sociais das políticas, programas e projetos na área da saúde e
desenvolver atividades de gestão, suporte técnico e logístico a instituições
públicas e privadas;
Promover a assistência o desenvolvimento social mediante execução de
programas, projetos e ações sócio educativas, priorizando ações dirigidas às
crianças e adolescentes e realizar programas de geração de renda e integração
no mercado de trabalho;
Executar e gerenciar programas de prevenção e atendimento integral a saúde,
otimizando a atenção primária, secundária e terciária, incluindo urgências e
emergências, diagnóstico e terapêutica;
Contribuir para a promoção e manutenção mediante execução de ações para
pesquisa, produção e distribuição de medicamentos, materiais e equipamentos
indispensáveis à saúde pública;
Gerenciar e manter meios de comunicação de massa nas mídias escrita e
eletrônica, produzindo, divulgando e distribuindo obras, além de incluir a
produção de conteúdo para internet, revistas e jornais;
Promover ações que visem o desenvolvimento e estímulo a cultura de excelência
em gestão, incentivando que os integrantes da força de trabalho atuem de forma
direta na Gestão.
A divisão das funções nos sistemas de serviço da saúde tem sido buscada por
várias razões, destacando-se a maximização da eficiência, aperfeiçoamentodos
recursos, aumento da acessibilidade aos serviços e da eficácia na atenção
primária. Tal modelo pressupõe maior comunicação e envolvimento entre
usuários, prestadores e gestores para que, com soluções compartilhadas, sejam
corresponsáveis pela qualidade dos serviços e, também, pela viabilidade
financeira do sistema, num modelo de gestão negociado de ajustamento mútuo
em conjunto de práticas que intensifiquem o espírito de gestão por
compromissos.
Cumprir os compromissos com as ações das agendas de prioridades
estabelecidas com a Secretária Municipal de Saúde – Pacto de Gestão – e
Ministério da Saúde – Pacto pela Vida;
Prestar serviços de saúde com qualidade e eficiência, sem preconceitos ou
discriminação de raça, cor, religião, sexo ou orientação sexual. Uma assistência
igualitária, sem privilégios de qualquer espécie com um tratamento individualista,
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personalizado e acolhedor.

2. Município de Aracaju

Aracaju é um município brasileiro, capital do estado de Sergipe.
Localiza-se no leste do estado, sendo cortada por rios como o Sergipe e o Poxim.
De acordo com a estimativa de 2017, sua população é de 664 908 habitantes.
Somando-se as populações dos municípios que formam a Grande Aracaju, Barra
dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, o número passa
para 938 550 habitantes. Apesar de ser a menos populosa das capitais
nordestinas, sua localização perfaz como importante ponto estratégico enquanto
centro urbano, econômico, cultural e político para o país.
É apontada como a capital com menor desigualdade do Nordeste
10

Brasileiro, como a cidade com os hábitos de vida mais saudáveis do país,
exemplo nacional na consideração de ciclovias nos projetos de deslocamento
urbano e é considerada a segunda capital do país com menor índice de
fumantes.Está entre as capitais com os custos de vida mais reduzidos do país,
tendo focado mais recentemente suas ações turísticas na criação de alojamentos
coletivos, tais como os mundialmente conhecidos hostels.
As terras onde hoje se encontra Aracaju originaram-se de sesmarias
doadas a Pero Gonçalves por volta do ano de 1602. No ano de 1699, tem-se
notícia de um povoado surgido às margens do Rio Sergipe, próximo à região
onde este deságua no mar, com o nome de Santo Antônio de Aracaju. Em 1757,
Santo Antônio de Aracaju vivia sem maiores crescimentos e já era incluída como
sítio da freguesia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Tomar do
Cotinguiba. No dia 2 de março de 1855, a Assembleia Legislativa da Província
abriu sessão em uma das poucas casas existentes na Praia de Atalaia. Nesta
sessão, tendo previamente analisado a situação em que se encontrava a
província, Inácio Joaquim Barbosa, presidente da Província de Sergipe Del Rey,
decidiu transferir a capital de Sergipe, que era São Cristóvão, para a cidade
portuária que seria erguida ali. A decisão foi recebida com grande surpresa pelos
presentes.
A história da cidade de Aracaju[14] está relacionada à da cidade de
São Cristóvão, a antiga capital da Capitania de Sergipe (atual estado de Sergipe).
Foi a partir da decisão de mudança da cidade que abrigaria a capital provincial
que Aracaju nasceu. Fundada em 1855, foi a segunda capital planejada de um
estado brasileiro (a primeira foi Teresina, em 1852). Todas as suas ruas foram
projetadas geometricamente, como um tabuleiro de xadrez, para desembocarem
no rio Sergipe. Até então, as cidades adaptavam-se às respectivas condições
topográficas naturais, estabelecendo uma irregularidade no panorama urbano,
exceto as cidades reais fundadas no século XVI por exemplo (geralmente vilas
sedes de protetorados privados a exemplo de Olinda), que eram planejadas de
modo linear tendo como base uma cruz de acordo com mapas da época. O
engenheiro Sebastião José Basílio Pirro contrapôs essa irregularidade e Aracaju
foi, no Brasil, um dos primeiros exemplos de tal tendência geométrica.
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Período pré-cabralino
Por volta do ano 1000, os índios tapuias que habitavam a região da
atual cidade de Aracaju foram expulsos para o interior do continente por povos
tupis procedentes da Amazônia. No século XVI, quando chegaram os primeiros
europeus à região, a mesma era ocupada por um desses povos tupis: o dos
tupinambás.

São Cristóvão
No início da colonização portuguesa da região onde hoje se
encontram Aracaju e cidades vizinhas, ela estava sob a jurisdição da Capitania
da Baía de Todos os Santos, que hoje é o estado da Bahia. A princípio, essa
região era território do líder indígena Serigi, que dominava desde as margens do
Rio Sergipe até a do Rio Vaza-Barris.

Em 1590, o militar português Cristóvão de Barros atacou as tribos do
cacique Serigy e de seu irmão Siriri, derrotando-os. Assim, no dia 1 de janeiro de
1590, Cristóvão de Barros fundou a cidade de São Cristóvão junto à foz do Rio
Sergipe e definiu a Capitania de Sergipe, ainda subordinada à Capitania da Baía
de Todos os Santos. Mais tarde, a cidade foi transferida para as margens do Rio
Poxim e, enfim, para o Rio Paramopama, afluente do Vaza-Barris.

Assim, São Cristóvão tornou-se a capital da província. Diferente do
que aconteceu nos outros estados da Região Nordeste, a capital de Sergipe
ficava a mais de vinte quilômetros de distância do mar (caso similar ao de João
Pessoa, mas esta não perdeu o status de sede com o pretexto da transferência
do porto para um município vizinho, apenas houve um decaimento no bairro do
porto fluvial; vale lembrar que tanto Filipeia quanto São Cristóvão eram as duas
maiores e mais antigas cidades reais de uma vasta área costeira a norte da então
capital Salvador). Desta forma, seus portos, por onde passavam navios, ficavam
nos rios.

De povoado a capital
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As terras onde hoje se encontra Aracaju originaram-se de sesmarias
doadas a Pero Gonçalves por volta do ano de 1602. Eram compostas de 160
quilômetros de costa, mas, em todas as margens, não existia nenhuma vila,
apenas povoados de pescadores.

No ano de 1699, tem-se notícia de um povoado surgido às margens
do Rio Sergipe, próximo à região onde este deságua no mar, com o nome de
Santo Antônio de Aracaju. Seu capitão era o indígena João Mulato. Em meados
do século seguinte, em 1757, Santo Antônio de Aracaju vivia sem maiores
crescimentos e já era incluída como sítio da freguesia de Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro do Tomar do Cotinguiba.

Na então capital de Sergipe, São Cristóvão, estava-se tendo
dificuldades com relação aos portos. Como a capital ficava no interior do estado,
a navegação até os portos era somente fluvial, o que era um inconveniente, uma
vez que os maiores navios não tinham passagem por conta da tonelagem,
fazendo os portos sergipanos servirem apenas para pequenas embarcações.

A partir de 1854, a praia que hoje se situa no território de Aracaju,
perto da foz do Rio Sergipe, despertou grande interesse do governo da província
de Sergipe, que transferiu a alfândega e a Mesa de Rendas Provinciais para
aquele local e construiu uma Agência do Correio e uma Sub-Delegacia Policial.
Além disso, um porto foi construído na praia, denominada "Atalaia".

A província necessitava de um porto de porte maior para seu
progresso. No dia 2 de março de 1855, a Assembleia Legislativa da Província
abriu sessão em uma das poucas casas existentes na Praia de Atalaia. Nesta
sessão, tendo previamente analisado a situação em que se encontrava a
província, Inácio Joaquim Barbosa, presidente da Província de Sergipe Del Rey,
decidiu transferir a capital de Sergipe, que era São Cristóvão, para a cidade
portuária que seria erguida ali. A decisão foi recebida com grande surpresa pelos
presentes.
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Assim, no dia 17 de março de 1855, Inácio Joaquim Barbosa
apresentou o projeto de elevação do povoado de Santo Antônio de Aracaju à
categoria de cidade e a transferência da capital da província para esta nova
cidade, que foi chamada simplesmente de Aracaju. Foi um dos momentos mais
importantes e de maior repercussão da história de Sergipe. A nova localização
da capital iria beneficiar o escoamento da produção principalmente açucareira da
época, além de representar um local mais adequado para a sede do governo
para o desenvolvimento futuro. A cidade de São Cristóvão não se revoltou de
forma violenta contra a decisão, tendo apenas feito manifestações de protesto.
Dessa forma, Aracaju passou à frente de várias cidades já estruturadas, com
melhores condições enquanto desenvolvimento urbano. Cidades como
Laranjeiras, Maruim e Itaporanga se apresentavam em condição superior à de
Aracaju. Desde então, Inácio Joaquim Barbosa vem sendo considerado o
"fundador de Aracaju", tendo atualmente um monumento em sua homenagem na
Orla de Atalaia. Por não se ter tido êxito em encontrar nenhum retrato do
presidente de Sergipe, o monumento não é uma estátua, mas uma estrutura de
aço de 5,5 metros de altura e 2 200 quilogramas.

Somente em 1865 a capital se firmou. A partir dessa data ocorre um
novo ciclo de desenvolvimento, que dura até os primeiros e agitados anos da
proclamação da República. Em 1884, surge a primeira fabrica de tecidos,
marcando o início do desenvolvimento industrial. Em junho de 1886, Aracaju
tinha 1 484 habitantes e já havia a imprensa oficial e algumas linhas de barco
para o interior. Em 1900, inicia-se a pavimentação com pedras regulares e são
executadas obras de embelezamento e saneamento. Centro do poder políticoadministrativo, a Praça do Palácio (atual Praça Fausto Cardoso) foi o ponto de
partida para o crescimento da cidade, pois todas as ruas foram ordenadas
geometricamente para terminar no Rio Sergipe.

Planejamento urbano
Como Aracaju surgiu com o objetivo de sediar a capital da província
de Sergipe del-Rei, que até este momento se localizava na cidade de São
Cristóvão, segundo alguns historiadores, o Centro foi idealizada com
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"planejamento urbano" desde o início, pois as primeiras ruas estão organizadas
de forma a lembrar um tabuleiro de xadrez.

O responsável pelo desenho da cidade de Aracaju foi o engenheiro
Sebastião José Basílio Pirro. A construção da cidade apresentou algumas
dificuldades de engenharia, pois a região continha muitos pântanos, pequenos
lagos e mangues.

Apesar de se saber o dia exato de fundação da cidade, não se sabe
com certeza qual foi o ponto inicial urbano. É provável que ela tenha sido
ocupada a partir da atual Praça General Valadão, onde se situava o porto.

Existe um bairro na cidade chamado América, o nome das ruas dele
em grande parte são nomes dos outros países da América, há, também, em
Aracaju, ruas que homenageiam os outros estados da federação e há conjuntos
habitacionais como o Médici e o Castelo Branco que fazem homenagem aos
generais que comandavam o país na época em que os mesmos foram
construídos.

Geografia

De acordo com a divisão regional vigente desde 2017, instituída pelo
IBGE, o município pertence às Regiões Geográficas Intermediária e Imediata de
Aracaju. Até então, com a vigência das divisões em microrregiões e
mesorregiões, fazia parte da microrregião de Aracaju, que por sua vez estava
incluída na mesorregião do Leste Sergipano.

O solo da cidade era principalmente composto por areia e em zonas
estuarinas (como nos Bairros Salgado Filho, Grageru, São José, Porto Dantas e
Coroa do Meio) era uma área de manguezal, constantemente inundada. Hoje,
grande parte da área de manguezal está coberta por concreto em diversos
pontos da cidade. A vegetação original e o mangue, que ficava principalmente
15

às margens do Rio Sergipe, foram quase completamente soterrados. Na zona
norte da cidade estão as áreas mais elevadas, com destaque para o morro do
Urubu, que tem altitude máxima aproximada de 100m. Próximo a ele existem
diversas colinas que dão uma acidentalidade ao relevo local, a exemplo do que
acontece nos bairros Cidade Nova e 18 do Forte. Os prédios baixos facilitam a
circulação de ar, ajudando a aliviar as altas temperaturas que afligem a cidade
na maior parte do ano. Ao contrário do que acontece nas capitais litorâneas, o
adensamento urbano da capital está à margem estuarina do rio Sergipe e ao
seus afluentes. À beira-mar, estão os hotéis e casas de veraneio situam-se nos
bairros Atalaia, Coroa do Meio e zona de Expansão, mesclando-se com uma
crescente urbanização residencial nessas áreas nas últimas duas décadas.

As unidades que compõem o quadro morfológico são os tabuleiros
sedimentares e planície flúvio-marinha e planície marinha. Relevo dessecado do
tipo colina. Aprofundamento de drenagem muito fraca e extensão de suas
formas. Os tabuleiros sedimentares são um conjunto de baixas elevações, com
forma de mesa, separadas por vales de fundo chato, onde se desenvolvem
amplas várzeas. O relevo plano faz com que seja bastante apropriada a prática
do ciclismo, sendo este o meio de transporte incentivado pela Prefeitura. A
escolha da bicicleta ajuda a diminuir os congestionamentos e libera o transporte
público. Apesar disso, o ciclismo ainda é meio de transporte para as classes mais
baixas. Existem algumas grandes ciclovias na cidade. As mais antigas são da
avenida Augusto Franco, avenida Beira Mar, e mais recentemente, avenida São
Paulo (em direção aos bairros mais periféricos), e da praia de Atalaia.

A cidade tem a leste o Rio Sergipe, onde fica localizada a praia 13 de
Julho (mesmo nome do bairro). Atualmente o espaço dispõe de uma orla com
diversificadas atividades relacionadas com o lazer. Em seu curso á margem da
capital sergipana, o rio é considerado salobre. Nas imediações da foz o rio separa
a capital da Ilha de Santa Luzia e deságua na praia da Coroa do Meio, onde
também é despejada a maior parte do esgoto doméstico. O abastecimento de
água é feito a partir do rio Poxim, que corta a cidade pelos bairros Jabutiana, São
Conrado e deságua no rio Sergipe, no bairro 13 de Julho, e do Rio São Francisco
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através de uma rede de adutoras. Na divisa com a cidade de Nossa Senhora do
Socorro existe o Rio do Sal, de onde a prefeitura e particulares retiram água para
regar os canteiros públicos e outras tarefas onde não há necessidade de se
utilizar água potável.
O clima é quente e úmido, com período chuvoso de março a agosto.
A temperatura média anual é de 26 °C e precipitação média anual de 1 300
milímetros (mm). Os meses mais quentes de Aracaju são: janeiro, fevereiro e
março, com temperatura média de 27 °C, sendo que a média das máximas são
29 °C e a das mínimas 24 °C. Já os mais amenos são julho e agosto, com
temperatura média de 24 °C, a média das máximas não supera os 28 °C, e à
noite a temperatura pode cair para 19 °C. Porém, pode acontecer de a
temperatura ficar mais quente no inverno e mais fria no verão, como em 2002.

Em Aracaju os meses mais chuvosos são entre março e julho, pois o
vento forte devido às temperaturas mais baixas no Sul e Sudeste do país nesses
meses trazem várias nuvens carregadas. Nesse período, a quantidade média de
chuva supera os 150 mm por mês. Entre esses meses, o mais chuvoso é o maio,
cuja média é de aproximadamente 240 mm. Nos meses mais secos, entre
setembro e fevereiro, o vento fica mais fraco, só conseguindo trazer nuvens
leves, então chove menos. A média de chuvas entre esses meses é de
aproximadamente entre 20 mm e 60 mm.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), desde
1931 a menor temperatura registrada em Aracaju foi de 14,6 °C em 30 de agosto
de 1966 e a maior atingiu 34,3 °C em 26 de março de 1974. O maior acumulado
de precipitação em 24 horas foi de 376,5 mm em 24 de julho de 1964. Outros
grandes acumulados iguais ou superiores a 150 mm foram: 221,4 mm em 25 de
julho de 1964, 186,5 mm em 28 de novembro de 1953, 179,4 mm em 27 de junho
de 1932, 171,6 mm em 18 de maio de 1964, 157 mm nos dias 16 de maio de
1999 e 25 de maio de 2011, 156,8 mm em 20 de abril de 1981, 155,3 mm em 25
de janeiro de 1965, 153,6 mm em 16 de abril de 1966 e 150,2 mm em 12 de maio
de 1962. Em um mês o recorde é de 968,7 mm em abril de 1964.
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Demografia

Contando com mais de 570.000 habitantes,
segundo o Censo 2010 do IBGE, distribuídos em 181,8
km², Aracaju tem uma grande densidade demográfica,
mais de 3.100 hab/km². A cidade cresceu muito desde
1960, como outras cidades brasileiras. Na época
possuía 115.713. Passou a 183.670 em 1970, 293.100
em 1980 e 402.341 em 1991, tendo registrado na
década de 1980 crescimento geométrico de quase 5%.
O Coeficiente de Gini é de 0,47 com limite inferior e
superior respectivamente entre 0,45 e 0,50.

Tratando-se de religião, a grande parte da
população de Aracaju pratica o Cristianismo, Tendo
destaque a denominação Católica sendo esta a religião predominante no estado,
onde esta é administrada pela Arquidiocese de Aracaju e pelas Diocese de
Estância e Propriá. A Igreja Católica atua no Estado em diversas áreas algumas
delas são as áreas educacionais, socioculturais e religiosas. De acordo com os
dados do Novo Mapa das Religiões, feito pela Fundação Getúlio Vargas com
dados de 2009 da Pesquisa de Orçamento Familiar, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, 72,26% da população de Aracaju se identifica como
católica, 4,18% como evangélica pentecostal, 9,23% pertencem a outras
denominações evangélicas, 7,64% não possuem religião (podendo ser ateus,
agnósticos, deístas), 3,25% são espíritas, 0,11% seguem religiões afro-brasileira
e 3,09% pertencem a outros grupos.

O IDH em 2010 foi de 0,770 e em 2000 0.665.
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Política

O palácio Ignácio Barbosa foi sede da prefeitura de Aracaju até 2005.
O poder executivo do município de Aracaju tem como chefe o prefeito,
que escolhe seu gabinete de secretários, seguindo o modelo proposto pela
Constituição Federal. O atual prefeito da cidade é Edvaldo Nogueira, do Partido
Democrático Trabalhista (PDT). Prefeito da capital sergipana de 2006 a 2012,
Edvaldo Nogueira volta ao cargo após vencer as eleições municipais de 2016
sendo eleito no segundo turno com 146.271 votos, o que correspondeu a 52,11%
dos votos válidos.[28] A sede da prefeitura ficava no Palácio Ignácio Barbosa,
prédio histórico inaugurado em 1923 e situado na praça Olímpio Campos, no
Centro da cidade, mas desde 2005 a sede do poder executivo está situada no
prédio do antigo CESEC do Banco do Brasil no Conjunto Costa e Silva, zona
oeste, que foi reformada, modernizada e ampliada, sendo denominado
"Complexo Administrativo Prefeito José Aloísio de Campos" incluindo diversas
secretarias.

No âmbito do judiciário, a Comarca de Aracaju, instalada em 5 de
janeiro de 1893, possui diversas varas cíveis e criminais.[29] A cidade tem o
maior eleitorado de Sergipe, com 378 146 eleitores divididos em quatro zonas
(1º, 2º, 27º e 36º) e 974 seções eleitorais, segundo dados de 2010.[30][31] De
acordo com a legislação brasileira, por ter mais de 200 mil eleitores, pode haver
segundo turno na eleição para prefeito de Aracaju caso o primeiro colocado não
atinja a maioria dos votos válidos.

Câmara Municipal de Aracaju
O poder legislativo é constituído pela câmara municipal, atualmente
composta por 24 vereadores eleitos para mandatos de quatro anos, cabendo a
eles o papel de fiscalizar e assessorar o executivo, além de elaborar leis sobre
todos os temas de competência do município. A Câmara de vereadores de
Aracaju até hoje não tem sede própria. Ocupa há três décadas o Palácio Maurício
Graccho Cardoso, antiga Biblioteca Pública Estadual. A câmara dispõe de um
19

terreno no Centro Administrativo Governador Augusto Franco, no bairro Capucho
(Aracaju), mas em 2010 o então presidente Emanuel Nascimento, do Partido dos
Trabalhadores, afirmou que o legislativo municipal não dispõe de recursos para
instalar sua nova sede, Em 2013 o presidente da Câmara, Vereador Vinícius
Porto, do DEM, anunciou que a sede própria será construída no bairro Coroa do
Meio. mas a ideia não foi adiante.

Subdivisões

O município de Aracaju é atualmente constituído por apenas um
distrito sede.

Erroneamente alguns conjuntos habitacionais de Aracaju são
denominados de bairros, dada a grande dimensão territorial. Exemplos: Augusto
Franco (na Farolândia) , Sol Nascente, JK e Santa Lúcia (na Jabotiana) , Dom
Pedro e Agamenon Magalhães (José Conrado).

Economia

Atividades econômicas em Aracaju - (2012)[41]
O produto interno bruto de Aracaju foi de 6 940 000 000 de reais em
2008, a preços correntes de mercado. Os serviços, a indústria e a exploração
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petrolífera são a base da economia aracajuana. Aracaju possui um centro
comercial com grandes lojas, tais como C&A, Lojas Riachuelo, Lojas Renner,
Lojas Americanas, Ricardo Eletro, Magazine Luiza, Casas Bahia, Centauro e as
redes de supermercado Gbarbosa, Bompreço, BIG Bompreço, Atacadão, Extra,
Mercantil Rodrigues, Pão de Açúcar, Sams Club dentre outros. Outro ponto
comercial, mas também turístico no Centro da capital são os mercados
municipais[42] Albano Franco, Antônio Franco e Thales Ferraz, os quais vendem
produtos

artesanais,

vestuário,

ervas

medicinais,

comidas

típicas

e

hortifrutigranjeiros. Está em construção um mercado popular de eletrônicos
(tipicamente fomentadores das internacionalmente conhecidas China Town) em
localização privilegiada da cidade, ao lado do terminal de ônibus do Mercado
Albano Franco.

Centro de Aracaju

Rio Mar Shopping, primeiro shopping da cidade.
A cidade possui um dos modernos centros operacionais de tecnologia
da informação da empresa multinacional Politec e conta atualmente com três
shoppings-centers construídos e dois em fase de construção. O primeiro
shopping construído na cidade foi o RioMar Shopping. Inaugurado em 1989,
passou por expansões em 2008, 2011 e 2017. O shopping está localizado no
bairro Coroa do Meio que fica às margens do Rio Sergipe. O empreendimento é
ligado ao continente pela ponte Godofredo Diniz a qual dá acesso à Avenida
Beira Mar no bairro 13 de Julho, uma das áreas mais nobres de capital.

O posterior centro comercial privado construído foi o Shopping
Jardins. Inaugurado em 1997, passou por expansões em 1998, 2004 e em 2006.
O shopping está localizado no bairro de mesmo nome e foi responsável pelo
crescimento e valorização da localidade em seu entorno, com o surgimento de
diversos prédios residenciais. Esta localizado também nos arredores do Parque
da Sementeira. O terceiro shopping foi inaugurado em 2019 no Bairro Industrial.
Trata-se do Aracaju Parque Shopping, primeiro shopping da zona norte da
21

cidade. Abriga uma vista privilegiada por estar às margens do Rio Sergipe, muito
próximo do centro histórico e comercial da capital mas também das cidades de
Barra dos Coqueiros (pela Ponte João Alves, via de ligação entre Aracaju a esta
cidade conurbada) e Nossa Senhora do Socorro.

Além do Centro e dos shoppings nos bairros Jardins, Coroa do Meio
e Industrial, merece destaque o ramo do comércio nos bairros Siqueira Campos
e Santos Dumont, voltados ao comércio popular e o badalado bairro 13 de Julho,
onde predominam variadas lojas, tais como boutiques e delicatessens voltadas
a pessoas de maior renda. Desde a década de 2000 o bairro Jabotiana vem
passando por uma rápida expansão residencial e consequentemente comercial.
Duas redes de supermercado foram instaladas e surgiu um novo subcentro de
comércio e serviços na Avenida Farmacêutica Cezartina Régis, entre os
conjuntos Sol Nascente e JK. Nessa avenida e em seu entorno há atualmente
uma concentração de farmácias, academias de ginástica, mercearias, "pet
shops" e sobretudo uma variada rede gastronômica de bares e restaurantes que
tem trazido ao bairro uma agitação noturna que começa a ser comparada com
outros espaços da capital tais como a Atalaia e o Inácio Barbosa.

A região do bairro Atalaia é comparativamente um dos mais carentes
de serviços dadas a distância do principal centro comercial da cidade. No
entanto, o comércio tem crescido vertiginosamente de olho no crescimento
turístico da cidade bem como de novos condomínios residenciais habitados
principalmente por moradores provenientes de outras localidades que priorizam
a comodidade de morar na enseada de praias da região. Este vácuo de
investimentos é o que tem financiado, por sua vez, a rápida expansão do
comércio especificamente na região da Orla de Atalaia e, em particular, com a
chegada das mais variadas redes de franquias low cost na região tais como a
rede de hotéis Ibis Budget, de alimentação Subway e McDonalds mas também
de academias Smart Fit que encontra-se em fase de implementação. Este
fenômeno potencial tem propiciado a maior integração física desta área turística
e de nova ocupação dos habitantes da cidade com as regiões tradicionalmente
mais comerciais, já que também a área central da Orla de Atalaia (conhecida
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como os Arcos da Orla de Atalaia) encontra-se estrategicamente localizada a 3,5
quilômetros do Aeroporto de Aracaju, ponto de grande interesse em acesso da
maioria dos visitantes da cidade.

Shopping Jardins

Turismo

A Orla de Atalaia é um dos principais
cartões postais da cidade. Possui 6 km de
extensão e está situada a 9 km do centro da
cidade. A maioria dos principais hotéis e
restaurantes da cidade localizam-se muito
próximos ou, na maioria das vezes, são integrados à orla. Boa parte dos
restaurantes com pratos típicos da região ficam localizados na região do corredor
denominado Passarela do Caranguejo, o qual
possui um monumento em forma de 'Caranguejo
Gigante' a céu aberto onde se pode tomar uma
bela foto da praia e do crustáceo que tanto
caracteriza a culinária local.

Além da praia, com sua ampla faixa de areia até o mar, a Orla de
Atalaia possui em sua estrutura alguns lagos artificiais, pista de cooper e regiões
com fontes de água com iluminação e sonoridade especiais. Além disso,
apresenta diversas áreas de lazer, tais como quadras poliesportivas, clube de
tênis, kartódromo e rampas de skate e patins espalhadas por toda sua extensão.
Tradicionalmente nos finais de semana ocorrem diversos eventos culturais, tais
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como por exemplo o popular 'Som de Calçada' que agita a juventude local na
área conhecida pelos locais como 'Calçadão da Cinelândia'.

Em critérios de esculturas a céu aberto, a região da Orla apresenta o
Monumento aos Formadores de Nacionalidade, que foi construído para
homenagear personalidades da história brasileira. As estátuas de bronze
representam, dentre outras personalidades: Joaquim José da Silva Xavier, Zumbi
dos Palmares, Dom Pedro II, José Bonifácio de Andrade e Silva, Joaquim
Nabuco, Princesa Isabel, Duque de Caxias, Barão do Rio Branco, Getúlio
Vargas, Juscelino Kubitschek.

Por fim, e não menos importante, é na imponente Orla de Atalaia que
localiza-se o Oceanário de Aracaju. Sob uma vista aérea, a estrutura possui
formato de tartaruga e internamente abriga não só a querida tartaruga mas
também diversos outros animais marinhos em 20 aquários e tanques. Essa
construção, tal como o pórtico escultural em sua entrada, são uma maravilhosa
homenagem a estes animais que habitam a costa sergipana.

Infraestrutura

Saúde
Hospital Cirurgia de Aracaju
A saúde em Aracaju é administrada
pela Secretaria Municipal de Saúde, que planeja
e executa as ações na área, de acordo com os princípios do Sistema Único de
Saúde.Existem quatro estabelecimentos de saúde públicos com internação e
dezesseis estabelecimentos de saúde privados com internação. São 2 491 leitos,
sendo 2 053 disponíveis ao Sistema Único de Saúde (2002, IBGE). A cidade
conta com 43 unidades de saúde da família do PSF.A expectativa de vida é de
74,3 anos (IBGE, Censo 2010) e 16,73% em cada mil crianças nascidas vivas
morrem antes de um ano de idade (IBGE, 2010). Aracaju é a capital brasileira
com menor índice de fumantes do país, apenas 8% dos moradores da cidade
tem esse vício.
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Segurança pública

No quesito violência urbana, figura
no ranking das 50 cidades mais violentas,
segundo pesquisa publicada no início de 2016
pela ONG mexicana "Securidad, Justicia Y Paz", posicionando-se no 38° lugar.
Outra pesquisa, de agosto de 2016, realizada pela FLACSO (Faculdade LatinoAmericana de Ciências Sociais) - "Mapa da Violência 2016" - aponta Aracaju
como a sexta capital mais violenta do País. (No ranking de capitais brasileiras,
as seis primeiras colocadas também são da região Nordeste.)

Transportes

Avenida Hermes Fontes

Teleférico no Zoológico de Aracaju (Parque José Rollemberg Leite)

Terminal de passageiros do Aeroporto
de Aracaju
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Terminal Rodoviário Governador
José Rollemberg Leite

A cidade é servida pelas rodovias federais BR-101 e BR-235, além de
várias rodovias estaduais. A Ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros (Ponte
Construtor João Alves) liga a capital Aracaju ao município de Barra dos
Coqueiros, cidades do litoral de Sergipe. Aracaju encontrava-se separada de sua
vizinha Barra dos Coqueiros pelo Rio Sergipe. Foi inaugurada no dia 24 de
setembro de 2006. Seu propósito é aproximar a capital Aracaju ao porto do
estado, à beira do oceano Atlântico, dentro do município vizinho da Barra dos
Coqueiros. Com a obra, o litoral norte do Estado, que vai da foz do Rio Sergipe
até à foz do Rio São Francisco está mais acessível ao turismo em Aracaju.

Aracaju possui dois terminais rodoviários. O Terminal Rodoviário de
Aracaju, oficialmente Terminal Rodoviário José Rollemberg Leite, está localizado
às margens da Avenida Tancredo Neves, na entrada da cidade para quem vem
da BR-101. A Rodoviária Nova, como é mais conhecida, recebe ônibus de
viações estaduais, regionais e nacionais. Pode-se ir e vir de muitas cidades de
Sergipe, diversas cidades da região nordeste, além dos mais variados estados
do Brasil. Cerca de quinze empresas operam com transporte interestadual em
Aracaju. Do fluxo total de passageiros no terminal José Rollemberg Leite, 16%
são de viajantes de outros estados. O Terminal Rodoviário Luiz Garcia, mais
conhecida como Rodoviária Velha, está localizada no Centro da capital. Foi
inaugurada em 1962 e em 1978 deixou de receber ônibus interestaduais com a
inauguração da Rodoviária Nova. De 1978 até 1994 operou apenas com linhas
da Região Metropolitana de Aracaju e em 1995, com a entrada do sistema de
transporte alternativo de cooperativas, retomou operações para todo o estado de
Sergipe. As empresas que atuam nesse terminal são: Coopertalse, Coopetaju e
Via Norte.
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O transporte público na cidade é feito por ônibus, através de três
grupos concessionários Grupo Progresso(Viação Progresso, Transporte
Tropical, AVP- Auto Viação Paraíso), Grupo Fretcar (Viação Halley, Viação
Modelo e Capital Transportes) e Grupo Itamaracá em sociedade com o Grupo
Parvi (Viação Atalaia), cujos ônibus interligam os municípios da Região
Metropolitana: Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos
Coqueiros. Estes serviços são oferecidos pelo Sistema Integrado Metropolitano
e pelo Sistema Integrado de Transportes.

O Aeroporto Internacional de Aracaju possui 24 voos diários
provenientes das mais variadas localidades. Os destinos diretos diários (sem
escala/conexão) são: Brasília(BSB), Recife(REC), Rio de Janeiro(GIG), São
Paulo(CGH/GRU) e Salvador(SSA).

Aracaju não possui perspectiva de implementar metrô nem linhas de
trem de passageiros. No entanto, apesar de entrevista realizada pela imprensa
local no ano de 2010 onde o ex-prefeito Edvaldo Nogueira propôs a implantação
do VLT, após alguns anos (em 2016) o mesmo político se retratou do que já se
ambicionara um dia.[60][61] Na realidade aracajuana é sabido que a medida de
melhoria do transporte público visa não somente desafogar o trânsito e utilizar
as antigas linhas férreas obsoletas da antiga RFFSA que estão em desuso por
todo estado de Sergipe mas também possibilitaria a melhoria da mobilidade
urbana e a integração com outras cidades históricas da região metropolitana e
com grande valor turístico pelas quais as linhas passam, tais como São
Cristóvão, Riachuelo, Itaporanga d'Ajuda, Laranjeiras, e que também possuem
como demanda pública trabalhadores em geral e estudantes. Esse projeto
certamente ocasionaria maior eficiência econômica ao integrar e facilitar o
deslocamento urbano à região metropolitana da capital aracajuana.

A bicicleta tem uma crescente importância e é usada principalmente
pelas classes populares como transporte diário. Apesar de ser um dos meios de
transporte mais importantes numa cidade com fácil deslocamento por ser em
grande parte plana, as reformas e manutenção das ciclovias são praticamente
27

inexistentes há anos, e a maioria das ciclovias possui piso deteriorado,
obstáculos, interrupções na malha cicloviária e falta de sinalização, entre tantos
outros problemas. O índice de ciclabilidade na capital sergipana é de 1,3,
considerado crítico numa escala que varia de 0 (insuficiente) a 4 pontos (muito
bom), segundo pesquisa da dissertação do mestrado em Desenvolvimento e
Meio Ambiente da Universidade Federal de Sergipe realizado pelo diretor de
Pesquisas da ONG Ciclo urbano, Waldson Costa.

Alguns anos atrás foi

construída uma ciclovia ao longo da Avenida São Paulo, dando continuidade à
da Avenida Rio de Janeiro, e atualmente sendo expandida para outros locais,
como o Conjunto Orlando Dantas e a Avenida Beira-mar, às margens do rio
Sergipe. Atualmente, a cidade tem 65 quilômetros de ciclovias.
Atravessada por quatro rios, o transporte hidroviário foi muito
importante nos primórdios de Aracaju, que tinha linhas regulares para Santo
Amaro, Maruim, São Cristóvão e Itaporanga D'Ajuda. Na década de 1970 foi
inaugurado no Centro o Terminal Hidroviário Jackson de Figueiredo. Até o ano
de 2006 existiam duas linhas oficiais: uma para a Barra dos Coqueiros e outra
para a Atalaia Nova, ambas via Rio Sergipe. Com a inauguração da ponte
Construtor João Alves a concessão das linhas à empresa H. Dantas foi suspensa
e o modal ônibus passou a atuar. Sendo um transporte mais barato, era possível
mantê-lo para beneficiar a população e dar pluralidade das opções modais
semelhante ao que acontece entre Rio de Janeiro, Niterói e outras cidades que
são atendidas por lanchas e ônibus próximas à capital fluminense. A prova da
popularidade do transporte fluvial pelo Rio Sergipe é que as pequenas canoas
fechadas motorizadas, popularmente chamadas de "tó-tó-tó", continuam
funcionando pela metade do preço da passagem de ônibus, ligando do antigo
hidroviário da Barra dos Coqueiros até o atracadouro do Mercado Municipal, em
Aracaju. O porto de Sergipe, Terminal Marítimo Inácio Barbosa - TMIB, localizado
no município de Barra dos Coqueiros, na região metropolitana de Aracaju e
distante 15 km da capital, está apto a receber embarcações de grande porte.
Conta com terminal de passageiros, servindo de principal via de entrada marítima
no Estado. Atualmente, passa por processo de revitalização e ampliação de sua
capacidade.
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CULTURA

Festas populares

O carnaval de Aracaju passou por um
período de estagnação na década de 1990 com o fim
dos bailes de clubes como o Iate Clube, Associação
Atlética, Cotinguiba e Vasco e dos desfiles de escolas
de samba que ocorriam na Avenida Barão de Maruim. Também nessa década
foi extinto o grito de carnaval que ocorria na Praça Fausto Cardoso, chamado de
"Clube do Povo". Antes, na década de 1980 os blocos de rua estavam
praticamente extintos. Em paralelo à decadência do carnaval na capital surge o
Pré-Caju, evento pré-carnavalesco inspirado no Carnaval de Salvador realizado
pelo empresário Fabiano Oliveira através da Associação Sergipana de Blocos e
Trios, num percurso que ficou conhecido como "Corredor da Folia" que no início
chegou a ter aproximadamente mais de 5 km entre sua concentração na Praça
da Bandeira com destino até Ponte Godofredo Diniz, localizada no bairro Coroa
do Meio ao percorrer-se toda a Avenida Beira-Mar pela zona nobre do bairro 13
de Julho, na zona sul da capital. Em duas ocasiões os festejos foram
experimentalmente realizados na área dos Mercados Municipais. De 1992 a
2014, expoentes do Axé Music fizeram dessa festa a maior prévia de momo,
firmando-se no calendário nacional turístico ao divulgar a capital sergipana. Em
novembro de 2014 os organizadores do evento, alegando falta de patrocínio e
em meio a denúncias do TCU de não prestação de contas de verbas oriundas
do Ministério do Turismo, declaram o fim do Pré-Caju e a realização a partir de
2015 de um evento em local fechado no bairro Coroa do Meio, o Fest Verão
Sergipe. A partir de 2005, o carnaval de rua em Aracaju, seguindo uma tendência
nacional, vai sendo resgatado aos poucos e atualmente grandes blocos desfilam
pelas ruas da cidade, sobretudo na região central, a exemplo do Rasgadinho e
do Carro Quebrado, tocando principalmente frevos e marchinhas.
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No mês de junho a Capital sergipana vira um verdadeiro arraial na Vila
do forró, na Orla de Atalaia, e no Forró Caju, na praça dos mercados municipais,
com grandes nomes do forró: Elba Ramalho, Wesley Safadão, Zé Ramalho,
Calcinha Preta, Aviões do Forró, Banda Calypso, Desejo de Menina e outros.
Também nessa época, centenas de Quadrilhas Juninas se apresentam por toda
a cidade, desde escolas, marcando o término do primeiro semestre letivo até as
competições oficiais que levam as vencedoras a participarem de competições
regionais e nacionais. Algumas quadrilhas juninas de Aracaju estão entre as
melhores do país, a exemplo da Unidos em Asa Branca, Século XX, Xodó da
Maranhão e Maracangalha. Mas o São João em Aracaju é sobretudo uma
tradição familiar. Em muitas ruas de diversos bairros e classes sociais da capital
sergipana é comum ver arraiais montados pela própria comunidade ou festas
familiares nas residências onde há muito forró e alegria, repleto de bebidas e
comidas típicas como milho, pamonha, pé-de-moleque, canjica, caruru,
amendoim, bolos diversos, etc.

ESPORTES

Estádio Estadual Lourival Baptista

A cidade conta com quatro estádios
de

futebol

aptos

a

receber

partidas

profissionais: Estádio Adolfo Rollemberg, João Hora, Sabino Ribeiro e Lourival
Baptista, conhecido como "Batistão". Este último tem capacidade para 15.595
pessoas e recebe as principais partidas no estado. O confronto Sergipe x
Confiança é o maior clássico do futebol sergipano. A cidade possui atualmente
cinco clubes profissionais de futebol em atividade: Associação Desportiva
Confiança; Club Sportivo Sergipe;[69] Cotinguiba Esporte Clube; Vasco Esporte
Clube; e Aracaju Futebol Clube.

Para a Copa do Mundo de 2014 a cidade fincou sua marca ao ser
selecionada como Centro de Treinamento para a seleção da Grécia.
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Estabeleceu-se, desse modo, o fortalecimento do vínculo entre dois povos que
têm por tradição a simplicidade e o grande acolhimento aos seus visitantes. Laço
cordial este que rendeu frutos no apoio da torcida local com presságios
concretizados de sucesso e superação na disputa do Mundial.

Já nos Jogos Olímpicos Rio 2016 a receptividade de ambientação
também decorreu de múltiplas formas. Se por um lado a delegação de futebol do
Japão teve seu acesso exclusivo à Arena Batistão para seus treinos, por outro
as demais delegações concentraram suas equipes e atletas das modalidades de
ginástica artística e natação no ginásio Constâncio Vieira e no parque aquático
Zé Peixe, respectivamente. De modo a fortalecer laços entre diversos povos, a
riqueza de receptividade do povo aracajuano tem sido catalisadora do intenso
processo de internacionalização recente pela qual as instituições locais
passam.Ídolos mundiais e campeões olímpicos ucrânianos como Andriy Govorov
e bielo-russos tais como Vitaly Scherbo, Inna Zhukova e Yulia Raskin foram
presenças certas para admiração e deleite da população local. Sob uma
perspectiva das seleções brasileiras em suas diversas modalidades olímpicas, a
cidade apresenta-se como centro de treinamento da Seleção Brasileira de
Ginástica Rítmica, cuja base nacional tem se estabelecido tradicionalmente na
cidade.

Notas
↑ IDH de nível alto, comparável ao da Maurícia (63º do mundo).
↑ Para o ensino superior, os dados são de 2003.
↑ Esperança de vida comparável à Arábia Saudita (97ª do mundo)
↑ Mortalidade infantil comparável ao Egito (113ª menos elevada).
↑ Somente domicílios urbanos.
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3.

LEITOS DE RETAGUARDA PARA COVID-19 CAPS JAEL
PATRÍCIO ARACAJU-SE
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A Unidade de Leitos de Retaguarda para Covid-19 é um serviço público de
saúde que integra as redes de urgência e emergência. Constitui o componente
pré- hospitalar fixo e está implantada em local estratégico, em conformidade com
a Política Nacional de Atenção às Urgências.

Tem como objetivo a manutenção e funcionamento pela OSC, do serviço de
manutenção de 20 (vinte) leitos de retaguarda clínica com suporte ventilatório em
munícipes de Aracaju, a serem adimitidos mediante regulação do Núcleo Interno
de Regulação específico do Município de Aracju – NIR, em consonância com o
art. 16 da Lei Federal n° 13.019/2014, compreendendo servços essenciais de
caráter emergencial previstos no Decreto 6.111/2020 e demais alterações.

É uma estrutura de alta complexidade, situando-se como um

serviço de

internação hospitalar com suporte ventilatório, tendo como atividade fim prestar
assistência aos paciente positivados para a Covid-19.atendimento ao usuário
quanto aos cuidados de saúde. Para seu adequado funcionamento técnico e
administrativo, são necessárias ações de logística e abastecimento específicos,
gerenciamento

de

pessoas,

faturamento

e

informações

sobre

saúde

concernente ao atendimento dos pacientes internados. As estruturas físicas e
lógicas, bem como os processos, são interligadas de forma que o funcionamento
de um componente interfere em todo o conjunto e no resultado final da prestação
do serviço.

A gestão e operação da Unidade de Leitos de Retaguarda para Covid-19 foi
concebida de forma a implantar um novo modelo de prestação de serviços, já
nos moldes da Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde
(HUMANIZA-SUS), com a vinculação a metas quantitativas e indicadores de
desempenho.
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Neste momento, é necessário reorientar o modelo de gerenciamento dos serviços de
saúde, buscando atingir novos patamares de prestação dos serviços para
proporcionar otimização do uso dos recursos públicos e economia nos processos de
trabalho associados à elevada satisfação do usuário.

Podem ser destacados como benefícios adicionais pertinentes a este modelo de
serviço, a integralidade do funcionamento do serviço, sem interrupções motivadas
por falta de manutenção, falta de insumos ou reposição de peças e ausência de
pessoal médico e técnico especializado, pois o Instituto de Estudos e Pesquisas
Humaniza ficará integralmente responsável pelas manutenções preventivas e
corretivas e pela contratação de pessoal devidamente qualificado.

Com estas ações, a Secretaria Municipal de Saúde não precisará se incumbir da
contratação de médicos, funcionários administrativos, de serviço de agendamento e
na aquisição de insumos para o funcionamento dos serviços. Adicionalmente, estará
garantida maior agilidade e eficiência no atendimento à população, promovendo
economia nos processos de trabalho.

As bases para o planejamento estão relacionadas às necessidades de liberação e
disponobilização de leitos, adequando as necessidades a contratação de recursos
humanos, de serviços, a aquisição de materiais de insumos e medicamentos e a
programação visual, ou seja, todos os recursos necessários para assegurar a
assistência

humanizada

e

resolutiva no âmbito

da unidade hospitalar,

exclusivamente aos usuários do SUS que serão adimitidos, acolhidos e assistidos
em suas diversas demandas provenientes da Covid-19, todos os dias da semana,
incluindo sábados domingos e feriados.
Em decorrência da execução do objeto espera-se garantir à população daCidade de
Aracaju, um acolhimento e uma assistência eficiente e segura, agilizando o
atendimento dos casos graves e redirecionando de forma ordenada os casos sem
gravidade.
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4. ATIVIDADES

As atividades nos leitos de retaguarda se iniciam com o processo de regulação dos
pacientes através da CRL da Secretaria Municipal de Saúde, a mesma encaminha
solicitação de vaga através de email para o NIR (Núcleo Interno de Regulação), o
médico responsável avalia a condição do paciente, os exames enviados e a
comprovação de ser um caso positivo para covid. Posteriormente responde ao
email, quando o paciente atende a todos os requisitos, o mesmo será aceito e o leito
liberado no sistema. Em caso de negativa, o médico responderá com a justificativa
cabível.Seguindo o fluxo a CRL providencia o transporte do paciente até nossa
unidade. A enfermeira supervisora do plantão recebe o mesmo e seu prontuário
confronta com as informações passadas pela CRL e estando tudo certo, o destina
para o leito previamente reservado, onde será feita a admissão via sistema e
preenchimento da AIH (autorização de internação hospitalar) e posterior início do
tratamento.
Os ambientes do CAPS Jael Patrício deverão ser dimensionados em postos
de enfermagem, enfermarias, postos de coletas, espaços administrativos,
almoxarifados para armazenamento de materiais e medicamentos, espaço de
descanso dos profissionais, atendendo a todas as legislações vigentes. A Unidade
deverá funcionar de forma ininterrupta, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete)dias
por semana.

Assim, a presente cooperação deverá:
a) Proporcionar internação de pacientes em ambientes individuais ou coletivos
em conformidade com faixa etária, patologia, sexo e intensidade de cuidados;
b) Realizar o registro diário de toda assistência multidisciplinar ao paciente;
c) Realizar o registro diário por parte da enfermagem, principalmente de tudo
que foi administrado no paciente, citando todas as intervenções administradas;
d) Prestação de serviços nutricionais com a disponibilização de alimentos,
tanto para o paciente no leito bem como ao acompanhante, quando couber;
e) Acesso, quando necessário, a serviços pactuados referenciados de
diagnóstico e terapia de maior complexidade;
f) Acesso, nos casos de descompensação clínica ou cirúrgica, à unidade
hospitalar pactuada referenciada de maior complexidade;
g) Avaliação global do usuário no momento da internação ou reinternação;
h) Utilização de protocolos de acesso regulado, em conformidade com a
Portaria Nacional de Regulação do SUS e orientações da SMS;
i) Elaboração de Plano Terapêutico, quando couber, permitindo-se
j) tratamento e controle de sintomas e/ou sequelas do processo agudo 35
ou

crônico, visando a reabilitação funcional parcial ou total;
k) Utilização de prontuário eletrônico.

5. FLUXO DE ATENDIMENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paciente regulado pela CRL (Central de Regulação Local)
Avaliação do médico para dar o aceito ou não
Paciente aceito
Paciente encaminhado pela CRL
Paciente recebido na unidade
Feita conferência do prontuário, exames e documentos
Paciente destinado ao leito reservado
Realizada admissão via sistema
Preenchimento da AIH pelo médico
Segue fluxo para tratamento

6. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O Instituto de Estudos e Pesquisas Humaniza-IEPH, tem como objetivo básico
o desenvolvimento de processos de gerenciamento da UNIDADE DE LEITOS DE
RETAGUARDA PARA COVID-19 CAPS JAEL PATRÍCIO no município de Aracaju SE, que impliquem em benefícios para a sociedade, através da utilização de
modernas ferramentas de gestão e mão-de-obra profissional altamentequalificada,
em contínuo processo de aperfeiçoamento dentro de um programa de educação
continuada contribuindo assim para a formulação e o conhecimento de novos
paradigmas do pensamento e da ação, no âmbito dos desafios político-econômicos
que acompanham as transformações tecnológicas em curso e o seuimpacto sobre as
formas de organização social, cultural e do trabalho, fomentando e desenvolvendo
projetos de natureza técnica, científica, educacional, preservação ambiental, saúde
da população, inclusão social e cultural que atendam aos interesses de seus
associados, grupos sociais e de entidades públicas e privadas.
O Instituto de Estudos e Pesquisas Humaniza pretende atuar como uma
ferramenta para que a Secretária Municipal de Saúde do Município de Aracaju-SE
possa, não apenas por em prática sua Política de Saúde, como também otimizar
tempo e recursos, e minimizar o colapso instalado na rede hospitalar municipal.
• Prestação gratuita e universal dos serviços de atenção hospitalar,
• Aquisição, gestão e logística de suprimentos farmacêuticos e
hospitalares;
• Gestão guarda, conservação e manutenção do prédio, terreno e dos
bens inventariados pelo Município, incluindo os mobiliários e36 os

equipamentos médico-hospitalares;
•

•

•

•

•

Contratação e gestão de profissionais de todas as áreas concernentes
à operação da unidade de leitos de retaguarda de acordo com o
organograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde, onde
o vencimento base dos ocupantes dos cargos, inclusive de direção das
OSS, não poderá ultrapassar a qualquer título os vencimentos do cargo
de Secretário Municipal de Saúde, sendo vedada a cumulação de
quaisquer outras funções por tais ocupantes;
Execução direta ou subcontratação e gestão, em qualquer caso, dos
serviços acessórios necessários ao funcionamento da unidade de
pronto atendimento, tais como lavanderia, alimentação de usuários e
funcionários, higienização, segurança desarmada, manejo e
destinação de resíduos hospitalares, Serviços Auxiliares de Diagnose
e Terapia (SADT), conforme estabelecido no Termo de
Referência/Projeto Básico, no Contrato de Gestão e nos respectivos
Anexos;
Implementação de processos de Humanização durante todo o período
deinternação, se pautando nos princípios da inseparabilidade entre a
atenção e a gestão dos processos de produção de saúde,
transversalidade e autonomia e protagonismo dos sujeitos, buscando
garantir a universalidade do acesso, a integralidade do cuidado e a
equidade das ofertas dos serviços em saúde;
Administração da oferta e gestão de leitos e dos serviços acessórios
necessários ao funcionamento da unidade de leitos de retaguarda,
hotelaria, manutenção predial e de conforto ambiental, engenharia
clínica, tecnologia da informação, conforme estabelecido no Termo de
Referência/Projeto Básico, no Contrato de Gestão e nos respectivos
Anexos;
Desenvolvimento conjunto, conforme normas, critérios e diretrizes da
SMS/SE, de programas e ações de saúde para prevenção e controle
de enfermidades vinculadas à saúde.
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A Unidade de Leitos de Retaguarda oferece estrutura simplificada, com raio-x,
eletrocardiografia, laboratório de análise clínicas por 24 horas e 20 leitos de
estabilização, sendo todos devidamente equipados com monitores multiparametros
e respiradores. Estando estes com cabeceiras devidamente montadas para suporte
necessário para os pacientes. Para melhor organizar a unidade a mesma é divida
em duas alas , sendo elas denominadas de Ala A que contem 11 leitos e Ala B que
contem 9 leitos, todos com o mesmo padrão.
Para seu adequado funcionamento técnico e administrativo, sãonecessárias ações
de logística e abastecimento específicos, gerenciamento de pessoas, faturamento e
informações sobre saúde concernentes ao atendimento do público em geral. As
estruturas físicas e logísticas, bem como os processos, são interligadas de forma
que o funcionamento de um componente interfere em todo o conjunto e no resultado
final da prestação do serviço.
A gestão e operação da Unidade de Leitos de Retaguarda Caps Jael foi
concebida de forma a implantar um novo modelo de prestação de serviços, que além
de atender os moldes da REUE, também se enquadre já nos moldes da Política
Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde, com a vinculação a metas
quantitativas e indicadores de desempenho.
Neste momento, é necessário reorientar o modelo de gerenciamento dos
serviços de saúde, buscando atingir novos patamares de prestação dos serviçospara
proporcionar otimização do uso dos recursos públicos e economia nos processos de
trabalho associados à elevada satisfação do usuário.
O serviço a ser contratado visa assegurar a prestação de serviços de
atendimento hospitalar em caráter contínuo e eficiente, objetivando o aumento da
capacidade de atendimento e a redução da espera para realização de atendimentos,
consultas, exames e resultados, promovendo, desta forma, maior qualidade no
atendimento ao usuário.
Podem ser destacados como benefícios adicionais pertinentes a este modelo
de serviço, a integralidade do funcionamento do serviço, sem interrupções motivadas
por falta de manutenção, falta de insumos ou reposição de peças e ausência de
pessoal médico e técnico especializado, pois o Instituto de Estudos e Pesquisas
Humaniza ficará integralmente responsável pelas manutenções preventivas e
corretivas e pela contratação de pessoal devidamente qualificado.
Com estas ações, a Secretaria Municipal de Saúde não precisará se
incumbir da contratação de médicos, funcionários administrativos, de serviço de
agendamento e na aquisição de insumos para o funcionamento dos serviços.
Adicionalmente, estará garantida maior agilidade e eficiência no atendimento à
população, promovendo economia nos processos de trabalho.
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7. ACESSO DO SERVIÇO
O atendimento será referenciado pela Central de Regulação de Leitos (CRL)
da SMS Aracaju, com equipe multiprofissional qualificada para atendimento de
maneira ininterrupta, garantindo
a medicação, internamento e, quando
necessário, estabilização do paciente crítico e/ou grave que, conforme portaria nº
2.338, de 3 de outubro de 2011:“encontra em risco iminente de perder a vida ou
função de órgão/sistema do corpo humano, bem como aquele em frágil condição
clínica decorrente de trauma ou outras condições relacionadas a processos que
requeiram cuidado imediato”, até a regulação aos leitos de UTI, de acordo com o
perfil avaliado pela equipe.
8. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Os ambientes do CAPS Jael Patrício deverão ser dimensionados em postos
de enfermagem, enfermarias, postos de coletas, espaços administrativos,
almoxarifados para armazenamento de materiais e medicamentos, espaço de
descanso dos profissionais, atendendo a todas as legislações vigentes. A Unidade
deverá funcionar de forma ininterrupta, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete)
dias por semana.
Assim, a presente cooperação deverá:
l) Proporcionar internação de pacientes em ambientes individuais ou coletivos
em conformidade com faixa etária, patologia, sexo e intensidade de cuidados;
m)Realizar o registro diário de toda assistência multidisciplinar ao paciente;
n) Realizar o registro diário por parte da enfermagem, principalmente de tudo
que foi administrado no paciente, citando todas as intervenções administradas;
o) Prestação de serviços nutricionais com a disponibilização de alimentos,
tanto para o paciente no leito bem como ao acompanhante, quando couber;
p) Acesso, quando necessário, a serviços pactuados referenciados de
diagnóstico e terapia de maior complexidade;
q) Acesso, nos casos de descompensação clínica ou cirúrgica, à unidade
hospitalar pactuada referenciada de maior complexidade;
r) Avaliação global do usuário no momento da internação ou reinternação;
s) Utilização de protocolos de acesso regulado, em conformidade com a
Portaria Nacional de Regulação do SUS e orientações da SMS;
t) Elaboração de Plano Terapêutico, quando couber, permitindo-se
tratamento e controle de sintomas e/ou sequelas do processo agudo ou crônico,
visando a reabilitação funcional parcial ou total;
u) Utilização de prontuário eletrônico.
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9. METAS
O presente instrumento tem por meta primária a cooperação da administração
municipal com entidade do terceiro setor, para fins de gerir, equipar e manter 20
leitos clínicos para atendimento a pacientes suspeitos e/ou confirmados com a
Covid-19 por força da pandemia, bem como do estado de calamidade pública
decretado em nível estadual, devendo priorizar:
•

Atendimento de qualidade aos usuários do SUS;

•

Disponibilização de todo o material, equipamento e equipe necessários aos
atendimentos de pacientes regulados através da CRL;

•

Tratamento e recuperação do paciente internado.

10. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A- INDICADORES QUANTITATIVOS PARA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS

Critérios para Transferência de Recursos Mensal relacionado ao indicador
Quantitativo.
Atividade

Volume Realizado
Entre 85% e 100% do
volume

Produção
Assistencial
Hospitalar (Taxa
de Ocupação)

Valor da Produtividade
100% X Transferência de
Recursos Mensal

Contratado
Entre 75,01% e 84,9% 90% X Transferência de
do
Recursos Mensal
volume contratado
Entre 70,01% e 75% 80% X Transferência de
do
Recursos Mensal
volume contratado
Igual ou Abaixo de 70% 70% X Transferência de
do
Recursos Mensal
volume contratado
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B- INDICADORES DE DESEMPENHO QUALITATIVOS

No primeiro mês de atividades os indicadores qualitativos não serão objeto de
cobrança de meta, por corresponder à fase de implantação do termo de
colaboração.
A avaliação das unidades hospitalares quanto ao alcance de metas
qualitativas será feita com base nos seguintes Indicadores de Desempenho, a
partir do 2º mês da operação da unidade, conforme quadro abaixo:
Nº
1

Indicador
Manter os Leitos de

Meta

Pontuaçã
o

Número de pacientes
internados por
dia/número de
solicitaçõesde leito
realizadas por dia x 100

CRL

> 90%

20

Número de DUVSs

CRL

> 85%

20

SAI

> 90%

15

CRL

< 10%

15

Manter o familiar

mesmo mês x 100
Número de boletins

Relatório

> 95%

10

informadosobre o

médicos pordia/número

emitidopela

quadro clínico do

de pacientes internados

entidade e

paciente

no dia x 100

validado

Retaguarda do
Hospital empleno
2

Memória de Fonte
Cálculo

funcionamento
Manter

das

atualiza

AD/CRL atualizadas

as

até às 10h da

DUSV1/CRL2

manhã/quantidade de
pacientes

3

Manter atualizadas
as

AIH3s

referentes

aos leitosocupados

por dia x 100
Número de AIHs
preenchidas e

e

registradas no SIA e

SIH/NUCAR

SIH/número de
pacientes
4

Negativa

de

internados x 100
Total de regulações

aceite

enviadas no

de

mês/regulações

regulação dos leitos

nega
das

5

no

pela
comissão
de
fiscalização
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6

Incidência

de

Número de pacientes

lesão

internadoscom lesão

por

por pressão no

pressão do

período/número de

paciente

pacientes internados no

Prontuários

< 15%

10

10

setor no período x
7

Taxa de densidade

100
Número de infecções

Prontuá

Até

deincidência de

hospitalares

rios,

4,5/1000

infecção de

associadas à cateter

CCIH

corrente sanguínea

vascular central no leito

SMS

porcateter venoso

crítico/número de

central no

cateter/dia x

leito crítico

1000

SÉRIE HISTÓRICA DE INDICADORES DE DESEMPENHO

Março/Abril
Nº

Indicador

Manter os
Leitos de
1

Memória de Cálculo

Fonte

Meta

Pontuação

Resultado

Número de pacientes
internados

CRL
Retaguarda
por dia/número de
do Hospital
solicitações de leito
em pleno
realizadas por dia x 100
funcionamento
Número
de
DUVSs
AD/CRL atualizadas até às
10h da manhã/quantidade
de pacientes por dia x 100
(Na unidade as DUVSs só
Manter
são preenchidas para
2 atualizadas as
CRL
pacientes que necessitam
1
2
DUSV /CRL
de atendimento de maior
complexidade,
portanto
será menor do que
almejado)

> 90%

20

88,88%

> 85%

20

16,48%
Manter
atualizadas as
Número de AIHs
PROGRAMA
AIH3s
preenchidas e registradas
VITAI
3
> 90%
referentes aos no SIA e SIH/número de PRONTUÁRIO
leitos
pacientes internados x 100 ELETRÔNICO
ocupados

15

100%
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Negativa de
aceite de
4
regulação dos
leitos

Total de regulações
enviadas no
mês/regulações negadas
no mesmo mês x 100

CRL

< 10%

15
2,19%

Relatório
emitido
pela
Manter
o
e
familiar
Número
de
boletins entidade
informado
médicos por dia/número de validado
5
> 95%
sobre
o pacientes internados no pela
quadro clínico dia x 100
comissão
do paciente
de
fiscalização
Número
de
pacientes
Incidência de internados com lesão por
lesão por
pressão
no
6
Prontuários
< 15%
pressão do
período/número
de
paciente
pacientes internados no
setor no período x100
Taxa
de
densidade de
incidência de Número
de
infecções
infecção
de hospitalares associadas à
corrente
cateter vascular central no Prontuários,
Até
7
sanguínea por leito crítico/número de CCIH SMS
4,5/1000
cateter venoso cateter/dia x1000
central no leito
critico

10

84,61%

10
1,09%

10

0%

MAIO
Memória de
Fonte
Cálculo
Número de
Manter os
pacientes
Leitos de
internados
1 Retaguarda
por dia/número de CRL
do Hospital
solicitações de
em pleno
leito realizadas
funcionamento por dia x 100
Número
de
DUVSs AD/CRL
atualizadas até às
10h
da
manhã/quantidade
de pacientes por
dia x 100 ( Na
unidade
as
DUVSs só são
Manter
2 atualizadas as preenchidas para CRL
pacientes
que
DUSV1/CRL2
necessitam
de
atendimento
de
maior
complexidade,
portanto
será
menor do que
almejado)

Nº

Indicador

Meta

> 90%

Pontuação

Resultado

20

100,00%

> 85%

20

29,57%
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Manter
atualizadas as
AIH3s
3
referentes aos
leitos
ocupados

Número de AIHs
preenchidas
e
registradas no SIA PROGRAMA
VITAI
e SIH/número de
> 90%
PRONTUÁRIO
pacientes
ELETRÔNICO
internados x 100

100%
Total de
regulações
enviadas no
mês/regulações
CRL
negadas no
mesmo mês x 100

Negativa de
aceite de
4
regulação dos
leitos

15

< 10%

15
4,59%

Manter
o
familiar
informado
5
sobre
o
quadro clínico
do paciente

Número
de
boletins médicos
por dia/número de
pacientes
internados no dia x
100

Relatório
emitido
pela
entidade
e
validado
> 95%
pela
comissão
de
fiscalização

Número
de
pacientes
internados
com
lesão por pressão
no
período/número
Prontuários
de
pacientes
internados
no
setor no período
x100

Incidência de
lesão por
6
pressão do
paciente

10

159,77%

< 15%

10

0,00%
Taxa
de
densidade de
incidência de
infecção
de
corrente
7
sanguínea por
cateter venoso
central no leito
critico

Número
de
infecções
hospitalares
associadas
à
Prontuários,
cateter
vascular
CCIH SMS
central no leito
crítico/número de
cateter/dia x1000

Até
4,5/1000

10

0,00%

Junho
Nº

Indicador
Manter os
Leitos de

Memória de Cálculo

Fonte

Meta

Pontuação

Resultado

Número de pacientes
internados

1 Retaguarda do
CRL
por dia/número de
Hospital em
solicitações de leito
pleno
realizadas por dia x 100
funcionamento
Número de DUVSs AD/CRL
atualizadas até às 10h da
manhã/quantidade
de
pacientes por dia x 100 ( Na
unidade as DUVSs só são
Manter
preenchidas para pacientes
2 atualizadas as
CRL
que
necessitam
de
1
2
DUSV /CRL
atendimento
de
maior
complexidade, portanto
o
indicador será menor do que
almejado)

> 90%

20

100,00%

> 85%

20

38,33%
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Manter
atualizadas as
AIH3s
3
referentes aos
leitos
ocupados

Negativa de
aceite de
4
regulação dos
leitos

Número de AIHs preenchidas
PROGRAMA
e registradas no SIA e
VITAI
SIH/número de pacientes
> 90%
PRONTUÁRIO
internados x 100
ELETRÔNICO

Total de regulações
enviadas no mês/regulações
negadas no mesmo mês x
100

Manter
o
familiar
Número de boletins médicos
informado
5
por dia/número de pacientes
sobre o quadro
internados no dia x 100
clínico
do
paciente

Incidência de
lesão por
6
pressão do
paciente
Taxa
de
densidade de
incidência de
infecção
de
corrente
7
sanguínea por
cateter venoso
central no leito
critico

15

100,00%

< 10%

15

1,44%

Relatório
emitido
pela
entidade
e
validado
> 95%
pela

10

200,00%

< 15%

10

0,00%

Até
4,5/1000

10

0,00%

CRL

comissão
de

fiscalização
Número
de
pacientes
internados com lesão por
pressão no período/número
de pacientes internados no Prontuários
setor no período x100

Número
de
infecções
hospitalares associadas à
cateter vascular central no Prontuários,
leito
crítico/número
de CCIH SMS
cateter/dia x1000

Julho
Nº

Indicador
Manter os
Leitos de

Memória de Cálculo

Fonte

Meta

Pontuação

Resultado

Número de pacientes
internados

1 Retaguarda
CRL
por dia/número de
do Hospital
solicitações de leito
em pleno
realizadas por dia x 100
funcionamento
Número de DUVSs AD/CRL
atualizadas até às 10h da
manhã/quantidade
de
pacientes por dia x 100 ( Na
unidade as DUVSs só são
Manter
preenchidas para pacientes
2 atualizadas as
CRL
que
necessitam
de
1
2
DUSV /CRL
atendimento
de
maior
complexidade, portanto o
indicador será menor do que
almejado)

> 90%

20

100,00%

> 85%

20

25,81%
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Manter
atualizadas as
AIH3s
3
referentes aos
leitos
ocupados

Número
de
AIHs
PROGRAMA
preenchidas e registradas
VITAI
no SIA e SIH/número de
> 90%
PRONTUÁRIO
pacientes internados x 100
ELETRÔNICO

15

100,00%

< 10%

15

0%

Relatório
emitido
pela
Manter
o
entidade
e
familiar
Número de boletins médicos validado
informado
5
por dia/número de pacientes pela
> 95%
sobre
o
internados no dia x 100
quadro clínico
comissão
do paciente
de

10

100%

< 15%

10

0,00%

Até
4,5/1000

10

0,00%

Negativa de
aceite de
4
regulação dos
leitos

Total de regulações
enviadas no
mês/regulações negadas no CRL
mesmo mês x 100

fiscalização
Incidência de
lesão por
6
pressão do
paciente

Taxa
de
densidade de
incidência de
infecção
de
corrente
7
sanguínea por
cateter venoso
central no leito
critico

Número
de
pacientes
internados com lesão por
pressão no período/número
de pacientes internados no Prontuários
setor no período x100

Número
de
infecções
hospitalares associadas à
cateter vascular central no Prontuários,
leito
crítico/número
de CCIH SMS
cateter/dia x1000
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11. RELATÓRIO ASSISTENCIAL
• Produção Assistência
•
ATENDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS

PRESCRIÇÕES 30/06 A 29/07
PRESCRIÇÕES 30/06 A 29/07
CUIDADOS

973

EXAME DE IMAGEM
EXAME LABORATORIAL
MEDICAMENTO
NUTRIÇÃO
TOTAL

74
993
1782
167
4063

PRESCRIÇÕES 30/06 A 29/07
2000
1800
1600
1400

CUIDADOS

1200

EXAME DE IMAGEM

1000

EXAME LABORATORIAL

800
600

MEDICAMENTO
NUTRIÇÃO

400
200
0
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ATENDIMENTO POR FAIXA ETARIA 19/06 A 29/06

ATENDIMENTO
POR
FAIXA ETÁRIA

30/06 a 29/07

0a4

0

5a9

0

10 a 14

0

15 a 19

0

20 a 29

1

30 a 39

8

40 a 49

10

50 a 59

5

60 a 69

3

70 a 79

2

>= 80 anos

2

TOTAL

31

atendimento por faixa etária 30/06 a 29/07
12
10
8
6
4
2
0
0a4

5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 >= 80
anos
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ATENDIMENTO POR LOCALIDADE DE 30/06 A 29/07

ATENDIMENTO POR LOCALIDADE
CIDADE

ESTADO

QUANTIDADE

LAMARAO

SE

6

JABOTIANA

SE

1

AEROPORTO
MARCOS FREIRE DOIS

SE

1

SE

4

SÃO CONRADO

SE

4

FAROLANDIA

SE

3

PORTO DANTAS

SE

2

BARRA DOS COQUEIROS

SE

1

DEZOITO DO FORTE

SE

1

INACIO BARBOSA

SE

1

JOSE CONRADO DE ARAUJO

SE

1

SANTA MARIA

SE

2

COROA DO MEIO

SE

1

SANTO AMARO

SE

1

PONTO NOVO

SE

1

SIQUEIRA CAMPOS

SE

1

7
LAMARAO SE
6

JABOTIANA SE
AEROPORTO SE
MARCOS FREIRE DOIS SE

5

SÃO CONRADO SE
FAROLANDIA SE

4

PORTO DANTAS SE

BARRA DOS COQUEIROS SE
3

DEZOITO DO FORTE SE
INACIO BARBOSA SE

2

JOSE CONRADO DE ARAUJO SE
SANTA MARIA SE

1

COROA DO MEIO SE
SANTO AMARO SE
PONTO NOVO SE

0
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Pacientes atendidos 30/06 a 29/07
REGISTRADO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

Data de Entrada
02/07/2021 23:00:47
03/07/2021 11:32:53
03/07/2021 14:11:31
03/07/2021 14:56:58
03/07/2021 16:00:35
03/07/2021 17:19:17
03/07/2021 18:35:53
06/07/2021 17:59:04
09/07/2021 16:42:47
11/07/2021 12:48:44
11/07/2021 14:32:18
11/07/2021 15:23:13
11/07/2021 15:56:12
13/07/2021 15:17:04
13/07/2021 16:13:09
13/07/2021 17:29:55
13/07/2021 21:25:29
13/07/2021 22:46:00
14/07/2021 15:02:16
15/07/2021 16:48:10
20/07/2021 01:04:14
20/07/2021 16:11:33
21/07/2021 14:40:38
22/07/2021 18:05:04
10/07/2021 14:59:12
11/07/2021 15:15:47
15/07/2021 14:27:52
07/07/2021 15:06:57
08/07/2021 00:35:17
08/07/2021 16:12:26
20/07/2021 15:59:12

Paciente Idade
J.S.D.S
43
A.P.D.O
47
F.D.T.B
58
K.M.S.B
49
C.K.S.D.A
25
L.E.A.M
72
D.D.E.S.B
40
L.M.S
49
J.F.D.S
32
M.S.O.S
63
F.S.D.A
64
I.C.R.C
50
J.F.D.S
44
L.A.C
33
W.D.V.D.S
30
V.F.S.D.S
54
S.D.F.S
50
J.A.D.M
94
A.D.S.C
30
G.G.G
45
J.L.B.M
73
R.A.A.D.O
43
J.A.S.S.
57
A.F.D.A
39
C.J.D.M
40
L.S.B
84
R.D.C.S
34
J.F.D.S
46
C.C.D.A
31
A.D.S.F
69
R.C.F
30
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ATENDIMENTO FISIOTERAPIA
São atribuições da fisioterapia em uma unidade de terapia intensiva e
semi-intensiva os cuidados com a parte tanto respiratória quanto motora dos
pacientes internados. Temos como objetivo principal garantir da melhor
forma o funcionamento pulmonar e motor dos pacientes, bem como otimizar
o tempo de internação visando o melhor prognóstico para acelerar o
processo de alta. Atuamos através da oxigenoterapia, dando suporte
ventilatório tanto na ventilação não invasiva quanto quando existe a
necessidade de uma intervenção mais invasiva em se tratando de uma IOT.
Também nos fazemos importantes em relação a funcionalidade motora do
paciente, atuando de forma positiva em pacientes restritos ao leito, na
retirada do paciente do leito para recuperar as funções motoras como força
muscular, amplitude de movimento, equilíbrio, coordenação motora, controle
da musculatura estabilizadora de tronco bem como se manter sentado,
deambulação.
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA MAIO 2021
ITEM

TIPO

DIURNO

NOTURNO

1 OXIGENIOTERAPIA

62

62

2 FISIOTERAPIA MOTORA

62

62

3 MONITORIZAÇÃO

62

62

3

3

4 AUXILIO ENTUBAÇÃO

ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM
Os pacientes adentram à unidade via regulação CRL ( Central de Regulação)
Aracaju , por onde é enviado as documentações para avaliação do paciente e
consequentemente liberação do leito.
A regulação é feita via e-mail, onde o quadro do paciente é enviado pela CRL e a
enfermeiro supervisor, que é responsável pelo recebimento deste e passagem do
quadro para a coordenação médica. Onde este por sua vez avalia e libera ou não a
vinda do paciente para esta unidade. O correndo a positiva do mesmo, para vinda
do paciente, o supervisor irá responder o e-mail informando a liberação do leito e
qual leito estará disponível para o paciente, no caso da negativa o e-mail também
será respondido informando a recusa do paciente e motivo. Vale salientar que os
pacientes recebidos nesta unidade todos são positivados para COVID, seja por teste
rápido, IGM positivo, ou RT/ PCR detectável, não recebendo suspeitos.
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O quadro de enfermagem se encontra completo na unidade, sendo este formado por
5 enfermeiros e 12 técnicos por turno. Onde estão devidamente dimensionados em
suas áreas.
ALA A :
• 02 ENFERMEIROS
• 06 TECNICOS DE ENFERMAGEM
ALA B:
• 02 ENFERMEIROS
• 05 TECNICOS DE ENFERMAGEM
CME E EXPURGO :
• 01 TECNICO DE ENFERMAGEM
SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM :
•

01 ENFERMEIRO

Atribuições
Supervisão de enfermagem

O enfermeiro supervisor vem com a proposta de suporte assistencial a
coordenação de enfermagem. Estando este resignado ao serviço de apoio a equipe
de enfermagem, monitorando fluxos protocolos instituídos na unidade como também
o desenvolvimento de atividades e âmbito burocrático como:
•

Monitorizando as solicitações de exames laboratoriais;

•

Identificação dos dispositivos e validades;

•

Acolhimento do paciente na unidade, verificando se o paciente é o mesmo
que foi regulado e se o mesmo veio munido das documentações necessárias
para admissão na unidade;

•

Inserção do paciente no sistema da unidade e no IDS (Sistema da prefeitura
municipal de Aracaju);

•

Monitorização devida identificação dos pacientes nos leitos;

•

Notificação dos pacientes no SIVESP diariamente;

•

Notificação no e-SUS diariamente;
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•

Monitorização do e-mail da CRL Aracaju;

•

Envio dos quadros dos pacientes para coordenação médica;

Enfermeiro
O enfermeiro assistencial tem como objetivo gerenciar o setor de
enfermagem, organização e direção dos serviços de Enfermagem e das atividades
técnicas como:
•

Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida;

•

Cuidados de Enfermagem da maior complexidade técnica e que exijam
conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões
imediatas;

•

Prescrição da assistência de Enfermagem;

•

Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais
de saúde;

•

Participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático
de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de
Enfermagem;

•

Realizar procedimentos privativos do enfermeiro, como passagem de sondas
, curativos e entre outros;

•

Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais
de saúde;

•

Organização do painel e cada leito;

Técnico de enfermagem

O técnico de enfermagem desenvolve sua função sobre orientação e
acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participando no
planejamento da assistência de Enfermagem. Executando as atribuições abaixo:
•

Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do
Enfermeiro;

•

Participar da programação da assistência de Enfermagem;
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•

Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua
qualificação;

•

Ministrar medicamentos por via oral e parenteral e venoso;

•

Realizar controle hídrico;

•

Fazer curativos;

•

Aplicar oxigenoterapia quando necessário;

•

Executar atividades de desinfecção dos matérias utilizado pelo paciente;

•

Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança,
inclusive;

•

Ofertar ou auxiliar na alimentação do paciente;

•

Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependência
da unidade;

•

Participar de atividades de educação em saúde;

•

Executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes;

•

Participar dos procedimentos pós-morte;

•

Auxiliar o enfermeiro em procedimentos específicos do mesmo;

As atividades assistenciais nos leitos de retaguarda COVID Caps Jael no mês de
julho de 2021 se deram de forma integral, onde foram admitidos nesta unidade de
01/07 a 29/07 do corrente ano exatamente 31 pacientes, advindos via regulação
municipal ( CRL / ARACAJU) das unidades de origem Hospital Dr. Nestor Piva
(
HZN) e Hospital Governador José Fernando Franco (HZS)e 03 pacientes
remanescentes do mês de junho, somatizando 34 atendimentos no mês de julho.

UNIDADE
HZS
HZN
HUSE

QUANTITATIVO DE PACIENTES ADMITIDOS
QUANTIDADE
17
11
3

TOTAL

31

QUANTITATIVO DE PACIENTES REMANECENTES DE MAIO
UNIDADE
QUANTIDADE
TOTAL
HZS
1
HZN

2

3
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Ao que se refere a taxas de ocupação no período de 01/07 a 29/07, podemos
descrever:
Quantitativo de pacientes recebidos no período supracitado foi de 31 pacientes ,
sendo estes todos regulados via CRL Aracaju e consequentemente com resultados
de Teste rápido positivo para anticorpo IGM e RT/PCR detectável para COVID, não
recebendo nesta unidade paciente suspeitos.
Destes 31 pacientes , 11 advindos da unidade de urgência e emergência Hospital
Dr. Nestor Piva ,17 advindos da unidade de urgência e emergência Hospital José
Franco e 03do HUSE leitos de retaguarda COVID.
QUANTITATIVO DE PACIENTES ADMITIDOS
UNIDADE
QUANTIDADE
TOTAL
HZS
17
HZN
11
HUSE
3
31

Ao que se refere ao suporte de O2 que os pacientes estavam fazendo uso ao serem
admitidos na unidade, podemos estratificar, sendo dos 31 pacientes admitidos, 25
estavam fazendo uso de Cateter Nasal ( 2L A 06 L de O2 ) e 05 fazendo uso de
Mascara de Hudson ( 7L a 15L de O2 ) e 01 em Ar ambiente.
DISPOSITIVO DE USO NA ADM
UNIDADE
QUANTIDADE
TOT
0
MH
5
CN
25
AA
1

TOTAL

31

QUANTITATIVO X UNIDADE SOLICITANTE
40
30
20
10
0
Admissões

HZN
Série 1

HZS
Coluna1

HUSE- COVID

Coluna2
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DISPOSITIVO DE O2
CATETER NASAL

MASCARA DE HUDSON

TOT

Ar Ambiente

0%
10%

86%

Quando nos referimos ao perfil do paciente regulado versos unidade solicitando
podemos estratificar da seguinte forma : dos 31 pacientes admitidos nesta unidade,
11 foram do Hospital Nestor Piva estando eles fazendo aporte de oxigênio por cateter
nasal no total de 06 pacientes e 05 em uso de mascara de Hudson, ao que se refere
ao Hospital Fernando Franco dos 17 admitidos, 16 vinheram fazendo uso do aporte
de O2 via uso de cateter nasal , 01 em Ar ambiente e advindo do HUSE 03 em uso
de Cateter Nasal.

DISPOSITIVOS DE USO X UNIDADE
UNIDADE
DISPOSITIVO
QUANTIDADE
CN
6
HZN
MH
5
CN
16
MH
0
HZS
AA
1
HUSE
CN
3
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Quanto ao tocante da evolução dos pacientes , podemos definir em alta hospitalar,
transferência externa ou óbito. Dos 31 pacientes admitidos nesta unidade durante
período supracitado, temos um total de 20 altas hospitalares , 08 transferências
externas e 03 óbitos .

EVOLUÇÃO DO PACIENTE ADM EM JULHO
TIPO
QUANTIDADE
TOTAL
ALTA
20
TRANSFÊNCA
8
EVASÃO
0

OBITO

3

31

EVOLUÇÃO DO CASO

26%

64%

ALTA HOSPITALAR

TRANSFÊNCIAS EXTERNAS

OBITOS

Salientamos que no referido mês, tivemos um somatório de 03 pacientes
remanescentes do mês de junho. Sendo assim foram atendidos nesta unidade no
mês de junho 34 pacientes.
QUANTITATIVO DE PACIENTES REMANECENTES DE JUNHO
UNIDADE
QUANTIDADE
TOTAL
HZS
1
HZN
2
SI
0
3
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QUANTITATIVO DE PACIENTES ADMITIDOS EM JUNHO
UNIDADE
QUANTIDADE
TOTAL
HZS
17
HZN
11
HUSE
3
31
34
TOTAL DE PAC ATENDIDOS

Desta forma, como exposto anteriormente, se avaliarmos a evolução dos 03
pacientes remanescentes do mês de junho.
EVOLUÇÃO DO PACIENTE REMANECENTES DE JUNHO
UNIDADE
QUANTIDADE
TOTAL
ALTA
3
OBITO
0
TRANSFERÊNCIA
0
3

Quando ainda estratificamos estas evoluções por unidades reguladoras podemos
observar que: dos 31 pacientes internados , sendo estes 11 do HZN ,17 HZS e 03
HUSE , os primeiros 11citados tiveram seguintes destinos , 05 altas hospitalares , 04
transferências e um óbito. Já dos 17 a cima mencionados 12 tiveram alta hospitalar,
04 foram transferidos e 01 foi a obito. Já o paciente do HUSE – covid , recebeu alta.

UNIDADE

HZN

HZS
HUSE

EVOLUÇÃO X UNIDADE
EVOLUÇÃO
QUANTIDADE
ALTA
5
TRANSFERENCIA
4
OBITO
2
ALTA
12
TRANSFERENCIA
4
OBITO
1
ALTA
3

15

EVOLUÇÃO DO PACIENTE X UNIDADE SOLICITANTE
10
5

Quando avaliamos os procedimentos invasivos realizados nesta unidade podemos
0
estratificar
da seguinte forma:
HZN

ALTA

HZS

TRANSFERENCIA EXTERNA

HUSE

OBITO

INTERNAMENTO

EVASÃO
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PROCEDIMENTOS INVASIVOS EM JULHO
PROCEDIMENTOS
QUANTIDADE
TOTAL
TOT
3
SNE
3
SVD
3
AVC
3
12

Quando estratificamos os pacientes entubados , verificamos que dos 3 pacientes,
dois deles vinheram do HZN e 01 HZS, todos admitidos em uso de Mascara de
Hudson.
ATENDIMENTO DE PSICOLOGIA
Este relatório tem como objetivo principal explanar sobre a atuação da
psicologia no Leito de Retaguarda Caps Jael Patrício Lima, localizado na Rua J. São
Conrado, Bairro Dom Luciano.
Na atuação em Leitos de Retaguarda Covid-19, a psicologia hospitalar
desenvolve suas atividades, proporcionando aos pacientes, familiares e profissionais
da saúde, a minimização do sofrimento provocado pelo processo de hospitalização
durante o processo de internamento, atuando diretamente com a proposição de
estratégias de cuidado, prevenção e promoção a saúde. Tem como base o código
de Ética Profissional do Psicólogo, respeitando as medidas e orientações
estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde- OMS e o Conselho Federal de
Psicologia- CFP.
DAS ATIVIDADES
A prática psicológica desenvolvida no Leito de Retaguarda dar-se-á por meio
da observação e escuta ativa, demandas relacionadas aos pacientes, ações e
intervenções direcionadas aos profissionais de saúde e suporte emocional aos
familiares. Os atendimentos aos pacientes são baseados na metodologia de trabalho
desenvolvida pelos profissionais de psicologia da unidade, tendo como base, o
contato inicial, realizado por meio da apresentação do serviço de psicologia da
unidade, aplicação da entrevista de anamnese; verificação de rotina relacionada aos
aspectos emocionais e fisiológicos; intervenções verbais e não verbais; ligação de
áudio e vídeo para pacientes conscientes; suporte emocional a pacientes que
precisam realizar procedimentos interventivos desconhecidos; suporte ao familiares.
59

ENTREVISTA DE ANAMNESE HOSPITALAR
A entrevista de anamnese tem por objetivo coletar informações pertinentes a
vida e/ou rotina do paciente que podem contribuir para seu processo de
desenvolvimento durante o período de internação.

ENTREVISTA DE ANAMNESE
TOTAL DE PACIENTES
PACIENTES REMANESCENTES
PACIENTES CONSCIENTE
PACIENTES INCONSCIENTES
ENTREVISTAS REALIZADAS

34
03
33
1
30

VERIFICAÇÃO DE ROTINA ASPECTOS EMOCIONAIS
VERIFICAÇÃO DE ROTINA ASPECTOS EMOCIONAIS
ALEGRE
45%
TRISTE
12%
INDIFERENTE
3%
EMOTIVO
40%
TOTAL DE ENTREVISTADOS
97,05%

EMOTIVO

INDIFERENTE

13

1

TRISTE

4

ALEGRE

15

Coluna1

ASPECTOS EMOCIONAIS
EMOTIVO 13/33 x 100 = 40%
INDIFERENTE 1/33 x 100 = 3%
TRISTE 4/33 x 100 = 12%
ALEGRE 15/33x 100 = 45 %
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A atividade de verificação de rotina, consiste em observar os aspectos
emocionais do paciente durante o período de internação. A desestabilização
emocional é um fator comum em casos de internação hospitalar, uma vez que a
maioria dos pacientes vivenciam a sensação de aprisionamento hospitalar e privação
de liberdade, por estarem em um ambiente totalmente incomum ao de sua rotina,
arrodeado de pessoas diferentes e longe de seus familiares. É preciso salientar que
fatores emocionais podem contribuir para a progressão da doença, nesse caso,
intervenções verbais e não verbais são fundamentais no processo terapêutico do
paciente.
VERIFICAÇÃO DE ROTINA ASPECTOS FISIOLÓGICOS

VERIFICAÇÃO DE ROTINA ASPECTOS FISIOLÓGICOS
DORME BEM

SIM

NÃO

75,75%

SE
ALIMENTA
BEM

SIM

NÃO

CONSEGUE
URINAR

SIM

NÃO

CONSEGUE
DEFECAR

SIM

NÃO

24,25% 81,1% 18,9% 87,8% 12,2% 75,75% 24,25%

TOTAL DE
PACIENTES
ENTREVISTADOS

100%

Aspectos Fisiológicos
BANHEIRO 2

25

BANHEIRO 1

29

ALIMENTAÇÃO
SONO

27
25
Consegue Realizar
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ASPECTOS FISIOLÓGICOS
BANHEIRO 2- 25/33 x 100 =75,75 %
BANHEIRO 1- 29/33 x 100 = 87,8%
ALIMENTAÇÃO 27/33 x 100 =81,1 %
SONO 25/33 x 100 = 75,75%
As necessidades fisiológicas de sono, alimentação e banheiro são de suma
importância durante o período de internação do paciente. Diversos fatores podem
contribuir negativamente para o mau funcionamento do organismo, e as questões
emocionais são o carro chefe nesse sentido.

INTERVENÇÕES VERBAIS
INTERVERVENÇÕES VERBAIS
SIM
NÃO
ACEITAÇÃO
84,1% 15,9%

Adesão dos Pacientes

Intervenção Verbal

28
Adesão

INTERNENÇÕES VERBAIS
ACEITAÇÃO 28/33 x 100 = 84,1%
As intervenções verbais são realizadas a partir das demandas que surgem
espontaneamente durante o período de internação do paciente. Geralmente ocorrem
antes ou depois de procedimentos técnicos como uso de ventilação mecânica- VNI.
Em alguns casos, os pacientes apresentam desestabilização emocional ao falar com
o familiar ou por passarem muitos dias na unidade.
As intervenções são realizadas por meio da técnica de psicoeducação, afim
de explanar sobre a importância dos procedimentos técnicos e tratamento durante o
período de internação.
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INTERVENÇÕES NÃO VERBAIS
ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA
PINTURA CAÇA-PALAVRAS
7 ERROS
LEITURA
PALAVRA CRUZADA
SIM NÃO
SIM
NÃO
SIM NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
100% 0%
75,7%
24,3% 30,3% 69,07% 15,15% 84,85%
45,5%
54,5%
QUANTIDADE DE PACIENTES

33

ADESÃO DAS ATIVIDADES
PALAVRA CRUZADA
LEITURA

15
5

7 ERROS

10

CAÇA PALVRA

25

PINTURA

33
ADESÃO DOS PACIENTES

ADESÃO DOS PACIENTES
PALAVRA CRUZADA 15/33 x 100 = 45,5%
LEITURA 5/33 x 100 = 15,15%
7 ERROS 10/33 x 100 = 30,3%
CAÇA PALAVRA 25/33 x 100 = 75,7%
PINTURA 33/33 x 100 = 100%
As intervenções não verbais são realizadas depois do primeiro contato com o
paciente, após investigação sobre o grau de instrução que o mesmo possui. É de
suma importância identificar as particularidades e necessidades individuais de cada
paciente. As atividades de estimulação servem para proporcionar o alivio das
tensões vividas pelo paciente no leito hospitalar, além de funcionar como método
terapêutico a depender da demanda apresentada.
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ATIVIDADES PROFISSIONAIS
As atividades desenvolvidas aos profissionais de saúde estão relacionadas ao
estresse no trabalho, cansaço físico, esgotamento emocional e relações
interpessoais. As intervenções são realizadas individualmente por meio da escuta
ativa e psicoeducação sobre as perspectivas trazidas pelo profissional, ou por meio
da dinâmica de grupo, onde são desenvolvidas ações que proporcionam o alivio das
tensões de forma coletiva ou individual, a depender de cada situação. Também
durante os plantões, são desenvolvidas intervenções de atividades lúdicas que
auxiliam no alivio do estresse diário e auxiliam positivamente o desenvolvimento das
atividades laborais.
As atividades são realizadas seguindo os protocolos de biossegurança,
atendendo as orientações da OMS.
INTERVENÇÃO PROFISSIONAIS
ATENÇÃO
CONCENTRAÇÃO
PINTURA
SIM
NÃO
SIM
NÃO SIM
NÃO
33,3%
66,7%
16,6%
83,4% 93,33% 6,67%
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS
POR DIA. TURNO: DIURNO
30

ADESÃO DAS ATIVIDADES
PINTURA

28

CONCENTRAÇÃO

5

ATENÇÃO

10

ADESÃO DOS PROFISSIONAIS

ADESÃO DOS PROFISSIONAIS
PINTURA- 28/30 x 100 = 93,33%
CONCENTRAÇÃO 5/30 x 100 = 16,6%
ATENÇÃO 10/30 x 100 = 33,3%
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ATENDIMENTO AOS FAMILIARES
ATENDIMENTO AOS FAMILIARES
ACOLHIMENTO
LIGAÇÃO DE AÚDIO
LIGAÇÃO DE VIDEO
15,1%
24,5%
30,3%

ATENDIMENTO AOS FAMILIARES

LIGAÇÃO DE VÍDEO

10

LIGAÇÃO DE ÁUDIO

8

ACOLHIMENTO

5

ADESÃO

ADESÃO DOS FAMILIARES
LIGAÇÃO DE VÍDEO 10/33 x 100 = 30,3%
LIGAÇÃO DE AÚDIO 8/33 x 100 = 24,5%
ACOLHIMENTO 5/33 x 100 = 15,1%
Os atendimentos a família são realizados na admissão do paciente ou durante
o período de internação do mesmo. O atendimento a família é caracterizado pelo
acolhimento, escuta ativa e ação psicoeducativa. Na maioria dos casos os familiares
externam demandas relacionados ao medo da morte ou procedimentos invasivos.
Durante a intervenção é realizado o acolhimento, escuta sobre as principais queixas
e demandas. Após análise das demandas e necessidade que devem receber
atenção a curto prazo é realizada orientação sobre a dinâmica de funcionamento da
unidade, esclarecimento de dúvidas acerca do tratamento, orientação sobre o
isolamento social, e apoio emocional a familiares em casos de óbito.
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ATENDIMENTO DO SERVIÇO SOCIAL

O presente relatório tem como objetivo apresentar os aspectos mais
importantes acerca do trabalho realizado pelos assistentes sociais nos leitos de
retaguarda da Covid-19 do CAPS JAEL. Os assistentes sociais fazem parte dos
profissionais que estão na linha de frente no combate à pandemia da Covid-19,
buscando estratégias, dentro desse cenário desafiador, para manter o seu
compromisso ético e político com a garantia dos direitos da população. Nesse
sentido, os assistentes sociais pautam sua atuação dentro das unidades de saúde
no código de ética profissional, na lei de regulamentação da profissão, nas diretrizes
curriculares do Serviço Social, nos princípios e na política de humanização do SUS.

Atuação do assistente social nos leitos de retaguarda da Covid-19 do CAPS
JAEL

Nos leitos de retaguarda da Covid-19 do CAPS JAEL, a equipe que atende
diretamente cada usuário internado é formada por diversos profissionais da saúde
(médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo, técnico em
radiologia, assistente social). A formação da equipe multiprofissional é fundamental
porque possibilita que as ações profissionais possuam uma perspectiva
interdisciplinar, com um atendimento integral às demandas apresentadas pelos
pacientes, bem como o cuidado mais humanizado e de qualidade.
Os serviços prestados pelo assistente social à população usuária, nas
diversas políticas em que o profissional atua, são pautados na viabilização dos
direitos sociais; e na política da saúde a sua atuação segue essa mesma lógica,
enxergando o usuário como um sujeito de direitos. Conforme publicação do
Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), no documento intitulado ‘Parâmetros
de Atuação dos Assistentes Sociais na Saúde’, de 2010, as atribuições dos
assistentes sociais na saúde são: atendimento direito aos usuários; ações
socioassistenciais; ações de articulação com a equipe; ações socioeducativas;
mobilização; participação e controle social; investigação, planejamento e gestão;
assessoria, qualificação e formação profissional.
A inserção profissional do assistente social nos leitos de retaguarda da Covid19 do CAPS JAEL tem sido fundamental para a viabilização dos direitos dos usuários
internados. Diante da situação da pandemia, pelo alto risco biológico de
contaminação com o vírus da Covid-19, os usuários internados não podem ter
garantido o direito previsto na Portaria de n°1.820 de 13 de agosto de 2009, no ponto
que se refere a receber visita de familiares e ter acompanhante, sendo o assistente
social o profissional que vai intermediar essa relação entre usuário internado/família.
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O primeiro contato do assistente social com o usuário internado acontece no
momento de visita social ao leito dele. Nesse momento é feita escuta qualificada
para coletar dados do usuário, preencher ficha de acompanhamento social e
identificar suas principais demandas sociais. Posteriormente, é realizada orientação
social e de saúde, relacionadas às medidas de prevenção de contágio da Covid-19
e solicitados dados de contato de um familiar. Com o familiar de referência
identificado, todas as necessidades que surgirem do usuário internado, referentes a
medicação, documentação, materiais de higiene etc., são informadas para esse
familiar, a fim de oferecer um cuidado humanizado e de qualidade.
No contato com os familiares dos usuários internados, eles também são
orientados acerca da importância de manutenção das medidas de prevenção da
Covid-19, e são informados que todo contato a respeito da saúde de seu familiar que
está internado na unidade será realizado através de ligações. Diariamente, a
depender da situação clínica do usuário internado, é feita ligação ou videochamada
pelo assistente social, para o familiar de referência, para que seja mantido o contato
do usuário internado com a família, dentro das possibilidades de cada situação,
garantindo assim a manutenção dos vínculos familiares. O assistente social também
realiza ligações para informar alta médica à família dos usuários internados e para
solicitar materiais que os usuários internados estejam necessitando, conforme a
equipe clínica sinaliza para o assistente social.
Além disso, o assistente social seleciona os contatos dos familiares de
referência e realiza as ligações para que os médicos de plantão passem o quadro
clínico à família dos usuários internados. O assistente social realiza ainda
acolhimento dos familiares que comparecem à unidade no caso das situações de
óbitos e nos momentos em que os familiares comparecem para entregar e/ou
receber pertences e documentos dos usuários internados.
A articulação com o restante da equipe da unidade é contínua, havendo
discussão de caso com psicólogo, médico, enfermeiros, bem como troca de
informações referentes às necessidades dos usuários internados com toda equipe
clínica e administrativa. No contexto da atuação interdisciplinar e multidisciplinar, as
informações passadas entre as categorias, dentro do estritamente necessário, são
fundamentais para que o atendimento oferecido mantenha melhor qualidade.
Em relação à articulação com a rede socioassistencial, em alguns casos são
feitos encaminhamentos para que usuários sejam transferidos para UTIs de outras
unidades, e a família tem sido orientada e informada. Além disso, quando a família
não possui condições materiais de arcar com despesas referentes ao velório, é feita
orientação para que solicite auxílio funeral no centro de referência e assistência
social (CRAS). Na ausência de familiar de referência do usuário internado, o
assistente social realiza contato para investigação com a secretaria de assistência
social ou o CRAS, para que sejam realizados os devidos encaminhamentos. Há
ainda os usuários internados que recebem alta e são encaminhados para serem
acompanhados pelas unidades básicas de saúde (UBS) para dar continuidade ao
tratamento.
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Dessa forma, a atuação do assistente social nos leitos de retaguarda da Covid19 contribui para a garantia dos direitos dos usuários internados, principalmente no
que concerne à comunicação com os familiares. Além de contribuir com a qualidade
do atendimento oferecido pela unidade, através da equipe multiprofissional da qual
o assistente social faz parte.

Síntese das principais atividades realizadas pelo assistente social:

Atendimento direto aos usuários
internados: visitas sociais ao leitos e
ligações ou videochamadas para que
falem com a família.

Acolhimento aos familiares dos usuários
internados que comparecem à unidade

Solicitação de documentos dos usuários
internados (RG, CPF, Comprovante de
residência etc.) Solicitação de materiais
de higiene pessoal etc.

Ligações para os familiares dos usuários
internados, para que o médico passe o
quadro clínico.
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Orientações sociais aos familiares e
aos usuários internados

Ligação para família dos usuários
internados, para informar alta.

Aplicação das pesquisas de
satisfação com os usuários
internados

Acolhimento dos familiares dos usuários
internados, nos casos de óbito, para que
o médico passe a notícia.
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Quantitativo de atendimentos do Serviço Social realizados no mês de
Julho/2021

ÍTENS CONTABILIZADOS
LIGAÇÕES
VÍDEOCHAMADAS
ACOLHIMENTO FAMILIAR
TOTAL

148
49
37
234
PERCENTUAL GERAL
63,3%
20,9%
15,8%

LIGAÇÕES
VÍDEOCHAMADAS
ACOLHIMENTO FAMILIAR

Quantitativo de pacientes no mês de Julho/2021

ITENS CONTABILLIZADOS

PACIENTES ADMITIDOS MÊS DE JULHO
TOTAL

31
INTERNADOS MÊS DE JUNHO

TRANSFERIDOS
ALTAS
ÓBITOS
TOTAL
TRANSFERIDOS
ALTAS
ÓBITOS
INTERNADOS MÊS DE JUNHO

8
23
3
34
PERCENTUAL GERAL
23,5%
67,7%
8,8%
100%

No mês de julho 31 novos pacientes foram admitidos, no entanto, no mesmo mês,
tivemos 34 pacientes internados. Esssa diferença se refere aos pacientes do mês
anterior que continuaram internados na unidade.
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12. Pesquisa de satisfação
A pesquisa de satisfação é uma ferramenta imprescindível para conhecer a
opinião dos usuários internados a respeito do atendimento oferecido. Através dos
dados colhidos na pesquisa, é possível identificar o que tem funcionado e o que
precisa melhorar nos serviços oferecidos. Ela também é um recurso pelo qual o
usuário pode dar sugestões ou manifestar críticas e elogios. A pesquisa de
satisfação foi aplicada a usuários internados, porém, diante do quadro clínico de
alguns, nem todos a puderam responder. Os 19 usuários que responderam à
pesquisa foram orientados que a participação na mesma é opcional e sigilosa e, de
forma livre e consciente, aceitaram participar.
A pesquisa de satisfação coletou indicadores relacionados à dieta ofertada,
atendimento médico, atendimento da enfermagem, atendimento do RX, atendimento
do serviço social, atendimento de psicologia, atendimento do fisioterapeuta, limpeza
do ambiente e satisfação no internamento.
No indicador relativo à dieta ofertada, novamente obtivemos uma avalição bem
crítica por parte dos pacientes atendidos, apenas 26,3% dos entrevistados a
considerou ótima, 52,6% boa, 15,8% regular, e 5,3% declararam que considera a
dieta ofertada ruim. Esses números referentes à dieta ofertada refletem a instisfação
de boa parte dos pacientes, com um item que é fundamental para o
reestabelecimento da saúde em ambiente de internação hospitalar. Reiteramos que
que todas as críticas dos usuários, bem como de alguns profissionais, relacionadas
à dieta oferecida, são passadas para coordenação da unidade a qual vem tentando
resolver a situação, juntamente com a empresa fornecedora da dieta

71

Modelo Pesquisa de Satisfação
Pesquisa de Satisfação do
Usuário
Leitos de retaguarda covid-19 CAPS
JAEL

Data: Julho 2021

Sua opinião é
fundamental!

Itens para Avaliação

ÓTIMO

BOM

REGULAR

RUIM

1. Dieta ofertada

5

10

3

1

2. Atendimento Médico

9

10

10

9

3. Atendimento da Enfermagem
4. Atendimento do RX

9

9

1

5. Atendimento do Serviço Social

11

8

6. Atendimento da psicologia

10

9

7. Atendimento do Fisioterapeuta

10

9

8. Limpeza do ambiente

10

9

9. Satisfação no internamento

7

12

Nome:

2

Telefone:
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Pesquisa de Satisfação Julho 2021
12
11
10

10

10

9

10
9

99

10
9

10
9

9

8
7

5
3
1

1
00

00

0

Ótimo

Bom

00

Regular

0

00

00

00

Ruim

Pesquisa de Satisfação

2.2 Resultados da Pesquisa de Satisfação Julho/2021

1. Dieta ofertada

Ruim

1

Dieta ofertada

6/40 x 100 = 15% ÓTIMO
Regular

3

26/40 x 100 = 65% BOM

Bom

10

7/40 x 100 = 17,5% REGULAR
Ótimo 1/40 x 100 = 2,5% RUIM

5

2. Atendimento Médico

Ruim

Regular

Bom

Ótimo

Gráfico 1: Dieta ofertada

Dieta oferdada
5/19 x 100 = 26,3% ÓTIMO
10/19 x 100 = 52,6% BOM
3/19 x 100 = 15,8% REGULAR
1/19 x 100 = 5,3 % RUIM
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2. Atendimento Médico

Ruim
Regular

0
0

Bom

10

Ótimo

9
Ruim

Regular

Bom

Ótimo

Gráfico 2 Atendimento Médico

Atendimento Médico
9/19 x 100 = 47,4% ÓTIMO
10/19 x 100 = 52,6% BOM
3. Atendimento de Enfermagem

0
Ruim

Regular

0

0
2

Bom

9
17

Ótimo
10
Ruim

Regular

Bom

Ótimo

Gráfico 3 Atendimento de Enfermagem

Atendimento de Enfermagem
10/19 x 100 = 52,6% ÓTIMO
9/19 x 100 = 47,4% BOM
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4. Atendimento de RX

Ruim

0

1

Regular

Bom

9

Ótimo
9
Ruim

Regular

Bom

Ótimo

Gráfico 4 Atendimento de RX

Atendimento de RX
9/19 x 100 = 47,4% ÓTIMO
9/19 x 100 = 47,4% BOM
1/19 x 100 = 5,2% REGULAR
5. Atendimento do Serviço Social
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Gráfico 5 Atendimento do Serviço Social

Atendimento do Serviço Social
11/19 x 100 = 57,9% ÓTIMO
8/19 x 100 = 42,1% BOM
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6. Atendimento da Psicologia
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Gráfico 6 Atendimento da Psicologia

Atendimento da Psicologia
10/19 x 100 = 52,6% ÓTIMO
9/19 x 100 = 47,4% BOM

7. Atendimento de Fisioterapia
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Gráfico 7 Atendimento da Fisioterapia

Atendimento da Fisioterapia
10/19 x 100 = 52,6% ÓTIMO
9/19 x 100 = 47,4% BOM
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8. Limpeza do Ambiente
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Gráfico 8 Limpeza do Ambiente

Limpeza do Ambiente
10/19 x 100 = 52,6% ÓTIMO
9/19 x 100 = 47,4% BOM

9. Satisfação no internamento
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Gráfico 9 Satisfação no internamento

Satisfação no internamento
7/19 x 100 = 36,8% ÓTIMO
12/19 x 100 = 63,2% BOM
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13.SÉRIE HISTÓRICA DA PESQUISA DE
SATISFAÇÃO

Dados da Pesquisa de Satisfação com os pacientes do CAPS JAEL dos meses de
abril, maio, junho e julho de 2021
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Atendimento de Enfermagem
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Atendimento da Psicologia
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Limpeza do Ambiente
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14.RECURSOS HUMANOS
FUNÇO

QUANTIDADE

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (RH)

01

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (FINANCEIRO)

01

TECNICO DE INFORMATICA

01

ASSISTENTE SOCIAL

02

PSICÓLOGO

02

FISIOTERAPEUTA

06

AUXILIAR DE FARMÁCIA

04

AUXILIAR DE FARMÁCIA (PROFISSIONAL
INTERMITENTE)

01

COORDENADOR DE ENFERMAGEM

01

COORDENADOR ADMINISTRATIVO

01

MÉDICO

18

ENFERMEIRO

16

SUPERVISOR DE ENFERMAGEM/NIR

04

FARMACÊUTICO

04

MAQUEIRO

04

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

48

15.CONSUMO MENSAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
Venho por meio deste, informar o consumo mensal dos principais
medicamentos e materiais utilizados na Unidade de Leitos de Retaguarda para
Covid-19 Caps Jael Patrício – Aracju-Se , no período de 01 de julho a 29 de julho
de 2021.
É importante destacar que dispomos em nosso elenco de padronização das mais
diferentes classes farmacológicas como: antidepressivos, antiulcerosos,
antieméticos,
antivertiginosos,
anticonvulsivantes,
vasoconstritores,
vasodilatadores, eletrólitos, broncodilatadores, mucolíticos, corticosteróides
sistêmicos, anticoagulantes, antiácidos, ansiolíticos, antitérmicos, antiasmáticos,
anestésicos, anti-hipertensivos e sedativos.
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CONSUMO MATERIAL JULHO/2021
Código Produto

Quantidade

1 AGULHA HIPODERMICA DE SEGURANCA 13X4,5

6

2 AGULHA HIPODERMICA DE SEGURANCA 25X8

9

3 AGULHA HIPODERMICA DE SEGURANCA 30X7

90

4 AGULHA HIPODERMICA DE SEGURANCA 30X8

84

5 AGULHA HIPODERMICA DE SEGURANCA 40X12

525

6 ALGODAO HIDROFILO - 500G

3

7 APARELHO DE BARBEAR

4

8 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO - Nº 16

1

9 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO - Nº 18

13

10 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO - Nº 20

55

11 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO - Nº 22

73

12 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO - Nº 24

35

13 CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7 FR

3

14 MANTA TÉRMICA

1

15 COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO

1

16 ELETRODO DE MONITOR CARDÍACO - ADULTO
17 EQUIPO DE SORO PARA BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSÍVEL

519
21

18 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M

5

19 FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50MM X 10M

1

20 SERINGA DESCARTAVEL - 10ML

353

21 SERINGA DESCARTAVEL - 20ML

231

22 SERINGA DESCARTAVEL - 3ML

35

23 SERINGA DESCARTAVEL - 5ML

87

24 SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL - Nº 14 TRACK CARE

3

25 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL - Nº 14

4

26 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL - Nº 18

0

27 SONDA FOLLEY 2 VIAS - Nº 14

1

28 SERINGA DESCARTAVEL - 1ML COM AGULHA

537

29 CANULA GUEDEL - Nº 4

0

30 CANULA GUEDEL - Nº 3

0

31 AGULHA HIPODERMICA DE SEGURANCA 20X5,5

7

32 AVENTAL DESCARTAVEL
33 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO
34 EQUIPO DE SORO MACROGOTAS

920
1
152
83

35 ESCALPE - Nº 21

1

36 ESCALPE - Nº 25

1

37 FILTRO BACTERIOLOGICO

1

38 FIO DE NYLON PRETO - Nº 4.0

2

39 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE

1

40 FIXADOR DE TUBO OROTRAQUEAL - ADULTO

4

41 LAMINA DE BISTURI - Nº 21

2

42 LUVA ESTERIL - Nº 7.0

4

43 LUVA ESTERIL - Nº 7.5

6

44 LUVA ESTERIL - Nº 8.0

3

45 MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL
46 MASCARA N95
47 TOUCA CIRURGICA

1225
230
1250

48 TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF - Nº 7.0

0

49 TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF - Nº 7.5

5

50 TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF - Nº 8.0

2

51 TORNEIRA 3 VIAS

10

52 FITA ADESIVA HOSP.BRANCA - CREPE

9

53 LAMINA DE BISTURI - Nº 23

6

54 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL C/ FILTRO DE AR

2

55 CATETER OXIGÊNIO- TIPO ÓCULOS

26

56 DETERGENTE ENZIMÁTICO

1

57 SONDA URETRAL Nº 14

0

58 FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML

4

59 ATADURA DE CREPOM 20CM
60 LANCETA ESTÉRIL
61 HIPOCLORITO DE SODIO 1% - 5000ML

62
300
1

62 ABAIXADOR DE LÍNGUA

10

63 ABSORVENTE GERIÁTRICO

40

64 FRALDA GERIATRICA TAM XG

26

65 LUVA DE PROCEDIMENTO G

900

66 LUVA DE PROCEDIMENTO M

3000

67 LUVA DE PROCEDIMENTO P

3000

68 FITA PARA GLICEMIA

452

69 EXTENSOR 02 VIAS P/INFUSÃO

62

70 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5

105

71 FRALDA GERIATRICA TAM G

168
84

72 LUVA ESTERIL Nº 6.5
73 FILTRO HEPA PARA RESPIRADOR

1
29

74 LAMINA DE BISTURI N 12

1

75 SACO PARA ÓBITO G

4

76 EQUIPO MICROGOTAS

9

77 OCLUSOR

11

78 ATADURA DE CREPOM 30CM

20

79 AVENTALL DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL
80 EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO
81 SONDA DE ALIMENTAÇÃO NASOENTERAL Nº 12
82 SAPATILHA (PROPE) DESC
83 TESTE BIOLOGICO BIO INDICADOR

240
75
3
1800
10

CONSUMO MEDICAMENTOS JULHO/2021
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Produto
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG
AGUA DESTILADA ESTÉRIL E APIROGÊNICA 10ML
ALCOOL ETILICO 70% PARA SUPERFÍCIES FIXAS - 1000 ML
AMINOFILINA 24 MG/ML SOL. INJ. 10 ML
ANLODIPINO BESILATO 5 MG
ATROPINA SULFATO 0,25 MG/ML - 1 ML
AZITROMICINA 500 MG
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.00 UI - PÓ P/SUSP. INJ.
BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% SOL. INJ. 250 ML SISTEMA FECHADO
BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% - 10 ML
BROMOPRIDA CLORIDRATO 5 MG/ML - 2 ML
CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1 G - PÓ P/SOL.INJ.- IM/EV
CETOPROFENO 100 MG - PÓ P/ SOL INJ. P/USO
CETOPROFENO 50 MG/ML - 2 ML SOL.INJ. P/USO
CLOPIDROGREL 75 MG

Quantidade
1
242
15
1
44
2
5
2
7
10
9
185
8
5
1

CLORETO DE SÓDIO 0,9 % - SOL.ESTÉRIL E APIROGÊNICA - SIST.
16 FECHADO - 250 ML

56

CLORETO DE SÓDIO 0,9 % - SOL.ESTÉRIL E APIROGÊNICA - SIST.
FECHADO - 500 ML
COLAGENASE 0,6 UI/G 30G
DIAZEPAM 5MG - (LISTA B 1)
DIAZEPAM 10MG/2ML - SOL. INJ.
SIMETICONA 75 MG/ ML EMULSÃO ORAL 10 ML
DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOL.ORAL (GOTAS)-10 ML
DIPIRONA SODICA 1000MG/2ML - SOL.INJ.

137
1
8
6
5
6
85
55

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ENOXAPARINA 40 MG - INJ. SERINGA PREENCHIDA
EPINEFRINA 1 MG/ ML SOL. INJ. 1 ML
FUROSEMIDA 20MG/2ML
FUROSEMIDA 40 MG
GLIBENCLAMIDA 5MG
GLICERINA - CLISTER 12% SOLUÇÃO 500 ML (C/EQUIPO)
GLICOSE 25% SOLUÇÃO HIPERTÔNICA - 10 ML
HALOPERIDOL 5MG/1 ML SOL. INJ. (LISTA C 1)
HEPARINA SODICA 5000 UI / ML - 5 ML
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG
INSULINA REGULAR HUMANA - 100 UI/ML - 10 ML
LIDOCAINA CLORIDRATO 2% SOL. INJ. 20 ML
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 4 MG/ML SOL.ORAL - 10 ML
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG/2ML SOL.INJ.
MIDAZOLAM CLORIDRATO 50MG/10ML SOL.INJ. (LISTA B1)
MORFINA, SULFATO 10 MG/1ML SOL. INJ. (LISTA A 1)

1
24
6
1
1
1
7
2
30
6
1
2
1
2
21
6

40
41
42
43
44
45

NOREPINEFRINA BITARTARATO 2 MG/ML (EQUIVALENTE A 1 MG/ML
DE NOREPINEFRINA BASE) SOL. INJ. - 4 ML
OLEO MINERAL PURÍSSIMO 100 ML
OMEPRAZOL 20 MG
OMEPRAZOL 40 MG PÓ P/SOL. INJ. + DILUENTE PRÓPRIO
VITAMINAS DO COMPLEXO "B" SOL. INJ. 2 ML
PROMETAZINA, CLORIDRATO 50MG/2ML SOL. INJ.

10
4
61
5
16
5

RINGER / LACTATO SOL. ESTÉRIL E APIROGÊNICA SISTEMA FECHADO
46 - 500 ML - BOLSA/FRASCO
47 SINVASTATINA 20 MG
TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/1ML AMPOLA COM 2ML SOL. INJ.
48 (LISTA A2)
49 CEFEPIMA CLORIDRATO 1G - PÓ P/SOL.INJ.
50 IBUPROFENO SUSPENSÃO ORAL 50MG/ML- 30ML
51 ACIDO ASCORBICO (VITAMINA "C" ) 100 MG/ 1 ML SOL. INJ. 5 ML
52 CAPTOPRIL 25 MG
53 CLORETO DE POTASSIO 19,1% - 10 ML
54 CLORETO DE SÓDIO 0,9 % - SOL.FISIOLÓGICA INJETÁVEL - 10 ML
55 CLORETO DE SÓDIO 20% SOL. HIPERTÔNICA - 10 ML
56 ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG - SUBLINGUAL
57 LIDOCAINA CLORIDRATO 2% - 5 ML
58 LIDOCAÍNA,CLORIDRATO 2% GELEIA - 30 G
59 ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/5ML + DIPIRONA 2,5G/5ML
60 SUXAMETÔNIO, CLORETO 100MG
61
62
63
64

CLORETO DE SODIO 0,9 % - SOL.ESTÉRIL E APIROGÊNICA - SIST.
FECHADO - 100 ML
PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4,5
LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO
METILDOPA 250MG

8
20
12
6
2
19
20
6
254
5
1
1
0
7
6
286
52
81
866

AGUA DESTILADA ESTÉRIL E APIROGÊNICA SISTEMA FECHADO - 100
65 ML
AGUA DESTILADA ESTÉRIL E APIROGÊNICA SISTEMA FECHADO - 250
66 ML
67 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA - GOTAS
68 DEXAMETASONA 2MG/ML
69 DEXAMETASONA 4 MG/ML
70 OLEO CICATRIZANTE
71 CIMETIDINA 300MG/2ML INJ
72 AERODINI SPRAY 100MG SAULDBUTAMOL 200 DOSES
73 DICLOFENACO SODICO 50MG COMPRIMIDO
74 GLICOSE 5% 250ML
75 GLICOSE 5% 500ML
76 ETOMIDATO 2MG/ML C/10ML
77 BESILATO DE ATRACÚRIO 10MG/ML C/2,5ML
78 CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML C/2ML
79 METFORMINA, CLORIDRATO 850MG
80 CITRATO DE FENTANILA 50MCG/ML AMPOLA COM 10ML
81 MIDAZOLAM 5MG/ML AMPOLA COM 2ML
82 CLORETO DE POTASSIO 10% - 10ML
83 BESILATO DE ATRACÚRIO 10MG/ML SOL. INJ 5ML
84 PROPOFOL 1% 10MG/ML SOL. INJ 50ML

10
39
1
1
101
3
1
6
2
3
4
7
11
12
1
17
2
25
6
4

CONSUMO DE CONTROLADOS JULHO/2021
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Produto
Quantidade
DIAZEPAM 5MG - (LISTA B 1)
8
DIAZEPAM 10MG/2ML - SOL. INJ.
6
HALOPERIDOL 5MG/1 ML SOL. INJ. (LISTA C 1)
2
MIDAZOLAM CLORIDRATO 50MG/10ML SOL.INJ. (LISTA B1)
21
MORFINA, SULFATO 10 MG/1ML SOL. INJ. (LISTA A 1)
6
TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/1ML AMPOLA COM 2ML SOL. INJ. (LISTA
A2)
12
CITRATO DE FENTANILA 50MCG/ML AMPOLA COM 10ML
17
MIDAZOLAM 5MG/ML AMPOLA COM 2ML
2
PROPOFOL 1% 10MG/ML SOL. INJ 50ML
4
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16.NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS
Tabela Refeições
REFEIÇÕES
CAFÉ DA MANHÃ/PACIENTES
E FUNCIONÁRIOS
ALMOÇO/PACIENTES E
FUNCIONÁRIOS
JANTAR/PACIENTES E
FUNCIONÁRIOS
Total

JULHO
1440
1085
1097

Imagem 1, 2, 3 e 4 – Disposição das refeições em pista quente e
cozinha
88

O instituto solicitou que a empresa contratada para o fornecimento de refeições
disponibilizasse uma pista quente a fim de manter a qualidade da alimentação e a
temperatura aquecida por mais tempo, assegurando assim o sabor da alimentação
e satisfação dos pacientes e funcionários. O Fornecimento é feito pela equipe do
Restaurante que se responsabiliza pelo manuseio dos alimentos na pista quente.
Nosso cardápio é modificado a cada 3 meses
17.AQUISIÇÕES EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO
DESCRIÇÃO

PORTE I
Qtde.

Coordenação Administrativa
Impressora
Notebook
Armário
Cadeira giratória com braço
Cadeira estofadas fixa
Mesa de escritório
Balde/ cesto de lixo
Ar condicionado
Administrativo
Mesa de escritório
Cadeiras giratória com braço
Impressora
Armário
Notebook
Ar condicionado
Balde/ cesto de lixo
Copa
Mesa para refeições
Cadeiras estofadas fixa
Armário de parede
Dispenser (álcool)
Dispenser (sabão liquido)
Dispenser (papel toalha)
Balde/cesto de lixo
Área Geral do Hospital
Cadeira de roda
Cadeira de roda p/obeso
Sofá
Carrinho para roupa suja (roupa privativa)
Biombo pumblifero
Aparelho móvel de radioscopia
Dispenser (álcool)
Farmácia

2
2
1
2
1
2
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
5
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
3
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Geladeira
Mesa de escritório
Impressora
Notebook
Cadeira giratória com braço
Ar condicionado
Armário vitrine
Armário (prateleira)
Armário de parede
Balde/ cesto de lixo
Bingo (grande)
Bingo (pequeno)
Área de classificação de risco (ala A)
Bebedouro
Cama hospitalar
Biombo
Balde/cesto de lixo (grande)
Balde/cesto de lixo (pequeno)
Mesa de cabeceira
Ventilador pulmonar
Monitor multiparametro
Bomba de infusão
DEA
Eletrocardiograma
Ar condicionado
Notebook
Cadeira giratória com braço
Impressora
Área de classificação de risco (ala B)
Cadeira giratória
Notebook
Bebedouro
Cadeira de roda p/banho
Ar condicionado
Ventilador
Ventilador pulmonar
Monitor multiparametro
Bomba de infusão
Cama hospitalar
DEA
Biombo
Suporte para soro
Dispenser (álcool)
Dispenser (sabão liquido)
Dispenser (papel toalha)
Balde/cesto de lixo (grande)
Desparamentação
Suporte para capote

1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
10
10
1
9
4
2
6
6
11
11
20
1
1
2
5
5
2
2
2
1
1
3
1
9
9
10
9
1
4
10
1
1
1
1
18
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Armario prateleira
Balde/cesto de lixo
CME
Mesa de escritório
Caixa
Armário
Autoclave
Seladora
Mesa de cabeceira
Suporte p/soro
Balde/cesto de lixo
Ar condicionado
Dispenser (papel toalha)
Dispenser (álcool)
Dispenser (sabão liquido)

1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1

18 - LIMPEZA
Turno
Dia

Noite

O que fazer

Frequência

Limpeza terminal

Diariamente

Limpeza concorrente

Diariamente

Limpeza dos setores administrativos

Diariamente

Recolher lixo

Diariamente

Manutenção da limpeza nos consultórios

Diariamente

Limpeza dos banheiros

Diariamente

Lavagem e limpeza das macas

Diariamente

Manutenção da limpeza da unidade

Diariamente

Manter cera do piso

Diariamente

Lavagem das janelas

Quinzenal

Limpeza do piso com removedor

Quinzenal

Limpeza terminal

Diariamente

Limpeza concorrente

Diariamente

Recolher lixo

Diariamente

Limpeza dos consultórios

Diariamente

Limpeza dos banheiros

Diariamente

Lavagem e limpeza das macas

Diariamente

Limpeza de bancadas e mesas

Diariamente

Retirada de teia de aranha

Quinzenal

Limpeza dos ventiladores

Quinzenal

Limpeza dos batentes

Quinzenal
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19 – CONCLUSÃO
Há quatro meses estamos atuando no enfrentamento da pandemia, oferecendo
cuidado em saúde a pacientes que testaram positivo para covid-19.
Sem dúvidas, muitos foram os medos, inseguranças, angústias e desafios vividos
pelos nossos corajosos profissionais, durante esses longos e intensos 120 dias. Mas,
o trabalho da nossa equipe multidisciplinar buscou a todo instante reafirmar seu
compromisso prioritário com a preservação da vida, num empenho contínuo para a
oferta do cuidado humanizado em saúde. Em nossos 20 leitos, pudemos cuidar da
saúde da população do município de Aracaju, com atenção integral e individual tanto
aos pacientes vítimas da covid-19, quanto a seus entes queridos, que devido aos
protocolos sanitários ficam privados do direito à visita hospitalar, sendo garantido a
eles toda informação sobre a saúde dos seus familiares internados através de
ligações e videochamadas que são realizadas diariamente.
Através deste relatório apresentamos o compilado dos atendimentos
realizados nos leitos de retaguarda da COVID-19 CAPS JAEL no período de
01/07/2021 a 29/07/2021.
Quando nos referimos à evolução dos internos, podemos observar que tivemos
um resultado que pode ser considerado positivo. Somamos 31 novas admissões no
período supracitado, o que significa uma média de duas admissões ao dia. Contudo,
ao contabilizarmos o número total de atendidos nesse mesmo período, tivemos um
total de 34 pacientes atendidos; essa diferença entre o número de admitidos e o
número de atendidos, ocorre pelo fato de que alguns pacientes atendidos no mês de
junho necessitaram permanecer na unidade ainda no mês de julho.
Do total de 34 pacientes internados no mês de julho, 67,65% receberam alta,
23,53% foram transferidos para leitos de UTI, 8,82% foram à óbito.
No decorrer do mês de julho, o setor de psicologia da unidade realizou algumas
atividades com os colaboradores, com o intuito de cuidar da saúde dos mesmos e
contribuir com a melhoria dos serviços realizados por eles na unidade. As atividades
realizadas consistiram em dinâmica de grupo e ginástica laboral que tiveram como
objetivo contribuir com a manutenção de um ambiente de trabalho mais saudável,
melhorando aspectos da saúde física e mental do trabalhador, com estimulo a pratica
de exercício físicos, bem como o alivio do estresse e das tensões adquiridas no
ambiente de trabalho, além de desenvolver reflexões acerca de temáticas relevantes
para a melhora das relações interpessoais.
Na proposta de educação continuada foi oferecido à equipe, treinamento
referente à reanimação cardio pulmonar (PCR), num momento em que os
profissionais puderam tirar suas dúvidas e melhorar as práticas.
Em relação à pesquisa de satisfação, dos 31 pacientes admitidos no mês de
julho, 19 participaram, os quais representam 61,30% dos pacientes que foram
admitidos. Ao contabilizarmos os dados da referida pesquisa, temos um resultado
positivo para a grande maioria dos indicadores, pois os itens referentes ao
atendimento médico, atendimento de enfermagem, atendimento de Raio-x,
atendimento de Serviço Social, atendimento de psicologia, atendimento de
fisioterapia, limpeza do ambiente e satisfação no internamento, todos foram
avaliados pelos participantes como bom ou ótimo. Infelizmente, o único fator com
avaliação negativa pelos pacientes, é a dieta ofertada, que apenas 26,3% avaliaram
como ótima, 52,6% boa, 15,8% regular, e 5,3% ruim.
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Nos referindo à série histórica, toda dedicação e trabalho de nossa equipe
possibilitou resultados positivos. Atendemos 231 pacientes em regime de internação
hospitalar, sendo que, desse total, 182 pacientes receberam alta, 31 pacientes foram
transferidos estabilizados em Tubo Orotraqueal (TOT) para leitos de UTI regulados
no estado, 17 pacientes, infelizmente, tiveram complicações no seu quadro de
saúde, não resistiram e foram a óbito, e apenas um paciente evadiu da unidade.
É importante ressaltar que os números acima representam muito mais que dados,
são vidas que foram salvas, é o avô/avó, pai/mãe, filho/filha de alguém que pôde
reestabelecer sua saúde, e voltar para o convívio com sua família e comunidade.
Cada vida salva significa uma pessoa que não teve seus sonhos e projetos
interrompidos. Por isso, sentimos profundamente cada vida perdida pela covid-19, e
nos solidarizamos com seus familiares e amigos. Comemoramos os quatro meses
dos leitos de retaguarda do CAPS JAEL, com a certeza de que abraçamos com força
e coragem a luta pela vida. Pretendemos seguir buscando a cada dia nos aperfeiçoar
para proporcionar um atendimento em saúde ainda mais humanizado e qualificado.
Estamos honrados por estarmos na linha de frente da luta contra essa pandemia,
num momento tão delicado e desafiador para toda a humanidade. E somos
imensamente gratos pelo empenho e dedicação de cada profissional, pelos inúmeros
aprendizados e pelos afetos construídos durante essa caminhada.
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20. ANEXOS
ESCALAS

94

ALAS

Vinte leitos equipados com ventiladores, monitores, e bombas de infusão;

FARMÁCIA
Medicamentos identificados e organizados, por sua classe e composição;
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MANUNTENÇÃO
Manutenção preventiva de ar condicionados
ADMINISTRATIVO

COPA

96

LABORATÓRIO
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NECROTÉRIO

Limpeza da unidade
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100

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO
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ALTAS

102

103

TREINAMENTOS
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106

107

108

ENCERRAMENTO
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DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MEDICAMENTOS
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ENTREGA DO PRÉDIO
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