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 Apresentação 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE 

INSCRIÇÃO 
27.450.038/0001-12 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

DATA DE 

ABERTURA 

19/10/2016 

NOME EMPRESARIAL 

INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

O.S. HUMANIZA 

PORTE 

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 ambulatorial não especificadas anteriormente 

86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 

86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a 

urgências  

86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 

85.32-5-00 - Educação superior - graduação e pós-graduação 

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 –AssociaçãoPrivada 

LOGRADOURO 

R DR. OSCAR GOES CONRADO 

NÚMERO 

586 

COMPLEMENTO 
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CEP 

14.770-000 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

MUNICÍPIO 

COLINA 

UF 

SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

CONTATO@WDCONTABILIDADE.COM.BR 

TELEFONE 

(17) 3321-1616 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

19/10/2016 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE 

INSCRIÇÃO 
27.450.038/0001-12 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

DATA DE 

ABERTURA 

19/10/2016 

NOME EMPRESARIAL 

INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

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  

86.40-2-10 - Serviços de quimioterapia 

86.40-2-11 - Serviços de radioterapia  

86.40-2-12 - Serviços de hemoterapia  

86.40-2-13 - Serviços de litotripsia 

86.40-2-14 - Serviços de bancos de células e tecidos humanos 

86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêuticas não especificadas 
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anteriormente  

88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 

86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente  

86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

399-9 - Associação Privada 

LOGRADOURO 

R DR. OSCAR GOES CONRADO 

NÚMERO 

586 

COMPLEMENTO 

 

CEP 

14.770-000 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

MUNICÍPIO 

COLINA 

UF 

SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

CONTATO@WDCONTABILIDADE.COM.BR 

TELEFONE 

(17) 3321-1616 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

19/10/2016 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
 

 

 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE 

INSCRIÇÃO 
27.450.038/0001-12 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

DATA DE 

ABERTURA 

19/10/2016 

NOME EMPRESARIAL 

INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

86.50-0-01 - Atividades de enfermagem  

86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 

86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humanas não especificadas anteriormente 
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CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

399-9 - Associação Privada 

LOGRADOURO 

R DR. OSCAR GOES CONRADO 

NÚMERO 

586 

COMPLEMENTO 

 

CEP 

14.770-000 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

MUNICÍPIO 

COLINA 

UF 

SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

CONTATO@WDCONTABILIDADE.COM.BR 

TELEFONE 

(17) 3321-1616 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

19/10/2016 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
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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-de-

obra 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 
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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, 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 nas 

áreas da Saúde, Educação e Assistência Social. 

 

VISÃO 

Implantar e diagnosticar soluções para a Saúde Pública e Privada 

com eficiência 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 
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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/ou 

privado, hospitais e outros para desenvolvimento de estágio e prática profissional 

dos alunos; 

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, aperfeiçoamento 

dos recursos, aumento da acessibilidade aos serviços e da eficácia na atenção 
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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. 

 

Proposta do Instituto de Estudos e Pesquisas Humaniza 

 

● 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, personalizado e acolhedor; 

● Capacitar os profissionais para uma atenção resolutiva, integrada 

por todos os membros da equipe, para os principais agravos; 

● Cumprir adequadamente os protocolos diagnósticos e terapêuticos 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 

● Criar rotinas administrativas mais amigáveis e solidárias, que 

evitem deslocamentos desnecessários dos usuários, com utilização intensiva 

dos meios telefônicos e virtuais para marcação de exames, referência etc.; 

● Participar da articulação e interlocução com os equipamentos 

sociais na área, como educação, assistência social, conselhos de saúde, 

movimentos comunitários e setor privado, buscando integrar na vida da 

população da área e ajudar a rede básica para atuar nos condicionantes da 

saúde e assim contribuir com a rede de serviços para potencializar as ações para 

a melhoria da qualidade de vida; 

mailto:contato@humanizaep.com.br
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● Gerir, guardar, conservar e realizar a manutenção do prédio e 

terreno dos bens inventariados pela Secretária Municipal de Saúde, incluindo os 

mobiliados e os equipamentos médicos- hospitalares; 

● Respeitar a decisão do usuário em relação ao consentimento ou 

recusa na prestação de serviços da saúde, salvo nos casos de iminente perigo 

de morte ou obrigação legal; 

● Garantir o sigilo das informações do usuário; 

● Utilizar os recursos públicos com responsabilidade, buscando 

sempre que possível conciliar o menor preço e alta qualidade. 

A garantia de um ciclo entre políticas públicas, proteção social e 

melhoria da qualidade de vida e saúde impõe não só a construção de estratégias 

de atuação integrada e intercâmbio permanente de informações, como o 

monitoramento e a avaliação participativa das intervenções. O território local 

aparece enquanto espaço de enfrentamento e também de colaboração entre 

diferentes atores públicos e privados, configurando um local privilegiado para 

inovações no campo da gestão social e de estratégias na promoção da saúde 

com produção de tecnologias em educação. 

Além disto, estimulará a humanização das relações entre profissionais 

de saúde e usuários no que se refere à forma de escutar o cidadão em seus 

problemas e demandas, com abordagem integral a partir dos parâmetros 

humanitários de solidariedade e cidadania. 

O Plano Gerencial proposto é orientado para o gerenciamento das 

atividades de assistência médico-hospitalar do Município, do bloco de atenção 

de média e alta complexidade. 

 

 

MODELO GERENCIAL 

 

● Ampliar o acesso da população à Unidade de Saúde; 
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● Oferecer serviços de saúde obedecendo às grades de referência 

contra referência e, consequentemente, a integralidade da assistência e 

conformação da estratégia de cobertura da população; 

● Dar maior resolubilidade aos serviços de saúde do Município de 

Arapongas/PR; 

● Proporcionar satisfação ao usuário do SUS 
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O Município de Arapongas 

 

O município de Arapongas, situado na prodigiosa região do Norte do 

Paraná, é uma resultante da Iniciativa da Companhia de Terras Norte do Paraná, 

pioneira do progresso e desbravamento de toda uma região. A cidade de 

Arapongas como as demais idealizadas, planejadas e fundadas pela requerida 

companhia, não surgiu por acaso, nem foi construída sem um plano diretor, 

previamente elaborado. Seu idealizador e fundador foi William da Fonseca 

Brabason Davids, diretor da Companhia de Terras Norte do Paraná, que na 

época da fundação de Arapongas, exercia o cargo de Prefeito Municipal de 

Londrina.  

No ano de 1935, o comerciante francês Renê Cellot e sua filha Geanine 

Cellot compraram os primeiros lotes de terrenos, destinados à construção 

urbana. Assim, em 28 de setembro de 1935, Renê Cellot e sua filha se 

estabeleceram com uma casa comercial no mesmo local onde ainda hoje se 

encontra o prédio do Banco Brasileiro de Descontos, Rua das Andorinhas esq. 

com Av. Arapongas, antiga Av. Presidente Vargas.  

No mesmo ano foi aberto e vendido o primeiro lote agrícola ao agricultor 

brasileiro Floriano Freire. Imediatamente, diversos outros lavradores, de 

diferentes nacionalidades, fixaram residência no lugar e se estabeleciam com 

casas de comércio. 

Nos anos seguintes foram povoadas as glebas destinadas às Colônias 

formadas por imigrantes japoneses e eslavos, surgindo, assim, em 1937, as 

Colônias Esperança e Orle já povoadas, que muito contribuíram para o 

progresso e expansão do novo patrimônio Arapongas continuou a fazer parte do 

território do município de Londrina até o ano de 1943, quando foi criado o de 

Rolândia, ao qual passou a pertencer, já agora como distrito judiciário, criado 

pela Lei nº 199 de 30 de dezembro de 1943, que aprovou a nova divisão 

administrativa do Paraná, para vigorar no quinquênio 1943-1947.  
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Devido a falta de transportes, o distrito crescia vagarosamente, esse 

problema ainda mais se agravou em decorrência das restrições motivadas pela 

segunda grande guerra. Nessas condições, até o ano de 1945, a sede distrital 

possuía umas 600 casas e era servida pela então Estrada de Ferro São Paulo-

Paraná, que logo depois foi incorporado, passando a integrar o patrimônio da 

Rede de Viação Paraná - Santa Catarina.  

Não obstante, o povo de Arapongas continuou a lutar bravamente pelo 

seu progresso e bem-estar, chegando a constituir uma entidade com a 

designação da Sociedade dos Amigos de Arapongas, para pugnar pela sua 

autonomia, progresso e desenvolvimento.  

E foi assim que, em virtude desses esforços, o Governo Estadual, pela lei 

nº 2 de 10 de outubro de 1947, criava o município de Arapongas desmembrando-

o de Rolândia e elevando a sua sede à categoria de cidade. Aquela época, o 

município possuía uma área total de 2007 quilômetros quadrados e se compunha 

dos distritos administrativos da sede municipal, Astorga e Sabáudia. 

 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS  

• Área: 381,1 km 2. 

 • Altitude: 816 m. 

 • Latitude: 230 25' 

 • Longitude: 51 o 26'  

 • Distritos: Astorga e Sabáudia. 

 

O município de Arapongas situa-se na região norte do Paraná, com cerca 

de 104.150 mil habitantes, sendo 101.862 pessoas residentes na área urbana 

do município e 2.299 moradores da área rural (CENSO 2010). Em 2016, sua 

população foi estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

em 116 960 habitantes, sendo o décimo sexto município mais populoso do 

Paraná, e segundo mais populoso da Região Metropolitana de Londrina.  
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Arapongas é o segundo maior polo moveleiro do país e o primeiro do 

Paraná. Segundo o Centro Gestor de Inovação Moveleiro (CGI), a participação 

dessas empresas no PIB do município chega a 64,75% e a expressividade dos 

números chama a atenção, já que as 195 empresas estabelecidas no município 

geram quase 10 mil empregos diretos.  

O município destaca-se também na rede comercial, seja de pequenos 

microempresários ou redes de varejo que também abrange oportunidades de 

emprego na cidade. De acordo com IPARDES (Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social) com uma rede de equipamentos da área 

de educação divididos em 14 Escolas Estaduais, 5 Escolas Rurais, 21 Escolas 

Municipais, 17 Centros de Educação Infantil.  

Referente aos equipamentos da política de saúde, o município, segundo 

IPARDES (2015) conta com 230 estabelecimentos, sendo 30 Unidades Básicas 

de Saúde e 3 Unidades de Pronto Atendimento 18 horas.  

 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS – 

ALBERTO ESPER KALLAS 
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A Unidade de Pronto Atendimento 24h 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. 

A Unidade de Pronto Atendimento – 24h tem como objetivo atender a 

população com pronto atendimento e exames correlatos o que reduz o tempo de 

espera para realização dos mesmos, evita o deslocamento desnecessário e 

excessivo dos usuários, melhora o atendimento assistencial e diminui a 

sobrecarga das unidades hospitalares do Município. 

É uma estrutura de complexidade intermediária, situando-se entre as 

unidades básicas de saúde e os serviços de emergência hospitalares, com 

acolhimento e classificação de risco, tendo como atividade fim o atendimento ao 

usuário quanto aos cuidados de saúde. Para seu adequado funcionamento 

técnico e administrativo, são necessárias ações de logística e abastecimento 

específicas, gerenciamento de pessoas, faturamento e informações sobre saúde 

concernentes ao atendimento do público em geral. As estruturas físicas e 
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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 Pronto Atendimento - 24h 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. 

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 da 

população da Cidade, adequando as necessidades a contratação de recursos 

humanos, de serviços, à aquisição de materiais de insumos e medicamentos e 

a programação visual da Unidade de Pronto Atendimento, ou seja, todos os 

recursos necessários para assegurar a assistência humanizada e  resolutiva  no  
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âmbito  da  porta  de  entrada  de urgência e emergência, exclusivamente aos 

usuários do SUS que serão acolhidos e assistidos em suas diversas demandas 

de saúde pelo 24h do dia, todos os dias da semana, incluindo sábados domingos 

e feriados.  

Em decorrência da execução do objeto espera-se garantir à população da 

Cidade e da região de Nossa Senhora do Socorro/SE, um acolhimento e uma 

assistência eficiente e segura, agilizando o atendimento dos casos graves e 

redirecionando de forma ordenada os casos sem gravidade. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE  

 

A Unidade de Pronto Atendimento ALBERTO ESPER KALLAS é uma 

unidade classificada pelo Ministério da Saúde como 24h, porte 2 estruturada com 

perfil de Urgência e Emergência e programada para desenvolver um trabalho 

assistencial com oferta 100% SUS, com regime de observação por no máximo 

24 horas e demais serviços de apoio assistenciais e administrativos. Funcionará 

na condição de unidade pública compondo a Rede de Atenção às Urgências.  

A unidade de Pronto Atendimento visa contemplar as necessidades 

essenciais para o efetivo acolhimento, atendimento e assistência aos pacientes 

da região, dentro da lógica de construção da rede de assistência, interagindo e 

articulando-se através de pactuações e da regulação com a atenção primária, 

coma a atenção ambulatorial especializada e com a rede hospitalar.  

 

ATIVIDADES 

 

As atividades existentes no 24H ALBERTO ESPER KALLAS, Arapongas 

/ PR são assistenciais com acolhimento e classificação de risco e com seus leitos 

de observação vermelha com suporte para pacientes graves, seus leitos de 

observação amarela, serão executadas, nas 24h do dia, todos os dias da 
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semana, inclusive sábados, domingos e feriados. O 24 h é porta de entrada de 

emergência, ordenando junto com as demais unidades da rede. A Rede de 

Atenção à Saúde e as Urgências da Cidade e da região, funcionando como local 

de primeiro atendimento (acolhimento e atendimento médico), estabilização e 

observação de pacientes graves (sala vermelha) ou não (sala amarela), oriundos 

da demanda espontânea, regulados ou referenciados de qualquer serviço de 

saúde, de qualquer ponto de atenção (atenção básica, pré-hospitalar móvel ou 

Programa de Atenção Domiciliar), que ficarão em observação nas salas 

amarelas ou vermelhas ou serão internados pela regulação em vaga zero ou 

não, para resolução ou seguimento de seus quadros agudos. 

O 24 h estarão diretamente ligados à Central de Regulação sua porta de 

entrada de urgência, seus leitos de estabilização e observação de pacientes 

graves (sala vermelha), de observação adulta e pediátrica (salas amarelas) 

serão capazes com seu potencial técnico e assistencial, de acolher, estabilizar, 

manter estáveis e dar continuidade à assistência, dentro da lógica prioritária de 

inovações tecnológicas, os pacientes com quadros agudos graves ou não, que 

tenham apresentado instabilidade orgânica clínica ou traumática nos leitos de 

observação vermelhos ou amarelos permanecerão pelo período de tempo 

necessário à resolução de seu quadro agudo inicial, à regulação de sua 

internação eletiva em leito hospitalar de enfermaria ou de terapia intensiva ou 

sua regulação em vaga zero para o tratamento definitivo de seu agravo agudo 

inicial estabilizado. Toda a demanda de saída do 24 h que necessite de 

continuidade na assistência, quer seja de urgência quer seja eletiva, em qualquer 

nível de atenção da rede, será regulada pela Central de Regulação.  

 

Os principais setores existentes neste 24h são:  

● Pronto Atendimento – recepção, acolhimento e classificação de risco, sala 

de espera e consultórios; 

● Sala de medicação/nebulização; 
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● Urgência – sala de reanimação (sala vermelha); 

● Procedimentos diagnósticos médicos e de enfermagem; 

● Diagnóstico laboratorial e de imagem (Eletrocardiograma e Radiografia); 

● Observação adulta 

● Farmácia interna 

● Apoio logístico; 

● Apoio administrativo; 

● Serviço de gestão de informação. 

 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

O Instituto de Estudos e Pesquisas Humaniza-IEPH, tem como objetivo 

básico o desenvolvimento de processos de gerenciamento do 24 Horas – Alberto 

Esper Kallas – Arapongas / PR, que impliquem em benefícios para a sociedade, 

através da utilização de modernas ferramentas de gestão e mão de obra 

profissional altamente qualificada, 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 seu impacto 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 

Arapongas – PR possa, não apenas pôr em prática sua Política de Saúde, como 

também otimizar tempo e recursos, aprimorando seus projetos de saúde 

garantindo assim: 
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● Prestação gratuita e universal dos serviços de atenção à saúde aos 

usuários, no âmbito do SUS e em conformidade com este Termo de 

Referência/Projeto Básico; 

● 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 e os equipamentos 

médico-hospitalares;  

● Contratação e gestão de profissionais de todas as áreas concernentes à 

operação da unidade de pronto atendimento 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 de 

internação, 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 pronto atendimento, hotelaria, 

manutenção predial e de conforto ambiental, engenharia clínica, tecnologia da 
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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;  

● Observar as Diretrizes da Resolução da Lei Municipal nº 1.284 de 28 de 

junho de 2018 que dispõe sobre a qualificação de entidades como Instituto de 

Estudos e Pesquisas Humaniza e sua vinculação contratual com o Poder Público 

Municipal e a Atenção Hospitalar, a fim de possibilitar o melhor funcionamento 

da RAU. 

O 24h inova ao oferecer estrutura simplificada, com raio-x, 

eletrocardiografia, laboratório de exames e leitos de observação. Nas 

localidades que contam com o 24 horas, 97% dos casos são solucionados na 

própria unidade. O objetivo do 24h é diminuir as filas nos prontos-socorros dos 

hospitais, evitando que casos que possam ser resolvidos nas UPAS ou unidades 

básicas de saúde (UBS) sejam encaminhados para as unidades hospitalares. Se 

necessários, ele pode ser encaminhado para um hospital da rede de saúde, para 

realização de procedimento de alta complexidade.  

Para seu adequado funcionamento técnico e administrativo, são 

necessárias ações de logística e abastecimento específicas, 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 Pronto Atendimento - 24h foi 

concebida de forma a implantar um novo modelo de prestação de serviços, que 

além de atender os moldes da RAU, 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. 
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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.  

O serviço a ser contratado visa assegurar a prestação de serviços 

assistenciais 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. 

Os serviços de saúde deverão ser prestados na Unidade de Pronto 

Atendimento 24h, nos exatos termos da legislação pertinente ao Sistema Único 

de Saúde - SUS, especialmente o disposto na Lei Federal n.9 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, e alterações subsequentes; na Portaria n.9 10/GM/MS, de 3 

de janeiro de 2017, e legislação aplicável, com observância dos princípios 

veiculados: 

● Universalidade de acesso aos serviços de saúde;  

● Gratuidade de assistência, sendo vedada a cobrança em face de usuários 
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ou seus representantes, responsabilizando-se o Instituto de Estudos e 

Pesquisas Humaniza por cobrança indevida feita por seu empregado ou 

preposta;  

● Fornecimento gratuito de medicamentos previstos na rede Pública aos 

usuários em atendimento, mediante prescrição do profissional médico 

responsável pelo atendimento em questão;  

● Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie;  

● Direito de informação às pessoas assistidas, sobre sua saúde;  

● Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e 

a sua utilização pelo usuário;  

● Prestação dos serviços com qualidade e eficiência, utilizando-se dos 

equipamentos de modo adequado e eficaz;  

● Acolher, orientar os pacientes e seus familiares sempre que buscarem 

atendimento no 24 horas; 

● Articular-se com a Atenção Básica à Saúde, Atenção Domiciliar, SAMU 

192, unidades hospitalares, unidades de apoio diagnóstico e terapêutico e com 

todos os outros serviços de atenção à saúde, por meio de fluxos lógicos e 

efetivos de referência e contra referência, ordenados pelas Centrais de 

Regulação Médica de Urgências e complexos reguladores instalados na região;  

● Prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos 

por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica, e prestar primeiro 

atendimento aos casos de natureza cirúrgica e de trauma, estabilizando os 

pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, de modo a definir, em 

todos os casos, a necessidade ou não de encaminhamento a serviços 

hospitalares de maior complexidade;  

● Fornecer retaguarda às urgências atendidas pela Rede de Atenção 

Básica à Saúde;  

● Funcionar como local de estabilização de pacientes atendidos pelo SAMU 
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192;  

● Realizar consulta médica em regime de pronto atendimento aos casos de 

menor gravidade;  

● Realizar atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem 

adequados aos casos demandados à unidade;  

● Prestar apoio diagnóstico e terapêutico ininterrupto nas 24 (vinte e quatro) 

horas do dia e em todos os dias da semana, incluídos feriados e pontos 

facultativos;  

● Manter pacientes em observação, por período de até 24 (vinte e quatro 

horas), para elucidação diagnóstica e/ou estabilização clínica;  

● Encaminhar obrigatoriamente para internação em serviços hospitalares, 

por meio das centrais reguladoras, os pacientes que não tiverem suas queixas 

resolvidas nas 24 (vinte e quatro) horas de observação;  

● Prover atendimento e/ou Referenciamento adequado a um serviço de 

saúde hierarquizado, regulado e integrado à RUE a partir da complexidade 

clínica, cirúrgica e traumática do usuário;  

● Contra referenciar para os demais serviços de atenção integrantes da 

RUE, proporcionando continuidade ao tratamento com impacto positivo no 

quadro de saúde individual e coletivo;  

● Solicitar retaguarda técnica ao SAMU 192 sempre que a gravidade ou 

complexidade dos casos ultrapassarem a capacidade instalada da unidade;  

● Obrigatoriedade de registrar todos os procedimentos que forem 

realizados na 24 horas no sistema de informação ambulatorial do SUS SIA-SUS, 

para monitoramento das ações e serviços executados.  

● Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

● Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a 

alocação de recursos e a orientação programática; 
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● Participação da comunidade; 

● Organização de atendimento público específico e especializado para 

mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, 

atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, 

em conformidade com a Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013. (Redação dada 

pela Lei n. 13.427, de 2017). 

No sentido de cumprir seu papel assistencial, compete à equipe gerencial da 

UPA definir e implementar ações que possibilitem: 

I. Implantar processo de Acolhimento com Classificação de Risco 

(Protocolo de Manchester), em ambiente específico, considerando a 

identificação do paciente que necessite de tratamento imediato, com 

estabelecimento do potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento, 

de modo a priorizar atendimento em conformidade com o grau de sofrimento ou 

a gravidade do caso;  

II. Estabelecer e adotar o cumprimento de protocolos de atendimento clínico, 

de classificação de risco e de procedimentos administrativos;  

III. Garantir apoio técnico e logístico para o bom funcionamento da unidade.  

 

METAS 

 

● Melhoria dos serviços através de um atendimento humanizado e 

acolhedor 

● Diminuição do desperdício 

● Otimização dos recursos.  

● Informatização dos processos. 
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2 - Relatório Assistencial 
 
 

2.1 Produção Assistencial 
 
 

Relação de Municípios e Bairros atendidos. 
 
 

CIDADE BAIRRO QUANTIDADE 

APUCARANA Residencial Interlagos 4 

ARAPONGAS ARAPONGAS III 1 

ARAPONGAS ARAUCARIA II 1 

ARAPONGAS AREA RURAL 9 

ARAPONGAS ARICANDUVA 2 

ARAPONGAS CAMPINHO 1 

ARAPONGAS Casa Família Arapongas I 3 

ARAPONGAS Casa Família Arapongas II 5 

ARAPONGAS Casa Família Arapongas IV 8 

ARAPONGAS CASA GRANDE 3 

ARAPONGAS Centro 52 

ARAPONGAS COLONIA ESPERANÇA 1 

ARAPONGAS COLUMBIA IV 1 

ARAPONGAS Conjunto Águias 5 

ARAPONGAS Conjunto Centauro 6 

ARAPONGAS Conjunto Del Condor 6 

ARAPONGAS Conjunto Flamingos 7 

ARAPONGAS Conjunto Flamingos III 12 

ARAPONGAS Conjunto Novo Centauro 6 

ARAPONGAS Conjunto Padre Bernardo Merckel 17 

ARAPONGAS Conjunto Padre Chico 21 

ARAPONGAS Conjunto Palmares 8 

ARAPONGAS CONJUNTO RESIDENCIAL PIACENZA 3 

ARAPONGAS Conjunto Tropical 19 

ARAPONGAS Conjunto Ulisses Guimarães 33 

ARAPONGAS HERMÍNIO E MARIA 1 

ARAPONGAS Jardim Aeroporto 34 

ARAPONGAS Jardim Alto da Boa Vista 6 

ARAPONGAS Jardim Arapongas 6 
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ARAPONGAS Jardim Astúrias 1 

ARAPONGAS Jardim Bandeirantes 24 

ARAPONGAS Jardim Baroneza 52 

ARAPONGAS Jardim Bela Vista 14 

ARAPONGAS Jardim Bononi 1 

ARAPONGAS Jardim Brasil 6 

ARAPONGAS Jardim Caravelle 15 

ARAPONGAS Jardim Casa Grande 9 

ARAPONGAS Jardim Casa Grande II 8 

ARAPONGAS Jardim Colúmbia I 31 

ARAPONGAS Jardim Colúmbia III 9 

ARAPONGAS Jardim Colúmbia IV 27 

ARAPONGAS Jardim Coroados 11 

ARAPONGAS Jardim Cultura 19 

ARAPONGAS Jardim do Café 11 

ARAPONGAS Jardim do Sol 4 

ARAPONGAS Jardim Dona Martinha 6 

ARAPONGAS Jardim Dona Pina 7 

ARAPONGAS Jardim dos Pássaros 3 

ARAPONGAS Jardim Europa 1 

ARAPONGAS JARDIM HERMINIO E MARIA 1 

ARAPONGAS Jardim Império 1 

ARAPONGAS Jardim Interlagos 11 

ARAPONGAS JARDIM INTERLAGOS II 1 

ARAPONGAS Jardim Lorena 9 

ARAPONGAS JARDIM METROPÓLITO 1 

ARAPONGAS Jardim Mônaco 8 

ARAPONGAS JARDIM MÔNACO II 1 

ARAPONGAS Jardim Monte Carlo 5 

ARAPONGAS Jardim Monte Carlo II 2 

ARAPONGAS Jardim Morumbi 2 

ARAPONGAS Jardim Nova Baroneza 7 

ARAPONGAS Jardim Novo Centauro III 1 

ARAPONGAS Jardim Novo Flamingos 4 

ARAPONGAS Jardim Novo Horizonte 9 

ARAPONGAS Jardim Oriental 1 

ARAPONGAS Jardim Panorama 8 

ARAPONGAS JARDIM PARAISO 3 

ARAPONGAS JARDIM PARANÁ 5 
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ARAPONGAS JARDIM PAULINO FEDRIGO 4 

ARAPONGAS Jardim Paulista 4 

ARAPONGAS Jardim Paulista II 14 

ARAPONGAS Jardim Petrópolis 5 

ARAPONGAS Jardim Planalto 7 

ARAPONGAS Jardim Primavera 23 

ARAPONGAS Jardim San Rafael 15 

ARAPONGAS Jardim San Rafael II 14 

ARAPONGAS Jardim San Rafael III 3 

ARAPONGAS Jardim San Rafael IV 2 

ARAPONGAS Jardim San Raphael V 4 

ARAPONGAS Jardim Santa Alice 19 

ARAPONGAS Jardim Santa Efigênia 9 

ARAPONGAS Jardim Santo Antônio 24 

ARAPONGAS Jardim São Bento 9 

ARAPONGAS Jardim São Carlos 6 

ARAPONGAS Jardim Universidade 5 

ARAPONGAS Jardim Universitário 9 

ARAPONGAS Jardim Vale das Perobas 1 

ARAPONGAS Jardim Vale das Perobas II 4 

ARAPONGAS Parque Industrial II 2 

ARAPONGAS Parque Siomara 7 

ARAPONGAS Parque Veneza 3 

ARAPONGAS PAULINO FEDRIGO 4 

ARAPONGAS PIACENZA 2 

ARAPONGAS RESIDENCIAL ARAPONGAS III 1 

ARAPONGAS Residencial Araucárias 5 

ARAPONGAS Residencial Araucárias I 12 

ARAPONGAS RESIDENCIAL PIACENZA 1 

ARAPONGAS Residencial Tereza Morciani Bononi 12 

ARAPONGAS SAN RAFAEL 2 

ARAPONGAS SAN RAFAEL VI 3 

ARAPONGAS SAN RAPHAEL VI 1 

ARAPONGAS SAO BENTO 1 

ARAPONGAS SEM INFORMAÇÃO 9 

ARAPONGAS SITIO 1 

ARAPONGAS TROPICAL II 3 

ARAPONGAS Vila Aparecida 34 

ARAPONGAS Vila Araponguinha 11 
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ARAPONGAS Vila Aratimbo 7 

ARAPONGAS Vila Bernardes 17 

ARAPONGAS Vila Brasil 9 

ARAPONGAS Vila Cascata 1 

ARAPONGAS Vila Coelho 1 

ARAPONGAS Vila Dalva 1 

ARAPONGAS Vila Edio 4 

ARAPONGAS Vila Evereste 1 

ARAPONGAS Vila Industrial 36 

ARAPONGAS Vila Natal 4 

ARAPONGAS Vila Nova 17 

ARAPONGAS Vila Passos 2 

ARAPONGAS Vila Paulo 2 

ARAPONGAS Vila Rugna 3 

ARAPONGAS Vila Sampaio 16 

ARAPONGAS Vila São João 11 

ARAPONGAS Vila São José 3 

ARAPONGAS Vila São Lazaro 1 

ARAPONGAS Vila São Vicente 1 

ARAPONGAS Vila Triângulo 11 

ARAPONGAS Vila Vicentini 4 

ARAPONGAS Vila Zanin 2 

ARICANDUVA ARICANDUVA 7 

IBIPORÃ CENTRO 1 

JAGUAPITÃ ALFREDO  BATICIOTO 1 

LONDRINA Jardim da Luz 1 

MARINGÁ Zona 01 1 

NOVA AURORA ADEMIRO ESTER 1 

ROLÂNDIA JARDIM NOVO HORIZONTE 1 

ROLÂNDIA MONTE CARLO II 1 

ROLÂNDIA SAN TIAGO 2 

SABÁUDIA JARDIM ARAUCARIA 1 

 
Tabela 01: Relação de Municípios e Bairro atendidos. 
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Relação dos diagnósticos mais atendidos na Unidade de Pronto 

Atendimento: 

CID's mais atendidos 

CID QUANTIDADE  

Z000 - Exame médico geral 1275 

M545 - Dor lombar baixa 104 

Z00 - Exame Geral e Investigação de Pessoas Sem Queixas ou Diagnóstico 
Relatado 81 

Z108 - Exame geral de rotina de outra subpopulação definida 40 

I10 - Hipertensão essencial (primária) 40 

 R520 - Dor aguda 44 

R11 - Náusea e vômitos 23 

M796 - Dor em membro 28 

F411 - Ansiedade generalizada 29 

A90 - Dengue [dengue clássico] 20 

G430 - Enxaqueca sem aura [enxaqueca comum] 17 

K591 - Diarréia funcional 11 

N300 - Cistite aguda 12 

A09 - Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível 17 

N23 - Cólica nefrética não especificada 20 

R42 - Tontura e instabilidade 21 

R739 - Hiperglicemia não especificada 13 
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N200 - Calculose do rim 7 

N390 - Infecção do trato urinário de localização não especificada 7 

M255 - Dor articular 5 

M544 - Lumbago com ciática 11 

 M549 - Dorsalgia não especificada 6 

R509 - Febre não especificada 4 

C448 - Lesão invasiva da pele 3 

C762 – Abdome 3 

H669 - Otite média não especificada 3 

R51 - Cefaléia  19 

M542 – Cervicalgia 13 

R074 - Dor torácica, não especificada 11 

R10 - Dor Abdominal e Pélvica  21 

K29 - Gastrite e Duodenite  6 

F41 - Transtornos Ansiosos  7 

K590 – Constipação 8 

M54 - Dorsalgia  9 

H10 - Conjuntivite  6 

M544 - Lumbago com ciática 11 

R073 - Outra dor torácica 9 

R101 - Dor localizada no abdome superior 9 

A09 - Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível 17 

J45 - Asma  5 

N23 - Cólica nefrética não especificada 20 

N300 - Cistite aguda 12 
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N94 - Outras Afecções Associadas com os Órgãos Genitais Femininos e com 
o Ciclo Menstrual  4 

R103 - Dor localizada em outras partes do abdome inferior 9 

Z719 - Aconselhamento Não Especificado  6 

I84 - Hemorroidas  3 

R739 - Hiperglicemia não especificada 13 

T15 - Corpo Estranho Na Parte Externa do Olho  3 

X65 - Auto-intoxicação Voluntária Por álcool 3 

H920 - Otalgia 5 

J02 - Faringite Aguda 4 

K30 – Dispepsia 5 

K591 - Diarréia funcional 11 

R05 – Tosse 6 

R300 – Disúria 4 

A059 - Intoxicação alimentar bacteriana não especificada. 4 

B342 - Infecção por coronavírus, não especificada. 6 

F20 - Esquizofrenia 3 

I499 - Arritmia cardíaca não especificada 5 

I50 - Insuficiência Cardíaca 3 

K08 - Transtornos dos Dentes e de Suas Estruturas de Sustentação 3 

N39 - Transtornos do Trato Urinário 18 

R060 – Dispnéia 4 

J039 - Amigdalite aguda não especificada 5 

R000 - Taquicardia Não Especificada 2 

R072 - Dor Precordial 3 

S61 - Ferimento do Punho e da Mão 3 
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S62 - Fratura ao Nível do Punho e da Mão 2 

Z72 - Problemas Relacionados com o Estilo de Vida 2 

H811 - Vertigem paroxística benigna 3 

I20 - Angina Pectoris 3 

N29 - Transtornos do Rim e do Ureter em Doenças Classificadas em Outra 
Parte  3 

R100 - Abdome Agudo 2 

R53 - Mal Estar, Fadiga 2 

T149 - Traumatismo Não Especificado 3 

X64 - Auto-intoxicação P/exposição Intencional Outras Drogas 
Medicamentos e Subst Biológicas e as Ne 2 

Z290 - Isolamento 2 

T784 - Alergia não especificada 3 

R104 - Outras dores abdominais e as não especificadas 2 

N40 - Hiperplasia da próstata 3 

Tabela 2 : Atendimento por diagnóstico. 
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Atendimentos médicos realizados por Clínica 
 

Atendimento MARÇO ABRIL MAIO 

Clínica Médica 467 2505 2450 

Pediatria 15 24 5 

Total 482 2529 2455 

Tabela 03: Atendimento Mensal por especialidade. 
 
 

 
 Gráfico 01: Atendimentos por clínica 
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Dados Diário de Atendimento 

DATA 
CLÍNICA 
MÉDICA 

PEDIATRIA TOTAL 

01/maio 63 0 63 

02/maio 52 0 52 

03/maio 115 0 133 

04/maio 103 0 125 

05/maio 72 1 78 

06/maio 35 0 41 

07/maio 54 2 67 

08/maio 110 0 129 

09/maio 33 0 33 

10/maio 66 0 94 

11/maio 117 0 139 

12/maio 66 0 74 

13/maio 52 1 58 

14/maio 91 0 97 

15/maio 91 0 95 

16/maio 57 0 57 

17/maio 61 0 63 

18/maio 105 0 112 

19/maio 79 0 80 

20/maio 69 0 70 

21/maio 80 0 84 

22/maio 104 0 113 

23/maio 107 0 107 

 

mailto:contato@humanizaep.com.br
mailto:edileusahumaniza@gmail.com


 
 

 

37 
Rua Bonito do Campo, nº40, Arapongas / PR CEP 86.706-130 

 
          contato@humanizaep.com.br e edileusahumaniza@gmail.com  

 

24/maio 88 0 99 

25/maio 79 0 105 

26/maio 76 0 90 

27/maio 94 1 111 

28/maio 83 0 98 

29/maio 106 0 106 

30/maio 53 0 53 

31/maio 89 0 109 

Total 2450 5 2455 

Tabela 04:Atendimento diário  

 

 
Atendimento Médico Diário 

 
 

Gráfico 02:Atendimento Diário 
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Média mensal de atendimento 

Mês Total de atendimento Média 

MARÇO 467 46,7 

ABRIL 2722 90,73 

MAIO 2665 88,83 

Tabela 05:Média de atendimento diário 

 
 
 
 
 

Atendimentos por classificação de risco mensal 
 

Classificação de Risco Março Abril Maio 

AZUL  54 250 1237 

VERDE 191 1215 830 

AMARELO 109 497 423 

VERMELHO 6 7 117 

SEM CLASSIFICAÇÃO 0 0 16 

TOTAL 360 1969 2623 

Tabela 06: Atendimento por Classificação de Risco mensal 
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Gráfico 03: Atendimento por classificação de Risco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tempo médio de espera por atendimento 

VERMELHO IMEDIATO 

AMARELO 39 minutos 

VERDE 53 minutos 

AZUL 72 minutos 

Tabela07: Tempo médio de espera por atendimento no mês de maio /2021 
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Indicadores de Enfermagem 

PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE 

PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM REALIZADOS TOTAL 

FLEET ENEMA 04 

SONDA NASOGASTRICA 01 

SONDA VESICAL 01 

INALAÇÃO 00 

CURATIVOS 23 

AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL 2904 

MEDICAÇÃO IM 920 

MEDICAÇÃO EV 745 

MEDICAÇÃO VO 390 

MEDICAÇÃO SC 164 

SUTURA 19 

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA 1365 

ECG 207 

GLICEMIA CAPILAR 138 

INTERNAÇÃO 130 

BANHO 5 

ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 3058 

TOTAL 9154 

Tabela 8: Procedimentos de enfermagem realizados 
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Pacientes em Observação 

OBSERVAÇÃO FEMININA 99 

OBSERVAÇÃO MASCULINA 78 

OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA 0 

SALA VERMELHA 30 

TOTAL                               180 

Tabela 09:Pacientes em observação 
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PERMANÊNCIA SALA AMARELA ADULTO 

TEMPO TOTAL DE PERMANÊNCIA  2.733 

Nº DE LEITOS 11 

TEMPO DISPONIVEIS/LEITO (DIAS) 109 

TEMPO DISPONIVEIS/LEITO (GERAL) 9,9 

Número de Permanência > 24horas 151 

 Número de Permanência < 24 horas 38 

TAXA DE OCUPAÇÃO 50,94% 

Tabela 10: Permanência Sala Amarela 
 

 

Pefil de Pacientes – Sala Amarela Adulta e Pediátrica 

 

 

 IDADE Total 

 ATÉ 20 ANOS 8 

 20 A 30 ANOS 16 

 30 A 40 ANOS 12 

 40 A 50 ANOS 14 

 50 A 70 ANOS 20 

 ACIMA DE 70 ANOS 8 

 SEXO Total 

 FEMININO 42 

 MASCULINO 36 
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 TIPOS DE ALTAS Total  

 ALTA MÉDICA 69 

 ALTA PEDIDO 09 

 TRANSFERÊNCIAS Total 

 OUTRA CIDADE 00 

 MESMA CIDADE 168 

 SALA VERMELHA 00 

 ÓBITO 01 

Tabela 11: Perfil de atendimento sala amarela 
 
 

 
 
 

 
ATENDIMENTOS SALA VERMELHA - ADULTO 

  
  

PACIENTES - DIA 4 

IAM 01 

ÓBITO 01 

TRAUMATISMOS 00 

OUTROS 00 

Tabela 12: Atendimento sala vermelha 
 

 

 

PERFIL DE PACIENTES SALA VERMELHA 
 

IDADE Total 

ATÉ 20 ANOS 05 

20 A 30 ANOS 06 

30 A 40 ANOS 08 
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40 A 50 ANOS 04 

50 A 70 ANOS 06 

ACIMA DE 70 ANOS 01 

SEXO   

FEMININO 12 

MASCULINO 28 

TIPOS DE ALTAS Total 

ALTA MÉDICA 29 

ALTA PEDIDO 01 

TRANSFERÊNCIA Total 

SALA AMARELA 00 

OUTRA CIDADE  00 

MESMA CIDADE 15 

ÓBITO Total 

 01 01 

       Tabela 13: perfil de pacientes na sala vermelha  

 
 
 

 
TEMPO TOTAL DE PERMANÊNCIA SALA VERMELHA 

 

TEMPO TOTAL DE PERMANÊNCIA  36H 

Nº DE LEITOS 03 

TEMPO DISPONÍVEIS/LEITO (DIAS) 90 

TEMPO DISPONIVEL GERAL (DIAS) 03 
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Número de Permanência>24horas 00 

Taxa de ocupação 30,9% 

   Tabela 14: Sala Vermelha 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICOS- SALA VERMELHA TOTAL 

Z000 - Exame médico geral 5 

I499- Arritmia Cardíaca Não Especificada  2 

I64 - Acidente Vascular Cerebral, Não Especificado Como 
Hemorrágico ou Isquêmico 

1 

R000 - Taquicardia Não Especificada 2 

I219 - Infarto agudo do miocárdio não especificado 
1 

B342- Infecção por coronavírus, não especificada 4 

Tabela 15: Diagnósticos da sala vermelha 
 
 
 
 
 
 
 

TAXA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
MAIO – 2021 

 
540/ 2455 X 100% = 21,99% 
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         TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES/REGULAÇÃO DE VAGAS 

QUANTOS DESTINO DA TRANSFERÊNCIA 

4 OFTALON 

10 CAPS 

1 PAI 

56 SANTA CASA 

27 HOMPAR 

68 UPA 

1 CISAM 

1 UBS 

TOTAL 168 

          Tabela 16: Estatísticas de Transferências 
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EXAMES LABORATORIAIS  
 
 

Comparativo Trimestral de Exames 

Março 19 

Abril 31 

Maio 171 

TOTAL 221 

Tabela 17: Comparativo Trimestral de Exames 
 
 
 
 
 
 

3 – Indicador de Dispensa e Padronização de Medicamentos  

 

CONSUMO MENSAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 

 

Venho por meio deste, informar o consumo mensal dos principais 

medicamentos e materiais utilizados na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 

Alberto Esper Kallas – Arapongas/Paraná, no período de maio 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 
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sistêmicos, anticoagulantes, antiácidos, ansiolíticos, antitérmicos, antiasmáticos, 

anestésicos, anti-hipertensivos e sedativos. 

 

MEDICAMENTOS - MAIO/2021 

ITEM PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE 

  Acido Acetilsalicilico 100 MG UND 22 

  Acido Tranexamico 50 Mg/ml UND 1 

  Água Destilada 10ml UND 79 

  Agua Destilada Estéril e Apirogênica Sistema Fechado 500ml (humaniza) UND 1 

  Aminofilina 24mg/ Ml UND 1 

  Amoxicilina 500mg Cápsula UND 21 

  Atenolol 50mg UND 5 

  Atropina 0,5 Mg/ml UND 1 

  Azitromicina 500mg Comprimido UND 12 

  Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ui UND 20 

  Bromoprida  5 Mg/ml Ampola 2 Ml UND 193 

  Bromoprida 4 Mg/ml Gotas (humaniza) UND 1 

  Captopril 25mg UND 62 

  Cefalotina 1 G (iv/im) Po para Suspensao UND 5 

  Ceftriaxona Sódica 1 G - Pó P/sol.inj.- Im (humaniza) UND 13 

  Cetoprofeno 100 Mg/ml  Ev Frasco-ampola Pó Liofilizado UND 94 

  Cetoprofeno 50 Mg/ml  Im Ampola 2 Ml UND 28 

  Ciprofloxacino 500mg UND 30 

  Ciprofloxacino Cloridrato 2mg/ml - Sist Fech. P/ Infusao Venosa - 100 Ml ( Humaniza) UND 4 

  Clonidina 0,100 MG UND 39 

  Clonidina 0,150 MG UND 7 

  Clopidogrel 75 MG UND 12 

  Cloreto de Sodio 0,9% 10 Ml UND 24 

  Cloreto de Sódio 10% 10 Ml (humaniza) UND 1 

  Dexametasona 1mg/g Creme UND 3 

  Dexametasona 4mg/ml Injetavel Ampola 2,5 Ml UND 186 

  Dexclorfeniramina 2mg Comprimido UND 13 

  Diclofenaco Sodico 25 Mg/ml Ampola 3 Ml UND 84 

  Diclofenaco Sodico 50 MG UND 2 

  Dimenidrinato + Piridoxina Im UND 28 

  Dimenidrinato+clor. Piridoxina 3+5+100mg/ml Ev 10ml (humaniza) UND 15 

  Dipirona 500 MG Comprimido UND 49 

  Dipirona 500 Mg/ml Gotas UND 4 

  Dipirona Sodica 500 Mg/ml Ampola 2 Ml UND 285 

  Enalapril 10mg UND 30 

  Enoxaparina Sodica 40 Mg/0,4ml UND 2 

  Epinefrina (cloridrato) 1 Mg/ml Ampola 1 Ml UND 13 

  Escopolamina (butilbrometo) + Dipirona 4mg/ml+500mg/ml Ampola 5 Ml UND 113 

  Escopolamina (butilbrometo) 20 Mg/ml Ampola 1 Ml UND 71 

  Escopolamina, Butilbrometo 10mg + Dipirona 250mg Comprimido (humaniza) UND 5 

  Furosemida 10 Mg/ml Ampola 2 Ml UND 33 

  Gentamicina 40 Mg/ml Ampola 2 Ml UND 8 

  Gentamicina 5mg/ml Colirio UND 1 

  Glicerina - Clister 12% Solução 500 Ml (humaniza) UND 5 
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  Glicose  25% Ampola 10 Ml UND 17 

  Glicose  50% Ampola 10 Ml UND 19 

  Glicose 5 % - Sol. Estéril e Apirogênica  Sistema Fechado  - 500 Ml (humaniza) UND 1 

  Hidroclorotiazida 25mg UND 2 

  Hidrocortisona (succinato de Sodio) 100 MG UND 3 

  Hidrocortisona (succinato de Sodio) 500 MG UND 11 

  Hidroxido de Aluminio 6% UND 2 

  Insulina Humana Regular 100 Ui/ml Frasco 10 Ml UND 1 

  Isossorbida (dinitrato) 5 MG Comprimido Sublingual UND 2 

  Levofloxacino 5 Mg/ml UND 3 

  Lidocaina (cloridrato) 20 Mg/ml Frasco Ampola 20 Ml UND 11 

  Lidocaina Cloridrato Gel UND 13 

  Loratadina 10mg Comprimido UND 14 

  Loratadina 1mg/ml Xarope UND 1 

  Losartana Potassica 50mg UND 1 

  Metoclopramida (cloridrato) 5 Mg/ml Ampola UND 52 

  Metoclopramida 4mg/ml Gotas UND 1 

  Metoprolol Injetavel 1 Mg/ml UND 2 

  Metronidazol 500mg/100ml  Sol.inj. (humaniza) UND 1 

  Neomicina + Bacitracina Pomada UND 4 

  Oleo de Girassol Loção 100 Ml (humaniza) UND 1 

  Omeprazol 20 MG UND 87 

  Ondansetrona (cloridrato) 2 Mg/ml Ampola 2 Ml UND 14 

  Ondansetrona 8 MG CP (humaniza) UND 1 

  Paracetamol 500 MG Comprimido UND 30 

  Prednisona 20 MG UND 39 

  Prednisona 5 MG UND 3 

  Prometazina (cloridrato) 25 Mg/ml Ampola 2 Ml UND 15 

  Propranolol 40 MG UND 9 

  Regencel 1000ui+25/5/5mg Pom Oft (humaniza) UND 1 

  Sais para Reidratação Oral 27,9 G UND 9 

  Salbutamol (sulfato) 100 Mcg/dose Aerosol Oral Frasco 200 Doses UND 2 

  Simeticona 75 Mg/ml Frasco Conta Gotas 10 Ml UND 2 

  Sulfadiazina de Prata 10 Mg/g UND 1 

  Sulfametoxazol+trimetopina 40+8 Mg/ml Suspensão UND 2 

  Sulfametoxazol+trimetopina 400+80 MG Comprimido UND 32 

  Terbutalina 0,5 Mg/ml UND 2 

  Tetracaína  1% e Fenilefrina 0,1% - 10ml (colírio Anestésico) UND 1 

  Vitamina C 500 MG Amp 5 Ml Inj. (humaniza) UND 13 

  TOTAL   2051 

 
 
Tabela 18: Padronização de medicamentos 
 
 
 
 
 

MEDICAMENTOS CONTROLADOS - MAIO/2021 

ITEM PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE 

1 Clorpromazina (cloridrato) 5 Mg/ml Ampola 5 Ml UDN 6 

2 Diazepam  5 Mg/ml Ampola 2 Ml UDN 26 
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3 Diazepam 10mg Comp (humaniza) UDN 20 

4 Diazepam 5mg UDN 64 

5 Fenitoina (sodica) 50 Mg/ml Ampola 5 Ml UDN 9 

6 Fenobarbital Sódico 200mg/2ml - (humaniza) UDN 1 

7 Haloperidol  5 Mg/ml Ampola 1 Ml UDN 16 

8 Midazolam 5mg/ml Ampola 3 Ml UDN 15 

9 Morfina 10 Mg/ml Ampola 1 Ml UDN 8 

10 Tramadol  50 Mg/ml Ampola 2 Ml UDN 5 

11 Tramadol, Cloridrato  100mg/2ml   Sol. Inj. (humaniza) UDN 76 

  TOTAL   246 

 
Tabela 19: Medicamentos Controlados 
 
 
 

MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2021 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

  Água Destilada 10ml UND 79 

  Agua Destilada Estéril e Apirogênica Sistema Fechado 500ml (humaniza) UND 1 

  Agua Oxigenada 10 Volumes - 1000 Ml (humaniza) UND 5 

  Agulha 13x0,45 (humaniza) UND 10 

  Agulha 20x0,55 (humaniza) UND 1 

  Agulha 25x0,7 (humaniza) UND 247 

  Agulha 25x0,80 (humaniza) UND 314 

  Agulha 30x0,7 (humaniza) UND 30 

  Agulha 30x0,8 (humaniza) UND 33 

  Agulha 40x1,2 (humaniza) UND 104 

  Alcool Etilico 70% - 1 L (humaniza) UND 16 

  Algodao Hidrofilo - 500g (humaniza) UND 1 

  Aparelho Accu-chek UND 2 

  Aparelho de Barbear (humaniza) UND 3 

  Atadura  de Crepom 10 Cm (humaniza) UND 20 

  Atadura de Algodao Ortopedica 15cm X 1,80m (humaniza) UND 5 

  Atadura de Algodao Ortopedica 6cm X 1 M (humaniza) UND 2 

  Atadura de Crepom 15 Cm (humaniza) UND 15 

  Atadura de Crepom 6cm (humaniza) UND 28 

  Avental Descartavel Manga Longa (humaniza) UND 7 

  Bolsa Coletora Urina 2 L (humaniza) UND 5 

  Canula Endotraqueal 7,5 com Balao (humaniza) UND 2 

  Canula Endotraqueal 8,0 com Balao (humaniza) UND 2 

  Cateter  Oxigenio - Tipo Oculos (humaniza) UND 14 

  Cateter Intravenoso Periferico - Abocath  Nº 14 ( Humaniza) UND 1 

  Cateter Intravenoso Periferico - Abocath  Nº 20 ( Humaniza) UND 41 

  Cateter Intravenoso Periferico - Abocath Nº 16 ( Humaniza) UND 1 

  Cateter Intravenoso Periferico - Abocath Nº 18 (humaniza) UND 11 

  Cateter Intravenoso Periferico - Abocath Nº 22 UND 68 

  Cateter Intravenoso Periferico - Abocath Nº 24 UND 58 

  Coletor de Urina Universal - 50 Ml ( Humaniza) UND 1 

  Compressa de Gaze Estéril 7,5 X 7,5 ( Humaniza) UND 9 

  Curativo Adesivo Redondo Rolo C/500 Un UND 1 

  Descarbox Ecologic 20 Litros UND 2 
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  Eletrodo de Monitor Cardíaco - Adulto ( Humaniza) UND 394 

  Enema UND 2 

  Equipo de Soro Macrogotas ( Humaniza) UND 343 

  Equipo Polifix 02 Vias (humaniza) UND 33 

  Esparadrapo 10cm X 4,5m (humaniza) UND 4 

  Fio Agulhado 2/0 20mm (humaniza) UND 1 

  Fio Agulhado 3/0 20mm (humaniza) UND 15 

  Fio Agulhado 4/0 25mm (humaniza) UND 6 

  Fio Agulhado 4/0 30mm (humaniza) UND 2 

  Fio Agulhado 5/0 20mm (humaniza) UND 2 

  Fita Microporosa 5 Cm X 10 M (humaniza) UND 8 

  Fita Microporosa 5 Cm X 4,5 M (humaniza) UND 2 

  Fralda Geriatrica Tam G UND 3 

  Fralda Geriatrica Tam Xg C/7 (humaniza) UND 9 

  Lamina de Bisturi - Nº 11 UND 1 

  Lanceta G-tech Unidade (humaniza) UND 100 

  Lençol Rolo (humaniza) UND 14 

  Luva de Procedimento G Caixa C/100 (humaniza) UND 400 

  Luva de Procedimento M Caixa C/100 (humaniza) UND 1100 

  Luva de Procedimento P Caixa C/100 (humaniza) UND 600 

  Luva de Procedimento Pp Caixa C/100 (humaniza) UND 200 

  Luva Esteril 6.0 (humaniza) UND 5 

  Luva Esteril 6.5 (humaniza) UND 13 

  Luva Esteril 7.0 (humaniza) UND 2 

  Luva Esteril 7.5 (humaniza) UND 9 

  Luva Esteril 8.0 (humaniza) UND 12 

  Mascara Cirúrgica Descartável (humaniza) UND 333 

  Mascara Pff2-s (humaniza) UND 17 

  Scalp - Nº 21 (humaniza) UND 8 

  Scalp - Nº 23 (humaniza) UND 292 

  Seringa Descartavel - 10ml (humaniza) UND 193 

  Seringa Descartavel - 1ml com Agulha (humaniza) UND 21 

  Seringa Descartavel - 20ml (humaniza) UND 48 

  Seringa Descartavel - 3ml (humaniza) UND 196 

  Seringa Descartavel - 5ml (humaniza) UND 263 

  Sonda de Aspiracao Traqueal - N 14 (humaniza) UND 1 

  Sonda de Foley N 14 (humaniza) UND 1 

  Sonda de Foley N 16 (humaniza) UND 2 

  Sonda Nasogastrica Levine - N 16 (humaniza) UND 3 

  Sonda Nasogastrica Levine - N 18 (humaniza) UND 2 

  Sonda Uretral de Alivio Solidor - N 10 (humaniza) UND 3 

  Sonda Uretral de Alivio Solidor - N 12 (humaniza) UND 1 

  Sonda Uretral de Alivio Solidor - N 14 (humaniza) UND 1 

  Sonda Uretral de Alivio Solidor - N 6 (humaniza) UND 1 

  Sonda Uretral de Alivio Solidor - N 8 (humaniza) UND 3 

  Termometro Clinico Digital (humaniza) UND 1 

  Tira Glicose Accu-chek Active C/50 Un (humaniza) UND 4 

  Tira Glicose G Tech Free C/50 (humaniza) UND 2 

  Titb Papel Fotossensivel P Eletro (humaniza) UND 2 

  Torneira 3 Vias (humaniza) UND 5 

  Touca Descartável (humaniza) UND 2 

  TOTAL   5824 
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Tabela 20 : Principais materiais utilizados no mês de maio 
 
 

4) Refeições 
 

Número de Refeições Servidas  

 

   

 
 

 

REFEIÇÕES MARÇO  2021 ABRIL 2021 MAIO 2021 

PACIENTE 10 155 110 

FUNCIONÁRIOS 300 930 1066 

Total 310 1085 1176 

Tabela 21: Refeições 
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Imagem 1 e 2 – Disposição das refeições em pista quente e cozinha 

  

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. 
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5) Acolhimento Serviço Social  

 

Atendimento MARÇO ABRIL MAIO 

Serviço Social 35 193 311 

Tabela 22: Atendimento do serviço Social 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: ATENDIMENTO SERVIÇO SOCIAL 

 

 

A Unidade de Pronto Atendimento 24h Aberto Esper Kallas, localizada em 

Arapongas, PR está para atender e compor a Rede Estadual de Assistência de 

Saúde, em Urgência e Emergência, interagindo com o compromisso nos 

preceitos e fundamentos do SUS –Sistema Único de Saúde. Está atendendo a 

demanda de serviços, asseguradas também pela equipe completa de 

profissionais médicos, de enfermagem e demais serviços de apoio e suporte aos 

atendimentos assistenciais. 

Nesta unidade, observa-se, mediante os dados e informações, a inteira 

presteza e satisfação nos atendimentos realizados, sem distinção nos 

atendimentos dando-lhes os destinos e atendimentos preconizados, desde o 
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ingresso de pacientes no acolhimento e, posteriormente, classificados em grau 

de risco, aqui identificados pelas cores, conforme fluxograma elaborado. 

 

Fluxograma de atendimento aos pacientes na unidade do Pronto Atendimento 24 Horas. 

 Da data de 03 a 31 de maio de 2021, foram realizados pelo Serviço Social 

o total de 311 (trezentos e onze) intervenções sociais, entre elas atendimentos 

sociais aos pacientes e seus familiares e/ou acompanhantes, 

encaminhamentos, contatos telefônicos, visitas à observação, atendimentos em 

sala de espera, emissão de declarações de comparecimento, intervenções com 

a rede de serviços de saúde e sócioassistencial e acolhimento a pacientes e 

seus familiares e/ou responsáveis em situação de risco social em leito 

aguardando vaga para internamento psiquiátrico, que tenham sido regulados 

por solicitação deste PA ou já estavam regulados pelo CAPS de referência. 

 Com o objetivo de esclarecer, encaminhar, informar, localizar familiares 

de pacientes em observação, considerou-se neste mês 28 (vinte e oito) 

intervenções relacionada ao contato telefônico, tendo em vista legislação que 

garanta acompanhantes aos leitos de observação e ligações para pacientes pós 

transferências como instrumental de trabalho do serviço social. 
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Estendendo-se ainda como mediação do serviço social os atendimentos 

em sala de espera, que tem como objetivo orientar/informar aos usuários sobre 

seus direitos e deveres e atendimento/normas da unidade, bem como esclarecer 

as demandas solicitadas por meio de busca espontânea, totalizando o 

quantitativo de 19 (dezenove).  

Pertinente a intervenção direta ao usuário e suas demandas totaliza-se 94 

(noventa e quatro) interposição pelo serviço social neste mês, distribuindo-se 

nas seguintes ações: atendimentos à família, com um total de 13 (treze) 

mediações; 16 (dezesseis) encaminhamentos; 31 (trinta e um) visitas à 

observação adulto; 21 (vinte e um) solicitações de intervenção com a rede de 

serviços; 13 (treze) acolhimentos à pacientes com algum diagnóstico de saúde 

mental. 

No que se refere ao atendimento aos usuários deste PA, considerando 

solicitações da equipe técnica de enfermagem, realizou-se 24 (vinte e quatro) 

atendimentos, dentre as mais variadas demandas. 

A aplicação da pesquisa de satisfação contou com a participação de 139 

(cento e trinta e nove) usuários, onde tabulação e análise registra-se no relatório 

abaixo: 
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5.1) MODELO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
 

 
 Modelo de questionário pesquisa de satisfação 

 
Formulário utilizado para a pesquisa de satisfação na unidade, com o 

objetivo de deixar registrado de maneira mais clara a opinião da população 

quanto aos principais fatores de atendimento. 

 

2. DEMANDAS DO SERVIÇO SOCIAL.  

 
Tipos de Atendimento Social 

Maio (03 a 31) de 2021 
 

MAIO 

TIPOS DE ATENDIMENTOS NÚMERO 

Atendimentos a família 13 

Atendimentos em Salas de Espera 19 

Encaminhamento 16 

Visitas à Observação  31 

Contatos Telefônicos 28 

Ligações para pacientes Pós Transferência 2 

Visitas Institucionais 0 
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Visitas Domiciliares 0 

Boletins de Atendimentos / Declarações para DPVAT 0 

Boletins de Atendimentos/ Declarações p/ DPVAT/ Entregues 0 

Declarações de  Comparecimento 4 

Reclamações 0 

Sugestões  1 

Elogios 0 

Pesquisa de Satisfação 139 

Acidentes de Trabalho 0 

Atendimento ao usuário                    
24 

Intervenção da rede                                                                                                                                   
21 

Acolhimento à pacientes relacionados à saúde mental                    
13 

TOTAL: 311 

Tabela 23: Quantitativo de atendimento social.  

 

 

Gráfico 5: Atendimentos ao Usuário. 
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Gráfico 6: Atendimentos a família. 
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Tipos de Atendimento Social  

 Março Abril Maio 

Atendimentos a família X 28 13 

Atendimentos em Salas de Espera X 47 19 

Encaminhamento X 22 16 

Visitas à Observação  X 55 31 

Contatos Telefônicos X 34 28 

Ligações para pacientes Pós 
Transferência 

X 4 2 

Visitas Institucionais X 0 0 

Visitas Domiciliares X 0 0 

Boletins de Atendimentos / Declarações 
para DPVAT 

X 0 0 

Boletins de Atendimentos/ Declarações p/ 
DPVAT/ Entregues 

X 0 0 

Declarações de Comparecimento X 2 4 

Reclamações X 1 0 

Sugestões  X 0 1 

Elogios X 0 0 

Pesquisa de Satisfação X 0              
139 

Acidentes de Trabalho X 0 0 

TOTAL 35 193 253 
Tabela 24: Atendimento Social. 

Tipos de Atendimento Social 

 Março Abril Maio 

Atendimento ao usuário  X X            24 

Intervenção da 
rede                                                          

X X           21 

Acolhimento à pacientes relacionados à 
saúde mental  

X x            13 

TOTAL x x                       
58 

Gráfico 25: Tipos de atendimento social 
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Atendimento Serviço Social 
 
311 / 2460 x 100 = 12,64% 
 
 
Pesquisa de satisfação 
 
139 / 311 x 100 = 44,70%  
 
 
 
 
 
ATENDIMENTO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
 
Implementado no mês de MAIO. 
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Gabriela Aparecida Alves da Rocha  
Assistente Social – CRESS 11.952 
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6) Recursos Humanos: 

 

Admissões / Demissões 

 
Maio / 2021 

  

ADMISSÕES 05 

DEMISSÔES / DESLIGAMENTOS 05 

EXAMES CLÍNICOS  0 

EXAMES ADMISSIONAIS 05 

EXAMES DEMISSIONAIS 0 

DESISTÊNCIA 05 

EXAME DE RETORNO AO TRABALHO 0 

FALTAS INJUSTIFICADAS 01 

ATESTADOS 08 

ADVERTÊNCIAS ( VERBAIS ) 00 

LICENÇA MÉDICA 0 

FÉRIAS 0 

SUSPENSÕES 0 

Tabela 26: Recursos Humanos 
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CORPO FUNCIONAL 

FUNÇÃO QUANTIDADE 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (RH) 01 

ASSISTENTE SOCIAL 01 

TECNICO DE INFORMATICA 01 

COORDENADOR DE ENF. E ADM. 02 

COPA 05 

RECEPCIONISTA 05 

ENFERMEIRO 10 

FARMACEUTICO 05 

TECNICO DE ENFERMAGEM 15 

FISCAL DE ACESSO 04 
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TÉCNICO EM MANUTENÇÃO PREDIAL 01 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 05 

TOTAL 55 

  

  

 
 Tabela 27: Corpo funcional 

 
 
 
 

                   Tabela 28:  Taxa de Rotatividade/Tournover 

       

         

     

 

maio 2021 
       

 

Nº DE DEMISSÕES: 05 
       

 

Nº DE CONTRATADOS: 05 
       

 

TURNOVER: 1 
 

       

Tabela 28:  Taxa de Rotatividade/Tournover 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7)  Serviços de Manutenção Predial e Equipamentos 
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MAIO 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDIAL 

● COLETA DO LIXO INFECTANTE 

● SERVIÇO DE JARDINAGEM 

● LIMPEZA DAS ÁREAS DE VENTILAÇÃO 

● MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO APARELHO DE AR 

CONDICIONADO  

● MANUTENÇÃO EM VAZAMENTO EM PIA DO BANHEIRO  

● MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO APARELHO DE AR 

CONDICIONADO DO CONSULTÓRIO 01 

● MANUTENÇÃO EM VAZAMENTO DA PIA DO BANHEIRO 

MASCULINO DA RECEPÇÃO 

● CONSERTO DE TOMADA 

● SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 

● VIGILÂNCIA NO ESTACIONAMENTO 

● ACESSO DE FUNCIONÁRIOS E PACIENTES 

● CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS NA 

UNIDADE 

● MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RECEPÇÃO 

● INSTALAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA EQUIPE 

ENFERMAGEM 

● MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA FARMÁCIA 

 

Tabela 29: Atividades do setor de manutenção 

 

 

 

                     SERVIÇO DE JARDINAGEM 
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Imagem 3 e 4: 

 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LEITO 

 
                                                       Imagem 5: 

 

 

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO  
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Imagem 6 

 

MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RECEPÇÃO

 

Imagem 7 
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HIGIENIZAÇÃO DOS LIXOS (COMUM E CONTAMINADO) 

 

Imagem 8 
 

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 

 

Imagem 9 
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MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA FARMÁCIA 

    

 

Imagem 10,11,12 

 

ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO QUARTO DE REPOUSO MÉDICO 
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Imagem 13,14 
 

SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DE DESCARTES 

    

Imagem 15,16 
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Imagem 17,18 
 

LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA 

 

Imagem 19,20 
 

 

 

8)SERVIÇOS DE LAVANDERIA 
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                       Imagem 21,22 
 

LIMPEZA GERAL NOS LEITOS E RECEPÇÃO 

   

Imagem 23,24,25 
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Imagem 26,27,28 

 

 

     

Imagem 29,30 
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Imagem 31,32 

 

 

 

9)Rotinas de Limpeza Diária  

 

Turno O que fazer Frequência 

Dia 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Passar pano úmido 4 (quatro) vezes ao dia:Manhã, Tarde, 
Noite, e de madrugada nos locais com maior circulação: 
recepção, corredores, sala de emergência, inclusive 
escadarias e rampas 

Diariamente 

Lavagem dos banheiros  Diariamente 

Limpeza de todo mobiliário, utensílios, aparelhos de telefones, 
computadores utilizando espanador e flanela 

Diariamente 

Coleta seletiva do lixo Diariamente 

Lavagem do acesso ao prédio Diariamente 

Limpeza de manchas nos pisos, nas paredes em divisórias, 
suas portas e vidros 

Diariamente 
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Limpeza e irrigação de jardins e plantas, varrição de todas as 
dependências externas  

Diariamente 

Limpeza dos banheiros, desinfecção e coleta de lixo, no 
mínimo, 04 (quatro) vezes ao dia 

Diariamente 

Lavagem dos vestiários, pisos e box Diariamente 

Repor os materiais utilizados nos lavatórios e sanitários Diariamente 

Limpar os bebedouros e galões de água mineral Diariamente 

Limpeza completa de todos os dormitórios e salas de 
atendimento 

Diariamente 

Noite 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Limpeza do piso com removedor Quinzenal 

Passar pano úmido 4 (quatro) vezes ao dia:Manhã, Tarde, 
Noite, e de madrugada nos locais com maior circulação: 
recepção, corredores, sala de emergência, inclusive 
escadarias e rampas 

Diariamente 

Limpeza terminal Diariamente 

Limpeza concorrente Diariamente 

Recolher lixo Diariamente 

Limpeza dos consultórios Diariamente 

Lavagem 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 

Executar, cuidadosamente, a revisão de todos os serviços 
realizados durante a semana 

Quinzenal 

Lavagem dos carrinhos utilizados na remoção do lixo no 
decorrer da semana 

Quinzenalmente 

Lavar e desinfetar lixeiras e cestos de lixo Quinzenalmente 
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Dia e Noite 

Lavagem geral de todas as partes azulejadas (banheiros e 
outras dependências) 

Mensal 

Limpeza de todas as esquadrias, face interna dos vidros e 
rodapés 

Mensal 

Lavagem das escadarias de granito Mensal 

Limpeza geral, com produtos adequados, das divisórias e 
portas  

Mensal 

Limpeza de geladeiras Mensal 

Lavagem geral das calçadas externas Mensal 

Limpar persianas e luminárias Mensal 

Limpeza das fachadas envidraçadas (face externa) em 
conformidade com as normas de segurança do trabalho 

Mensal 

Limpeza geral dos quadros, placas, pinturas e painéis Mensal 

Poda e limpeza das floreiras externas Mensal 

Tabela 30: Rotina de Limpeza 
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10) Implantação de Protocolo 

Implantação da Classificação de Risco 
 
 
Acolhimento e classificação de risco para os serviços de urgências e 

emergências  

Introdução  

 

O termo acolhimento na saúde vem sendo usado para definir a atitude de 

disponibilidade interna para o encontro com outro que permite e promove diálogo 

e compreensão mútua. Baseado neste termo conceitual, o acolhimento estaria 

presente nas interações de profissionais e pacientes desde o momento em que 

pacientes e familiares chegam ao serviço de saúde até sua saída, passando 

necessariamente por todos os processos do cuidar. Também se refere às 

interações entre profissionais e equipes em todos os níveis de gestão.   

Na Política Nacional de Humanização (PNH), define-se acolhimento como 

um dispositivo de humanização “das práticas de saúde”, que deve estar de algum 

modo, em todos os serviços e ações desenvolvidas no âmbito do Sistema Único 

de Saúde.  

 

Objetivo  

 

Desenvolver práticas de acolhimento nas Unidades de Saúde com um 

modelo adequado às características das Unidades e necessidades locais dos 

pacientes. Estruturar e organizar equipes e profissionais para receberem os 

pacientes e/ou acompanhantes que chegam aos serviços atuando como 

acolhedores. Realizar escuta qualificada das demandas desses pacientes, 

compreender sua importância e assim estabelecer uma possibilidade de 

comunicação efetiva entre pacientes e Instituição. Oferecer respostas 
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adequadas a tais demandas e aos recursos institucionais locais e da Rede SUS 

como um todo.  

 

Finalidade  

 

O acolhimento tem como finalidade receber os pacientes de forma mais 

próxima e cordial, promover melhor comunicação interna entre pacientes e 

equipes, e orientar os pacientes sobre a regulação no sistema de saúde.  

 

 

Implantação e Funcionamento  

 

Criação de equipes de acolhimento adequadas ao tipo de atendimento de 

cada serviço, organizadas e capacitadas para sua atuação dentro dos princípios 

da Humanização. As equipes serão responsáveis pelo desenvolvimento de 

atenção individual ou em grupo para os pacientes ou acompanhantes que 

chegam aos serviços, compreensão de suas demandas e orientação de 

respostas no âmbito das Unidades de saúde ou da Rede SUS.  

Esses profissionais atuarão de acordo com comportamento e linguagem 

para o acolhimento, oferecerão Informações sobre a Instituição e os serviços 

nela prestados, oferecerão orientações e encaminhamentos específicos de cada 

área/serviço e abrirão espaço de fala aos pacientes e acompanhantes 

estimulando a interação.  

As equipes de acolhimento serão coordenadas pelos líderes locais e 

contará com apoio da direção e das gerências das Unidades de Saúde. Os 

líderes responsáveis pelo acolhimento devem supervisionar o trabalho de tais 

equipes e periodicamente realizar reuniões com elas para seu 

acompanhamento. As equipes devem ter acesso a tais líderes sempre que 
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julgarem necessário para solução de problemas, esclarecimentos, sugestões, 

etc.  

 

 

Condutas do Profissional Acolhedor  

 

Para o bom desenvolvimento do acolhimento são necessárias as seguintes 

habilidades de comunicação:  

✔ Atitude de cordialidade, respeito e atenção;  

 

✔ Adequada comunicação verbal e não verbal;  

 

✔ Escutar atentamente às demandas do paciente e jamais interrompê-lo 

antes da conclusão;  

 

✔ Atenção às questões do paciente e respostas pertinentes e necessárias;  

 

✔ Responder como equipe perante as queixas do paciente e procurar 

resolver seus problemas;  

 

✔ Não entrar em discussões com o paciente e se perceber que a 

comunicação está muito difícil, solicitar a participação de outro 

profissional junto na conversa;  

 

✔ Ao final da conversa, checar se o paciente entendeu tudo que foi 

conversado e responder às dúvidas ainda presentes.  

 

Acolhimento aos Pacientes  
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 Criação de equipes de acolhimento constituídas por profissionais da 

saúde de várias áreas responsáveis pelo primeiro atendimento dos pacientes 

nesses serviços.  

✔ Os pacientes e acompanhantes são recebidos em sala de espera ou 

locais definidos para o acolhimento em grupo;  

 

✔ Um profissional da Equipe de Acolhimento poderá fazer uma breve 

explanação em grupo sobre a Instituição, os serviços prestados, a Rede 

SUS de referência, e ainda sobre as rotinas locais de atendimento 

adaptado às particularidades dos serviços em questão;  

 

✔ Pergunta e responde as dúvidas que os usuários tenham, estimulando 

sua participação;  

 

✔ Ao final do encontro, realiza-se avaliação do acolhimento pelos usuários 

(formulário próprio), obtendo dados para a construção de indicadores.  

 

Enfermeiros da classificação de risco  

 

✔ Receber as fichas de atendimento, avaliando de forma ágil e responsável 

a prioridade do paciente, de acordo com a queixa apresentada;  

 

✔ Chamar o paciente pelo nome, solicitando também à presença de um 

acompanhante;  

 

✔ Manual de Acolhimento e Classificação de Risco;  
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✔ Classificar o risco com rapidez e eficiência, seguindo o protocolo adotado 

na Unidade;  

 

✔ Registrar dados da classificação na ficha de atendimento, sinalizando 

através de cores a classificação do usuário;  

 

✔ Orientar o usuário de forma clara quanto à sua situação e quanto ao 

tempo de espera do atendimento;  

 

✔ Reclassificar os usuários quando necessário;  

 

✔ Estar integrado com a equipe multiprofissional, buscando melhor 

resolutividade quanto aos problemas do usuário.  

 

Organização de porta de entrada das Unidades de Saúde em conformidade 

com o dispositivo acolhimento com classificação de risco  

 

1. OBJETIVO  

 

✔ Humanizar o atendimento através de escuta qualificada;  

✔ Organizar processos de trabalho e espaço físico;  

✔ Identificar prontamente condições de risco e priorizar o atendimento;  

✔ Priorizar o atendimento de acordo com critérios clínicos, vulnerabilidade 

e grau de sofrimento, utilizando protocolo específico;  

✔ Extinguir a triagem feita por recepcionistas e porteiros (o primeiro contato 

deve ser realizado obrigatoriamente por profissional de saúde);  
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✔ Informar aos pacientes e familiares a expectativa de atendimento e tempo 

de espera a fim de diminuir a ansiedade gerada pelo o que é 

desconhecido;  

✔ Esclarecer a comunidade sobre a forma de atendimento através de 

informes diários (distribuição de folder, atividades de sala de espera);  

✔ Pactuar com o usuário a resposta possível a sua demanda, de acordo 

com a capacidade do serviço;  

✔ Encaminhar, quando necessário, com garantia de acesso à rede de 

atenção;  

✔ Fomentar a rede de atenção de saúde, articulando a atenção básica e 

especializada com vistas à atenção integral.  

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO: Unidade de Pronto Atendimento UPA Alberto 

Esper Kallas 

 

3. DEFINIÇÕES E SIGLAS: AC & CR – Acolhimento com Classificação de 

Risco  

 

 4. RESPONSABILIDADES  

✔ O processo deve ser realizado por equipe multiprofissional composta por: 

Enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social, vigilância e 

recepção, além do médico que realizará o atendimento conforme a 

classificação;  

✔ Todos devem conhecer as ações e serviços oferecidos pelas Unidades;  

✔ São consideradas habilidades importantes: capacidade de comunicação 

e boa interação dos profissionais de saúde, usuários, familiares, entre 

outros. São necessários conhecimento técnico, compreensão, discrição, 

agilidade, organização, discernimento, ética e solidariedade. 
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A) ENFERMEIRO 

 

✔ Realizar a avaliação para a Classificação de Risco em consultório, 

respeitando a privacidade do usuário;  

✔ Realizar a classificação de risco segundo o protocolo de Humaniza 

SUS; 

✔ Orientar o usuário sobre a dinâmica do atendimento nas Unidades;  

✔ Determinar o local de atendimento do usuário de acordo com a sua 

classificação;  

✔ Garantir o atendimento médico de acordo com a Classificação;  

✔ Esclarecer ao usuário a importância de acompanhamento e as rotinas das 

Unidades;  

✔ Colaborar na busca ativa de usuários portadores de doenças crônicas que 

não realizam acompanhamento em Unidades de Saúde.  

 

B) TÉCNICOS DE ENFERMAGEM  

✔ Realizar a pré-classificação na central de acolhimento;  

✔ Priorizar para atendimento médico ou de enfermagem em caso de risco;  

✔ Definir fluxo de atendimento (informações, consultório classificação de 

risco, consultório médico, serviço social, sutura, odontologia);  

✔ Registrar o nome do usuário no sistema;  

✔ Orientar o usuário sobre a dinâmica do atendimento nas Unidades.   

 

         C) RECEPCIONISTAS  

✔ Realizar o registro de informações do usuário no sistema;  

✔ Orientar sobre a dinâmica de atendimento nas Unidades;  
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✔ Realizar encaminhamentos internos de usuários, acompanhantes ou 

visitantes.  

 

D)MAQUEIROS 

✔ Locomover os pacientes externos ou internos sempre quando 

necessário, de acordo com a necessidade das Unidades.   

 

 E) FISCAIS DE ACESSO 

✔ Proteger a entrada das Unidades, de acordo com as normas e 

procedimentos estabelecidos pela Gerência Administrativa;  

✔ Coibir o ingresso de indivíduos de comportamento inadequado ou que 

estejam conduzindo objetos que ameacem a integridade física;  

✔ Vigiar as instalações dos órgãos evitando a dilapidação do patrimônio, 

fiscalizar a entrada e saída de pessoal e materiais.   

 

 F) ASSISTENTE SOCIAL  

✔ Orientar os usuários sobre os direitos sociais;  

✔ Orientar sobre passe livre / vale social;  

✔ Orientações previdenciárias;  

✔ Orientar as vítimas de violência urbana (acidente de trânsito e 

atropelamento);  

✔ Orientar usuários sobre acidentes de trabalho / direito trabalhista;  

✔ Referenciar os moradores de rua para rede de proteção social (abrigos no 

município e/ou outras instituições da rede de proteção social pública ou 

não);  

✔ Orientar usuários vítimas de violência: violência contra idosos, mulheres, 

pessoas com deficiências, crianças, adolescentes e adultas;  
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✔ Acionar a rede social e familiar em situações que o serviço social entenda 

necessário: Crianças e adolescentes em condições de risco e 

desacompanhadas, idosos e deficientes sem referência familiar;  

✔ Esclarecer a comunidade sobre a forma de atendimento através de 

informes diários (Sala de espera);  

✔ Realizar acolhimento de familiares em relação à expectativa do 

atendimento e orientações sobre as Unidades. 

 

 G) MÉDICOS 

✔ Realizar o atendimento dos casos verdes, amarelos e vermelhos;  

✔ Orientar o usuário sobre conduta adotada;  

✔ Orientar o usuário sobre a utilização correta de medicamentos prescritos;  

✔ Realizar encaminhamentos quando necessário a Unidade Básica de 

Saúde tradicional ou serviço especializado;  

✔ Esclarecer ao usuário a importância de acompanhamento em UBS ou 

ESF nos casos de doenças crônicas.   

 

5. PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

 

Ao chegar à unidade, o usuário deve ser imediatamente recebido por um 

profissional de enfermagem da central de acolhimento. Após informar o motivo 

pelo qual procurou as Unidades (situação/queixa), este deve ser registrado no 

sistema e encaminhado para o consultório de classificação de risco. Todo o 

atendimento para clínica médica e pediatria deve ser organizado segundo 

critérios de risco, portanto, com exceção daqueles identificados como 

emergência (casos vermelhos) já no momento do acolhimento, todos os outros 

devem ser avaliados pelo enfermeiro no consultório.  

Sobre o sistema no Acolhimento:  
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Risco: define prioridade para o atendimento no consultório da Classificação de 

Risco segundo critério clínico.  

Prioridade: informa que há na espera usuários que apresentam vulnerabilidades, 

porém não apresentam risco (gestante, idosos, portadores de necessidades 

especiais, presos sob custódia).  

 É necessário que se evite formação de filas. Todos os usuários devem ser 

informados da dinâmica do atendimento das unidades desde o momento de sua 

chegada. 

 As demandas identificadas como sociais serão encaminhadas à sala do 

Serviço Social. As demandas administrativas devem ser resolvidas na central de 

acolhimento. Pessoas em situação de urgência serão conduzidas 

prioritariamente para a sala de classificação de risco. O enfermeiro deve realizar 

a avaliação considerando a queixa principal, início dos sintomas, antecedentes 

mórbidos, utilização de medicamentos e exame físico simplificado. Realizará a 

classificação usando o protocolo padronizado.  

Registrará a avaliação e encaminhará o usuário ao local de atendimento.   

A Classificação de Risco se dará nos seguintes níveis: 

A ordem para atendimento nas unidades de saúde será de acordo com a 

Classificação de Risco estabelecida pelo Protocolo Manchester, com prioridade 

para o atendimento dos pacientes classificados como amarelo, laranja e 

vermelho e será definida em função do potencial de gravidade ou de 

agravamento da queixa apresentada, sendo avaliada pelo enfermeiro:  

 

✔ Cor vermelha – Emergência: Necessitam de atendimento imediato. 

Acidentados, enfartados, ferimentos graves por arma de fogo ou arma 

branca, crise convulsiva;  
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✔ Cor amarela – Urgência:Necessitam de atendimento rápido, mas podem 

aguardar. Cólicas renais, gestante com sangramento ou perda de líquido 

vaginal, crianças de 0 a 5 anos com febre acima de 38°C etc.; 

 

✔ Cor verde – Pouco Urgente. Prioridade: Gestantes, crianças de colo, 

idosos, portadores de necessidade especiais, indígenas, detentos; e 

 

✔ Cor azul – Não urgente. Demais consultas e atendimentos.  

 

 
Imagem 21 – Banner ilustrativo da especificação da classificação de risco 
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 A classificação de risco deverá ser identificada na ficha de atendimento e 

deverá ser realizado pelo enfermeiro responsável do plantão que, utilizando 

protocolos técnicos, identifica os pacientes que necessitam tratamento imediato, 

considerando o potencial de risco, agravo à saúde ou grau de sofrimento e 

providencia de forma ágil o atendimento adequado a cada caso.  

 A classificação de risco não é permanente e pode mudar em função de 

alterações do estado clínico e de reavaliações sistemáticas do usuário/paciente.  

Nenhum usuário poderá ser dispensado sem ser atendido, ou seja, sem ser 

acolhido, avaliado, classificado e encaminhado de forma responsável a uma 

Unidade de Saúde de referência.  

 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES  

 

✔ Deve ser considerado o tempo que a intervenção médica possibilitará 

melhor resultado;  

✔ Reavaliações estão previstas e podem alterar a classificação;  

✔ Constitui guia de treinamento das equipes na implantação da CR nas 

portas de entrada;  

✔ Constitui documento de referência do Ministério Público para controle de 

atendimento dos casos de urgência e emergência;  

✔ Instrumento baseado em sinais de alerta ou forma usual de apresentação 

de doenças ou agravos para possibilitar classificação de gravidade ou 

grau de sofrimento, identificando prontamente urgências e emergências – 

condições de risco de perder a vida;  

✔ Não se constitui em instrumento de diagnóstico;  

✔ Determina prioridade para atendimento médico, hierarquizando-o 

conforme a gravidade, quem deve ser atendido antes e quem pode 
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aguardar atendimento com segurança, além daqueles casos que poderão 

ser direcionados às unidades de menor complexidade;  

✔ Devem ser consideradas as expectativas dos pacientes e seus familiares.  

6.  AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM  

 

 A avaliação deve ser realizada por enfermeiro, em consultório, através de 

consulta simplificada que tem os seguintes objetivos:  

✔ Identificar os fatores de risco ou sinais de alerta;  

✔ Reconhecer a situação/ queixa/sintoma;  

✔ Relacionar a queixa aos determinantes da classificação de risco descritos 

em protocolo através de coleta de um breve histórico e contextualização.  

 O enfermeiro deve ser um ouvinte paciente, porém impondo limites aos relatos 

para evitar atrapalhar a dinâmica do processo, criando filas desnecessárias. 

Através da entrevista é possível colher informações e orientar.  

 

Roteiro para Consulta  

 

A - QPD: Queixa principal e duração 

B - Antecedente mórbido e medicamentoso 

C - Sinais vitais e exame físico sumário  

D - Exames de apoio (oximetria, ECG, glicemia) 

E - Conduta: Classificação de risco baseada em protocolo   

 

  

7 - Considerações 

 

Os profissionais acolhedores participaram de treinamentos e 

capacitações a cada seis meses. O levantamento dos indicadores será utilizado 
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para mensurar os resultados, gerir o desempenho das equipes, analisar os 

resultados obtidos dos processos de acolhimento e contribuir para a melhoria 

contínua do serviço. Levando em consideração que o acolhimento com 

classificação de risco é um dispositivo de melhoria da qualidade dos serviços de 

urgência que permite e instiga diversas mudanças nas práticas e que é um 

importante instrumento na construção de redes de atenção, sugerimos que sua 

implementação no Sistema de Urgência do SUS contempla algumas etapas que 

poderão favorecer a participação e o envolvimento dos gestores, trabalhadores 

e usuários, garantindo maior legitimidade e perenidade ao processo.  

A implantação do acolhimento e da classificação de risco na unidade seguirá 

as diretrizes do Manual do Ministério da Saúde, Humaniza SUS, tendo como 

itens fundamentais:  

✔ Sensibilização dos gestores, gerentes, chefes, dirigentes, demais 

trabalhadores e usuários dos sistemas de urgência e emergência e 

atenção hospitalar, em todos os níveis de atenção e gestão locais, por 

meio de encontros amplos e abertos, para construir a adesão ao processo 

de Acolhimento com Classificação de Risco e de Construção de Redes;  

 

✔ Realização de oficinas de trabalho para implementação do Acolhimento 

com Classificação de Risco, direcionadas aos trabalhadores de todas as 

áreas direta ou indiretamente envolvidas com o serviço de urgência nas 

unidades de saúde;  

 

✔ Realização de capacitação específica da enfermagem para a utilização 

do protocolo de classificação de risco;  

 

✔ Acompanhamento, monitoramento e avaliação sistemática das ações 

para melhorias e correções de rumo que se façam necessárias. Além 
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disso, a implementação do Acolhimento com Classificação de Risco pode 

ser potencializada pela adoção das seguintes iniciativas:  

 

✔ Capacitação técnica, incluindo suporte básico e suporte avançado de vida 

para todos os profissionais que atuam na urgência, inclusive aqueles que 

não são profissionais de saúde estritamente (assistentes sociais, 

administrativos, porteiros e outros).  

As oficinas de trabalho terão os seguintes objetivos:  

✔ Compreender a articulação entre o dispositivo de acolhimento com 

classificação de risco e os princípios e diretrizes do SUS;  

 

✔ Refletir sobre a organização do processo de trabalho e o trabalho em 

equipe; 

 

✔ Apreender o conceito de acolhimento nas dimensões relacional, técnica, 

clínica e de cidadania; 

 

✔ Promover a apropriação das tecnologias de classificação de risco;  

 

✔ Elaborar propostas para a implementação do acolhimento com 

classificação de risco nos serviços e para a construção de redes que 

garantam a continuidade do cuidado em saúde;  

 

✔ Envolver as equipes e gerentes dos serviços no processo de reflexão 

crítica sobre as práticas. Neste sentido, é importante a montagem de 

grupos multiprofissionais com a participação dos profissionais que atuam 

diretamente na área de urgência (médicos, enfermeiros, auxiliares de 

enfermagem, pessoal administrativo, psicólogos, assistentes sociais, 
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entre outros), dos gestores e gerentes da área de urgência, assim como 

dos gestores e técnicos implicados nas áreas que têm interface direta com 

o serviço de urgência: gestão de pessoal, áreas de apoio, regulação, 

representação da rede externa. Nos serviços de urgência, onde as 

equipes trabalham na maior parte das vezes em regime de plantão, é 

indispensável à construção de estratégias de mobilização, de cronograma 

de rodas de conversa com a equipe multidisciplinar a serem realizadas 

em diversos horários diurnos e noturnos, visando à coletivização da 

análise e a produção de estratégias conjuntas para o enfrentamento dos 

problemas.  

HUMANIZA SUS 

 

Segundo o Manual do Humaniza SUS, elaborado pelo Ministério da 

Saúde, a classificação de risco vem sendo utilizada em diversos países. Para 

essas classificações foram desenvolvidos diversos protocolos, que objetivam, 

em primeiro lugar, não demora em prestar atendimento àqueles que necessitam 

de uma conduta imediata. Por isso, todos eles são baseados na avaliação 

primária do paciente, já bem desenvolvida para o atendimento às situações de 

catástrofes e adaptada para os serviços de urgência. Uma vez que não se trata 

de fazer um diagnóstico prévio nem de excluir pessoas sem que tenham sido 

atendidas pelo médico, a classificação de risco é realizada por profissional de 

enfermagem de nível superior, que se baseia em consensos estabelecidos 

conjuntamente com a equipe médica para avaliar a gravidade ou o potencial de 

agravamento do caso, assim como o grau de sofrimento do paciente.  

 Os protocolos de classificação são instrumentos que sistematizam a 

avaliação – que, em muitos casos, é feita informalmente pela enfermagem, com 

o respaldo médico.  

 O protocolo de classificação de risco é uma ferramenta útil e necessária, 

porém não suficiente, uma vez que não pretende capturar os aspectos 
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subjetivos, afetivos, sociais, culturais, cuja compreensão é fundamental para 

uma efetiva avaliação do risco e da vulnerabilidade de cada pessoa.  

 O protocolo não substitui a interação, o diálogo, a escuta, o respeito, 

enfim, o acolhimento do cidadão e de sua queixa para a avaliação do seu 

potencial de agravamento.   

 A construção de um protocolo de classificação de risco a partir daqueles 

existentes e disponíveis nos textos bibliográficos, porém adaptado ao perfil de 

cada serviço e ao contexto de sua inserção na rede de saúde, é uma 

oportunidade de facilitação da interação entre a equipe multiprofissional e de 

valorização dos trabalhadores da urgência.   

 Sendo importante que serviços de uma mesma região desenvolvam 

critérios de classificação semelhantes, buscando facilitar o mapeamento e a 

construção das redes locais de atendimento.   

 A elaboração e a análise do fluxograma de atendimento no pronto-

socorro, identificando os pontos onde se concentram os problemas, promovem 

uma reflexão profunda sobre o processo de trabalho.  

 A ferramenta do fluxograma analisador é bastante útil: trata-se de fazer o 

desenho dos fluxos percorridos pelos usuários, das entradas no processo, das 

etapas percorridas, das saídas e dos resultados alcançados, identificando a cada 

etapa os problemas no funcionamento.  

 O acolhimento com avaliação de risco extrapola o espaço de gestão local 

afirmando, no cotidiano das práticas em saúde, a coexistência das macro e 

micropolíticas.  

 A análise de casos que ilustram os modos de funcionamento do serviço 

também é uma ferramenta importante. Ambas promovem a reflexão da equipe 

sobre como é o trabalho no dia-a-dia. Quando está elaboração e análise são 

realizadas conjuntamente por representantes de todas as categorias 

profissionais que trabalham no serviço, a identificação de problemas torna-se 
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muito mais ampla e as propostas de mudança mais criativas, mais legítimas e 

mais aceitas. 

 O Manual também segure que para a análise e construção do serviço de 

acolhimento e classificação de risco, devem-se levar em conta os seguintes 

fatores:  

 

✔ Capacidade instalada de acordo com o número de atendimentos diários 

a serem prestados nessas unidades;  

 

✔ Horários de pico de atendimentos;  

 

✔ Fluxos internos, movimentação dos usuários, locais de espera, de 

consulta, de procedimentos, de reavaliação e “caminhos” entre eles;  

✔ Análise da rede e do acesso aos diferentes níveis de complexidade;  

 

✔ Tipo de demanda, necessidades dos usuários, perfil epidemiológico local; 

redes de Produção de Saúde;  

 

✔ Pactuação interna e externa de consensos entre as equipes médicas, de 

enfermagem e outros profissionais;  

 

✔ Capacitação técnica dos profissionais. Propomos também algumas 

orientações para a implementação da classificação de risco nos serviços 

de urgência;  

 

✔ A finalidade da classificação de risco é a definição da ordem do 

atendimento em função do potencial de gravidade ou de agravamento da 

queixa apresentada; 

 

✔ O protocolo é uma ferramenta para auxiliar a avaliação da gravidade e do 

risco de agravamento;  

 

✔ O protocolo de classificação de risco é uma ferramenta de inclusão, ou 

seja, não tem como objetivo reencaminhar ninguém sem atendimento, 

mas sim organizar e garantir o atendimento de todos;  
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✔ A classificação de risco é atividade realizada por profissional de 

enfermagem de nível superior, preferencialmente com experiência em 

serviço de urgência, e após capacitação específica para a atividade 

proposta;  

 

✔ O protocolo deve ser apropriado por toda a equipe que atua na urgência: 

enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, psicólogos, assistentes 

sociais, funcionários administrativos; 

 

✔ O protocolo deve explicitar com clareza qual o encaminhamento a ser 

dado uma vez que o risco é classificado; 

 

✔ Recomenda-se que o protocolo tenha no mínimo quatro níveis de 

classificação de risco; 

 

✔ Recomenda-se que seja o uso preferencial de cores, e não de números, 

para a classificação de risco (exemplo no caso de quatro níveis de 

classificação, do mais grave ao menos grave: vermelho, amarelo, verde, 

azul);  

 11) AQUISIÇÕES 

    

 Cabo do Eletrocardiograma. 

Os testes de HIV, Sífilis, Hepatite, HBS TB foram cedidos pelo SMS.  
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12) TREINAMENTO E CAPACITAÇÕES 
 
11.1 Capacitação com coordenador de serviço de SAMU do Município de 

Arapongas 

Realizado treinamento com a participação pessoal da Higienização sobre 

o Protocolo de Paramentação e Uso de EPI’S 

      

Imagem 33,34.  
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Imagem 35,36,37,38,39,40.  
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Na UPA 24 HRS Alberto Esper Kallas foram realizadas reuniões com 

todos os colaboradores, chamando a atenção para que seja mantido os cuidados 

de biossegurança, apesar de toda a equipe ter sido vacinada. 

 
 
 
 
 
 

 
13) METAS DE PRODUÇÃO 

 

ATIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H 

 
PROCEDIMENTO COM 

FINALIDADE 
DIAGNÓSTICA 

QTDE 
MENSAL 

MAR ABRIL MAIO 

Exames Laboratoriais 55 19 36 171 

Exames Radiológicos Implantaç
ão 

Implanta
ção 

Implanta
ção 

Implanta
ção 

Eletrocardiograma 320 59 261 207 

TOTAL 375 78 297 378 

Tabela 31:Procedimentos com finalidade Diagnóstica 
 
 
 

 
PROCEDIMENTOS 

CLÍNICOS 

Março Abril 

Maio 

 
Atendimento médico em 
Unidade de Pronto 
Atendimento 24h  

 
467 

2529 

2460 
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Atendimento com 
classificação de risco 

442 1969 

3058 

Atendimento de nível 
superior (outros 
profissionais exceto médico)  

 
 

34 
 

2.162 

3.369 

Outros procedimentos 
realizados na UPA 24h 

110 5.546. 6.096 

TOTAL 1008 
 

5059 14.983 

TOTAL GERAL DE 
PROCEDIMENTOS 

 
1008 

5 
 

14.983 

Tabela 32: Procedimentos clínicos 

 

 

Devido ao sistema não estar totalmente implantado, houve alguns 

realizados manualmente. 

 

 

 

14) INDICADORES 

 
- Atendimento ao usuário 

 

Percentagem de pacientes atendidos  

 

TOTAL - 3058 

CLÍNICA MÉDICA - 3024 

PEDIATRIA - 5 

 

Objetivo: identificar necessidade e prioridade do paciente  

 

Meta: 95% 
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Fórmula: Número de atendimentos médicos / Número Total de pacientes 

acolhidos 

     3024 / 3058x 100 = 98,8% 
 

 

- Desempenho Assistencial 

 

Taxa de Mortalidade Avaliada na Unidade de Emergência. 

Objetivo: Medir a taxa de óbitos ocorridos no setor de emergência. 

 

Meta: 5% 

Fórmula: Número de óbitos X 100 / Número de altas 

1 / 108 X100 = 0,92% 

 

Numerador: Número de óbitos - total de pacientes que tiveram alta por óbito  

Denominador: Número total de pacientes que tiveram alta no período. 

 

 

 

- Tempo de permanência na emergência  

Objetivo: manter o fluxo de alocação de pacientes. 

 

Meta: Nenhum paciente mais de 24h 

 

Fórmula: T Número de pacientes/dia Número de altas 

Numerador: N° de Pacientes/dia - total de leitos ocupados às 24 horas de cada 

dia  

Denominador: Número total de pacientes que tiveram alta no período analisado 

 

Obs: Em implementação na UNIDADE  24 HORAS ALBERTO ESPER 

KALLAS. 
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15) Conclusão 
 

Apresentamos neste Relatório Assistencial os indicadores alcançados no 

período de 01/05/2021 a 31/05/2021 

Conforme mostra os Gráficos e Planilhas na produção assistencial do mês 

de maio de 2021, a demanda de atendimento foi de 3058/mês, com média diária 

de aproximadamente 111,33 pacientes/dia. 

Destes atendimentos 3024 na Clínica Médica. 

 Importante ressaltar que cerca de 47,15% dos atendimentos são 

classificados com protocolo Azul, e 31,64% de atendimento Verde. 

Os atendimentos Amarelo 16,12% e os Vermelhos 4,46% (prioridade 

zero) são de elevados riscos de vida, conforme protocolo de classificação. 

A taxa de ocupação da sala amarela é de 50,94%, predominando 

pacientes que necessitam de tempo de permanência menor que 24h. 

Arapongas, 21 de Maio de 2021. 
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16) INDICADORES DE DESEMPENHO 
 

INDICADOR ATENDIDO 
ATENDIDO 

PARCIALMENTE NÃO ATENDIDO 

Garantir atendimento ininterrupto X   

Prestar atendimento em no 
máximo 30 minutos, após 
realização da classificação de 
risco, classificação de cor 
amarela. X 

  

Taxa de permanência na UPA- 
24 horas maior que 24 horas, 
sem justificativa. X 

  

Inconsistência da ficha de 
atendimento menos que 3% X 

  

Preenchimento adequado do 
prontuário médico conforme 
legislação vigente X 

  

Queixas de ouvidoria menor que 
1% X 

  

 
Tabela35:Indicador de desempenho
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Pacientes com 
suspeita/confirmação 

de COVID19 

Pacientes com 
suspeita/confirmação 

de COVID19 

Pacientes com 
suspeita/confirmação 

de COVID19 

MARÇO 2021 ABRIL 2021 MAIO 2021 

0 16 25 

TOTAL GERAL: 0 TOTAL GERAL:16 TOTAL GERAL:25 

   

Tabela 36: Pacientes com suspeita/confirmação de COVID 19 

 

  

 

 

 

 

 

 

.   
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ANEXO 
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1 – REGISTRO DE PONTO DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE, ASSINADA PELO 
RESPONSÁVEL; 
 
2- ESCALA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS ASSISTENCIAIS ( ASSISTENTE  SOCIAL, 
ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, MEDICOS ); 
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