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PROGRAMAÇÃO ANO/2016 DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - GERAL
MÊS
JANEIRO/16
FEVEREIRO/16

MARÇO/16
ABRIL/16
MAIO/16

JUNHO/16

JULHO/16
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TEMA
TEMA 1: “CONDUTAS PÓS EXPOSIÇÃO BIOLÓGICA”.
TEMA
2:
“PUNÇÃO
DO
CATETER
VENOSO
TOTALMENTE IMPLANTÁVEL-PORTOCATH”.
PLANEJAMENTO EM AÇÕES, ELABORAÇÃO DE
PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS, COMITÊ E FLUXO DA
UNIDADE.
TREINAMENTO 1: ODONTO: “ PROTOCOLO DA
ODONTOLOGIA E INTEGRAÇÃO DE NORMAS”.
TEMA 1: “NORMAS NR-32” E IMPLANTAÇÃO”.
TEMA 2: “ NOME SOCIAL: DIREITO DO USUÁRIO”HUMANIZA SUS.
TEMA 1: “PROTOCOLO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
COM ACOLHIMENTO”- HUMANIZA SUS.
TEMA 2: “COMITÊ DE SEGURANÇA DO PACIENTE”.
TEMA 1: “ROTINAS S.V.O, PREENCHIMENTO D.O E
I.M.L”.
TEMA 2: “HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS”.
TEMA 3: “DENGUE, ZIKA, H1N1”-ENFERMEIROS.
TEMA 4: “IDENTIFICAÇÃO SEGURA DO PACIENTE E
INFORMAÇÕES AO USUÁRIO” PARA COMITÊ DE
SEGURANÇA E INÍCIO DE TREINAMENTOS PARA
EQUIPE ASSISTENCIAL.
TEMA 5: “ATENDIMENTO AO CLIENTE” – HUMANIZA
SUS”.
TEMA 1: “ROTINA DEFINIDA SOBRE IDENTIFICAÇÃO DO
PACIENTE E IMPRESSOS INFORMATIVO AO USUÁRIO”
PARA EQUIPE ASSISTENCIAL.
TEMA 2: “DENGUE, ZIKA, H1N1”- TÉCNICOS DE ENF.
ATIVIDADE: ATUALIZAÇÃO DOS PROTOCOLOS JÁ
EXISTENTES.
TEMA 1: CONTINUIDADE: “ROTINA DEFINIDA SOBRE
IDENTIFICAÇÃO
DO
PACIENTE
E
IMPRESSOS
INFORMATIVO AO USUÁRIO”.
TEMA 2: “FLUXOGRAMA DO MENOR DA CASA LAR” –
HUMANIZA SUS.
TEMA 3: “PROTOCOLO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO”
– HUMANIZA SUS.
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MÊS
AGOSTO/16

TEMA 4: “MEDICAÇÕES DE ALTA VIGILÂNCIA” PARA
COMITÊ DE SEGURANÇA DO PACIENTE.
TEMA 5: “DINÂMICA DO ESPELHO” e TRABALHO EM
EQUIPE – HUMANIZA SUS.
TEMA
TEMA 1; MANEJO EQUIPAMENTOS NA SALA DE
EMERGÊNCIA: VIA AÉREA DIFÍCIL, RESPIRADOR
DRAGER,
DESFIBRILADOR
E
MARCAPASSO
TRANSCUTÂNEO”.

TEMA 1: “ ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM”
TEMA 2: “ PREENCHIMENTO DO SAE, NORMAS E
ROTINAS DE ACORDO COM SUA REESTRUTURAÇÃO” .
OUTUBRO/16
TEMA 1: “ LIMPEZA CONCORRENTE E TERMINAL:
NORMAS E ROTINAS”.
TEMA
2:
“INDICADORES
ASSISTENCIAIS
DE
ENFERMAGEM” PARA ENFERMEIROS.
TEMA 3: “PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA” –
HUMANIZA SUS”.
NOVEMBRO/16 TREINAMENTO 1: “INFORMAÇÕES E ROTINAS DE
MEDICAMENTOS DE ALTA VIGILÂNCIA, IMPLANTAÇÃO
DOS INDICADORES ASSISTENCIAIS, ADMINISTRAÇÃO
DE
INJETÁVEIS
NO
VASTO-LATERAL
E
ADMINISTRAÇÃO DE IMUNOGLOBULINAS”.
DEZEMBRO/16
TEMA 1: “REALIZAÇÃO DO E.C.G”.
TEMA 2: “PROTOCOLO RISCO QUEDA” PARA COMITÊ
DE SEGURANÇA DO PACIENTE”.
CONSIDERAÇÕES: Houve necessidade de realização de novos
treinamentos sem estar na programação anual com as justificativas abaixo:
SETEMBRO/16

NO MÊS DE JANEIRO DE 2016 foi acrescentado treinamento:
“ABORDAGENS ASSISTENCIAIS NA GRIPE H1N1”, para atender o estado
de alerta epidemiológico atual do Município. Outro treinamento que se fez
necessário neste mês foi “ACOLHIMENTO E PROTOCOLO DE
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO” para enfermeiro contratado.
NO MÊS DE MARÇO DE 2016 foi acrescentado o treinamento:
“NOTIFICAÇÃO DO ZIKA VÍRUS”, atendendo uma necessidade
epidemiológica devido ser informação nova e extremamente necessário
capacitar a equipe para sua realização.
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NO MÊS DE ABRIL DE 2016 foi acrescentado o treinamento:
“ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA WIN-SAÚDE”, devido a dúvidas que surgiram
no momento de lançar a produtividade de enfermagem e alta no sistema.
OBS: Durante os meses de março e abril de 2016, realizado pelo Núcleo
de Educação Permanente na UPA Campanha de Vacinação Influenza H1N1
para colaboradores.
MÊS DE JULHO DE 2016 foi acrescentado o treinamento: “ROTINAS
S.V.O, PREENCHIMENTO D.O E I.M.L”, específico para enfermeira que não
havia participado anteriormente.
MÊS DE SETEMBRO DE 2016 foi acrescentado o treinamento: “NOVAS
NORMAS NA PROFILAXIA ANTI-RÁBICA”, atendendo de imediato a
mudança no protocolo de profilaxia anti-rábica e desta forma, possibilitando
seguir as novas recomendações.
MÊS DE OUTUBRO DE 2016 foi acrescentado o treinamento:
“ATUALIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO”, no
qual foram realizadas algumas alterações para facilitar a interpretação e
também discutido fluxos de reportação qualificada e após aprovação pelo
Conselho de Saúde, foi repassado em treinamento.
MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 foi acrescentado mo treinamento
“DESAFIO RCP” COM PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO, valorizando o
colaborador, motivando.

4

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE – ANO 2016

PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA EDUCAÇÃO PERMANENTE ANO 2016 –
HUMANIZA SUS.
MÊS

TEMA

MARÇO/2016

“NOME SOCIAL: DIREITO DO USUÁRIO” - HUMANIZA
SUS.

ABRIL/2016

“PROTOCOLO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO COM
ACOLHIMENTO”- HUMANIZA SUS.

MAIO/2016

“ATENDIMENTO AO CLIENTE” – HUMANIZA SUS”.

JULHO/2016

TEMA 1: “FLUXOGRAMA DO MENOR DA CASA LAR” –
HUMANIZA SUS.
TEMA 2: “PROTOCOLO DE CLASSIFICAÇÃO DE
RISCO” e “PROTOCOLO IDOSO” – HUMANIZA SUS.
TEMA 3: “DINÂMICA DO ESPELHO” e TRABALHO EM
EQUIPE – HUMANIZA SUS.

OUTUBRO/2016

PROJETO SALA DE ESPERA: “PREVENÇÃO DO
CÂNCER DE MAMA”.

Considerações: Treinamento envolvendo ações relacionadas ao
acolhimento, promoção à saúde, gestão participativa, valorização profissional,
motivação profissional, informações aos usuários e envolvimento entre
usuários e profissionais.
Outros treinamentos foram inclusos e relacionados também com o tema
Humaniza SUS, no qual todas as justificativas estão relacionadas abaixo.
A criação do Comitê de Segurança do Paciente com treinamentos
voltados inicialmente para seus membros realizados pelo NEP e
posteriormente elaborando rotinas com participação da gestão, NEP, e
colaboradores membros.
NO MÊS DE DEZEMBRO desenvolvido treinamento de RCP com premiação
dos colaboradores por desempenho, aula teórico/prática incentivando a
5
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valorização profissional bem como sua motivação e trabalho em equipe , sendo
também recomendado pelo Programa Humaniza SUS na rede de Urgência e
Emergência.

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE CATANDUVA
CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE

Recepção

Colaboradores: 04 / 24 horas.
São atribuições da recepção: Atualização de cadastro; abertura de
cadastro; abertura da ficha de atendimento – lançada no sistema “Win
Saúde”; Orientação do usuário e/ou acompanhante a atentar-se para o
chamado no painel eletrônico; identificação do usuário mediante o
documento, realiza-se a identificação utilizando no mínimo 02
identificadores (Protocolo estabelecido pelo Comitê
de Segurança do Paciente).

Classificação de Risco

Salas: 02.
Enfermeiros: 04/24 horas.
Após abertura da ficha de atendimento na recepção e a identificação do
usuário utilizando no mínimo 02 identificadores, realiza-se o acolhimento
com classificação de risco realizado por profissionais enfermeiros
treinados e capazes de identificar necessidades e prioridades dos
usuários e tomada de decisão de acordo com o Protocolo de
Classificação de risco aliadas à capacidade de julgamento crítico
classificando o atendimento como se segue: vermelho (emergência –
6
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imediato); laranja ( urgência maior – 10 min); amarelo ( urgência – 60 min);
verde ( urgência menor – desejável em até 120 min); azul (quadro crônico
com ausência de sofrimento agudo ou reportação para outras Unidades já
com destino correto).

Posto de Medicação

Enfermeiro: 02 / 24 horas.
Técnico de Enfermagem:07 a 08 / 24 horas.
Localizado logo após os consultórios médico, recebem os paciente
classificados como urgência menor, não urgentes e para realização de
procedimentos de enfermagem (curativo, inalação, medicação), sendo a
equipe escalada realiza os procedimentos em salas especificas, ou seja:
Sala Séptica: realização curativo contaminado;
Sala Asséptica: realização curativo não contaminado;
Sala de Nebulização:realização de inalações;
Sala de hidratação com poltronas: realização de medicações endovenosa,
coleta de exames;
Sala de Isolamento: consta de 02 salas para atendimento aos pacientes
suspeitos ou portadores de doenças infecto-contsagiosas;
Sala do Tele E.C.G: Realização Tele E.C.G quando solicitado.
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Sala Amarela – Observação:

Número de Leitos: 12.
Enfermeiro:02 / 24 horas.
Técnicos de Enfermagem: 04 ou 05 / 24 horas.
Recebe os usuários classificados com maior prioridade no atendimento
médico com sintomas intensos e de média complexidade encaminhados
da classificação de risco para aguardar atendimento médico na sala de
observação ou do consultório médico já com a conduta prescrita,
acamados, e acolhimento dos pacientes encaminhados com SAMU
classificados como urgência ou urgência maior no qual também
aguardarão atendimento médico no leito da sala de observação. São
realizados inúmeros procedimentos: oxigenoterapia, passagem de sonda
vesical, nasogástrica, nasoenteral, medicações, E.C.G com equipamento
móvel disponível, inalação, punção portcath. Atribuição privativa do
enfermeiro realização da Sistematização da Assistência de Enfermagem
nos pacientes com descompensação de doença de base e seriando
enzimas cardíaca.

Sala Vermelha – Emergência

Número de leitos U.T.I: 03.
Enfermeiro:02 / 24 horas.
Técnico de Enfermagem: 02 / 24 horas.
Recebe os usuários classificados como Emergência e Urgência Maior de
alta complexidade encaminhados da classificação de risco, do
8
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consultório médico e acolhimento dos pacientes encaminhados com
SAMU sendo imediatamente atendidos pelo médico líder do plantão e
equipe de enfermagem. São realizados procedimentos de alta
complexidade: I.O.T; passagem de dreno de tórax e sondas, cardioversão
elétrica e química, desfibrilação e manobras de R.C.P, ventilação
mecânica invasiva e não invasiva, monitorização não invasiva, E.C.G,
passagem de cateter central, via aérea difícil (tubo laríngeo e quick track),
traqueostomia, marcapasso transcutâneo. Atribuição privativa do
enfermeiro realização da Sistematização da Assistência de Enfermagem
nos paciente que após estabilização permanecerão na sala vermelha.

Setor de Radiologia

Número de Técnicos: 08 / 24 horas.
Realização de exames diagnóstico dentro da classificação de
procedimento não crítico, ou seja, exame de RX simples de acordo com
solicitação médica, contando com 01 equipamento, máquina reveladora e
técnicas radiológicas definidas em POP

Odontologia

Dentista: 02 / 24 horas.
Auxiliar Odontológico: 03 no total.
São realizados procedimentos de urgência e emergência 24 horas.
Incluem: restauração de dente permanente anterior em caso de fratura),
restauração de dente decíduo, pulpotomia dentária, exodontia de dente
permanente em caso emergencial, contenção de dentes, redução de
luxação têmporo-mandibular, drenagem de abscesso da boca e anexos,
retirada de corpo estranho da cavidade bucal, tratamento de hemorragia
buco-dental, tratamento de alveolite, ulotomia/ulectomia, reimplante e
transplante dental (por elemento).
9

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE – ANO 2016

Serviço Social

Assistente Social: 02 / 12 horas.
São atividades desenvolvidas: realização de notificações frente a
situações constatadas pela equipe, referente a negligência, violência
física ou mental, violações de direitos; viabilizar, orientar e encaminhar os
portadores de doenças crônicas que após passar pela classificação de
risco descaracterizou atendimento de emergência ou urgência; realizar
avaliação social quando solicitado pela equipe multidisciplinar, resgatar
familiares de pacientes não identificados; orientar os colaboradores
sobre os Conselhos, leis, estatutos existentes, controle e responsável
pelo SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário).

Laboratório

Bioquímico: 02 / 24 horas.
Técnico de Laboratório: 02 / 24 horas.
Rotina: Após coleta de exames realizada pela equipe de enfermagem, são
encaminhados ao laboratório que irá recepcionar e realizar a fase
analítica e pós
analítica. São realizados os exames: Albumina, TGO/TGP, amilase,
bilirrubinas, cálcio, sódio, potássio, CPK, CKMB, uréia, creatinina,
hemograma completo, fosfatase alcalina, PCR, BHCG, glicose sérica,
gama GT, proteínas totais, urina I, lactato, TP/Inr, TTPa.
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Copa

Copeira: 01 / 12 horas.
Rotina: fornecer boas práticas para alimentação dos colaboradores e
fornecer refeições aos usuários conforme solicitação.

PABX

Telefonista: 01 / 06 horas.
Serviço mantido no período período diurno por 12 horas desempenhando
a função de atender as chamadas interna e externa, destinando ao setor
competente.

Farmácia

Farmacêutica: 01 / 12 horas.
Auxiliares de Farmácia: 02 / 12 horas.
Atualmente com regime de funcionamento de 12 horas diurno,
desempenha a função de receber, conferir e armazenar adequadamente
os produtos farmacêuticos, controle e distribuição de medicamentos em
dose unitária por usuário sendo distribuídos medicamentos somente para
uso interno na Unidade, identificação dos medicamentos de alta vigilância
(Comitê de Segurança do Paciente), farmacovigilância (Comitê de
Segurança do Paciente), manutenção do controle rigoroso do ambiente,
da validade e da temperatura da geladeira.
11
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Consultórios Médicos

Dispões de 07 consultórios médicos no qual o usuário é conduzido ao
consultório através do chamado no painel eletrônico na sequência de
prioridade estabelecida pela classificação de risco, iniciando o processo
de consulta médica utilizando o sistema Win-Saúde, sendo que as
receitas, solicitações de exames, atestado médico ou outras declarações
são digitalizadas. O fluxo segue a seguir: menor complexidade ou
urgência menor o usuário será encaminhado ao posto de enfermagem,
casos de urgência será encaminhado a sala de observação (sala amarela),
urgência maior para sala de observação ou sala de emergência (sala
vermelha) e emergência para sala vermelha. Nos casos do paciente ser
encaminhado diretamente da classificação de risco ou SAMU para sala de
observação o médico se deslocará até o local para atendimento do
usuário sendo que na sala de emergência o atendimento será realizado
pelo Médico Líder.

Colaborador: 02 / 08 horas.
Auxilio no controle e gestão dos recursos humanos e logísticos da
Unidade, executando a rotina de recolhimento de recibos, cópias, notas
fiscais, solicitações de compras, controle e estoque de material do
departamento. Além disso, desempenha o papel de receber fichas de
atendimento entregues pela recepção diariamente, conferindo se todas
foram impressas separando por setor em ordem alfabética e checar os
dados do usuário juntamente com os exames e demais impressos
12
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anexados e posteriormente realiza-se o lançamento dos procedimentos
médicos, enfermagem realizados na UPA e arquivamento.

Analista de Pessoal

Colaborador: 01 / 08horas.
Desempenha as responsabilidades:
Elaboração de planilhas para fechamento da folha de pagamento dos
colaboradores, informando todas as ocorrências no período como
adicionais noturnos, horas extras, faltas, descontos de convênios –
controle e manutenção do relógio de ponto dos colaboradores e suas
intercorrências.
Garantir a segurança dos funcionários dentro do local de trabalho,
supervisionando e orientando sobre rotinas adequadas para cada setor
além de orientação de todos colaboradores quanto a aplicação da
legislação trabalhista e previdenciária relacionadas a área da saúde.
Efetua pagamento a funcionários quando necessário, entrega de holerites
e comprovantes de retirada da cesta básica. Elabora cálculos e planilhas
para pagamento dos médicos que prestam serviços a Unidade, com
acompanhamento do livro de registro e de ponto e plantões, e após isso
solicita para que os mesmos emitam suas respectivas notas fiscais para
pagamento dos serviços, observando os enquadramentos das notas
fiscais emitidas, assim como os descontos dos tributos exigidos por lei.

Educação Permanente

Enfermeiro: 01 / 08 horas
Realização de treinamento mensal ou de acordo com a necessidade
diagnosticada após análise dos problemas levantados e por análise de
13
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indicadores assistenciais. Atualização diária das doenças de notificação
compulsória de acordo com a situação epidemiológica do município.
Elaboração e atualização de protocolos assistências, junto com gestão e
coordenação de enfermagem e treinamento de equipes nos processos de
mudanças.

Central de Material

Escalados: 01 técnico de enfermagem e 01 enfermeiro responsável por
turno de 12 horas
Rotina:
• Limpeza e desinfecção dos materiais respiratórios;
•Limpeza de materiais cirúrgicos e encaminhamento para CSI para
esterilização.

Serviço de Higiene e Limpeza (S.H.L)

Colaborador: 06/24 horas
Rotina:
• limpeza terminal da Unidade seguindo escala de atribuições ou quando
necessário;
•Limpeza concorrente diária da Unidade e área externa.

MANUTENÇÃO

Colaborador: 01/08 horas
Rotina:
14
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•Manutenção predial e pequenos serviços de serralheria, marcenaria,
elétrica.

PROTOCOLOS OPERACIONAIS PADRÃO - POP

Mantidos e atualizados os Protocolos Operacionais Padrão (POP) no
cumprimento de metas quantitativas e qualitativas:
•POP – Procedimentos de enfermagem descritos;
•Protocolo de Classificação de Risco, contemplando zika, dengue e
chikiungunya; acolhimento do idoso e menor da casa lar;
•Regimento Interno;
•POP – Laboratório;
•POP – Radiologia;
•POP – Serviço de Higiene e Limpeza;
•POP – Manutenção;
•POP – Farmácia;
•POP – Declaração óbito / I.M.L / S.V.O;
•POP – Comitê de Segurança do Paciente: protocolos identificação do
paciente; medicações de alta vigilância, farmacovigilância e protocolo
risco/queda;
•POP – Indicadores Assistenciais: Recém implantado e traduz a qualidade
da assistência prestada e permite análise de dados e traçar metas e
planos de ações;
•POP – Sistematização da Assitência de Enfermagem;
•POP – Notificações Compulsórias;
15
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POP - Doenças endêmicas;
•POP – Educação Permanente;
•POP - Central de Material;
• POP – Humanização;
• POP – Manejo dengue, zika e chikungunya;
•FLUXO dengue, zika e chikungunya com classificação de risco e doenças
infecto-contagiosas, acidente biológico;
•CHECK – LIST para controle de materiais, medicamentos, psicotrópicos e
alta vigilância;
•POP Imunoglobulina;
• Relatório de atividades mensais e do SAU (Serviço de Atendimento ao
Usuário).

16
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2. ATIVIDADES NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE – NEP.
ANO:2016.
UPA – CATANDUVA-SP.

JANEIRO/2016
TREINAMENTO 1: “CONDUTAS APÓS ACIDENTE BIOLÓGICO”.
Abordados os assuntos: Profissionais de saúde e tipos de exposição,
prevenção e procedimentos recomendados após exposição com materiais
biológicos.
Datas: 13/01/16 e 14/01/16.
Público alvo: Enfermeiros.
Carga Horária:30 min.
Quantidade de Colaboradores: 15.

TREINAMENTO 2: “PUNÇÃO DO CATETER VENOSO CENTRAL
TOTALMENTE IMPLANTÁVEL – PORTOCATH”.
Abordado os assuntos e justificativa: Manipulação, punção e cuidados
de enfermagem, atualização do protocolo, tornando-se necessário devido a
demanda de pacientes portadores deste dispositivo, habilitando o profissional
enfermeiro a realizar este procedimento.
Data: 21/01/16.
Público alvo: Enfermeiros.
Carga Horária:1h20min.
Quantidade de Colaboradores:15.
17
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TREINAMENTO 3: “ABORDAGENS
H1N1”.

ASSISTENCIAIS NA GRIPE

Abordado os assuntos e justificativa: Definição, grupo de risco,
síndrome respiratória aguda grave, critérios na dispensação do tamiflu,
orientações por escrito aos usuários que receberam tamiflu, fluxo interno
da unidade no paciente suspeito e isolamento respiratório. Extremamente
necessário atendendo a situação de urgência epidemiológica com incidência de
casos de Gripe H1N1 fora de época, desta forma, capacitando e adequando
fluxo interno juntamente com o protocolo de classificação de risco e atendendo
a demanda de forma segura e eficaz.
Datas: 27/01/16; 28/01/16; 29/01/16.
Público alvo: Equipe assistencial.
Carga Horária: 1 hora.
Quantidade de Colaboradores: 30.

18

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE – ANO 2016

TREINAMENTO 4: “PROTOCOLO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO”.
Abordado os assuntos e justificativa: Acolhimento com classificação de
risco, sinais e sintomas e a respectiva classificação e definição de prioridades e
reportação qualificada e a valorização da comunicação entre usuários e
profissionais, com isso, atendendo o determinado pela Diretriz Humaniza SUS
“Acolher a demanda por meio de critérios de avaliação de risco, garantindo o
acesso referenciado aos demais níveis de assistência e Comprometer-se
com a referência e a contra-referência, aumentando a resolução da urgência e
emergência, provendo o acesso à estrutura hospitalar e a transferência segura,
conforme a necessidade dos usuários”.
Data: 19/01/16.
Público alvo: Enfermeira contratada – todo enfermeiro contratado passa
pelo treinamento do protocolo de classificação de risco para acolhimento de
maneira devida e atendendo a portaria do “Humaniza SUS” para redes de
urgência e Emergência.
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TREINAMENTO 5: “ORIENTAÇÕES SOBRE SÍNDROME GRIPAL”.
Abordado os assuntos e justificativa: Manejo assistencial frente aos
casos suspeitos de gripe A e na Síndrome Respiratória Aguda Grave, proferida
pelo Dr Ricardo Santaela no Auditório do Hospital Mahatma Gandhi.
Datas: 27/01/16 e 28/01/16.
Público Alvo: Médicos.
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FEVEREIRO/2016
O mês de fevereiro foi destinado para desenvolver novos protocolos
assistenciais e fluxos de acolhimento para que fossem colocados em prática
nos meses subseqüentes. Realizado reuniões diárias com NEP, GESTOR e
COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM, no qual foram elaborados e definidos os
seguintes Protocolos Operacionais Padrão:
POP administração de imunoglobulina: Implantação em novembro de
•
2017 e realização de treinamento pelo NEP;
POP atendimento dengue, zika e chikungunya com classificação de
•
risco e doenças infectocontagiosas: Repassado para os colaboradores em
maio/16 e junho/16;
•

POP Notificações Compulsórias;

Reestruturação do SAE com elaboração de POP específico:
•
Implantação no mês de abril/16;
Definição dos Indicadores assistenciais de enfermagem e
•
elaboração do POP e impresso: Implantado e repassado em treinamento pelo
NEP nos meses de setembro/16 e outubro/16 ;
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Definição do Comitê de Segurança do Paciente com os primeiros
•
assuntos a serem abordados: Identificação do paciente; medicações de alta
vigilância, farmacovigilância, risco queda, dose unitária: Apresentado em abril
aula teórica pelo NEP ao Comitê de segurança, posteriormente definido a
rotina e realizado treinamento para demais colaboradores nos meses de
maio/16, junho/16, julho/16. Em relação as medicações de alta vigilância foi
apresentado em julho/16 aula teórica para membros do Comitê pelo NEP e
posteriormente definido a rotina no mês e repassado em treinamento para os
demais colaboradores com implantação no mês de novembro/16. No mês de
dezembro/16 foi apresentado para membros do Comitê aula teórica “risco
queda” e farmacovigilância para definição de rotina e implantação em 2017.
POP Declaração de Óbito, S.V.O e I.M.L com rotinas descritas:
•
Implantado e repassado em treinamento no mês de maio/16 pelo NEP.

TREINAMENTO 1: “
INTEGRAÇÃO DE NORMAS”.

PROTOCOLO

DA

ODONTOLOGIA

E

Abordados os assuntos: “Risco biológico e normas na realização de
procedimentos e desinfecção de materiais”.
DATA:

05/02/16.

Público Alvo: Dentistas e Auxiliar Odontológico.
Carga Horária: 40min
Quantida
de
de
Colaboradores
: 09
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MARÇO/2016
TREINAMENTO 1: “IMPLANTAÇÃO E NORMAS DA NR-32”.
TREINAMENTO 2: “NOTIFICAÇÃO DO ZIKA VÍRUS”.
Abordados os assuntos e justificativa: Norma Regulamentadora NR-32
- Segurança e Saúde no Trabalho nos Estabelecimentos de Saúde. Justifica-se
que a NR-32 preconiza que as instituições de saúde deverão implantar ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde dos trabalhadores atuantes em
todas as atividades destinadas à prestação de assistência à saúde.
Concomitante a isso, também foi passado treinamento para equipe de
enfermagem sobre a “Notificação do Zika Vírus” com definição de casos
suspeitos e atendendo a situação epidemiológica atual.
Datas: 14/03/16; 15/03/16; 16/03/16; 17/03/17; 18/03/17; 23/03/17;
24/03/17.
Público alvo: NR-32: Recepção, odonto, enfermagem, Rx, copa,
telefonista.
Público alvo: Notificação do Zika Vírus: Enfermeiros.
23
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Carga Horária: 40min.
Quantidade
Colaboradores:50.

de

TREINAMENTO 3: HUMANIZA SUS: “NOME SOCIAL: DIREITO DO
USUÁRIO”.
Assuntos abordados e justificativa: Definido e treinados os
profissionais da recepção sobre o direito do usuário em ser chamado pelo seu
nome social bem como a técnica de lançar no sistema para que o painel
eletrônico o chame pelo nome social, garantindo acolhimento humanizado e
respeito, desta forma, evitando constrangimento ao usuário. Atendemos com
isso a Diretriz Humaniza SUS:“Acolhimento e Defesa dos Direitos dos
Usuários” e atendendo outro requisito de “Incentivar a construção de
24
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Protocolos para Serviços com perfil humanizador” e passado em forma de
orientações, respeitando as diferenças e a individualidade do sujeito”.
Data: 24/03/16.
Público alvo: Recepção e Posso Ajudar.
Carga Horária: 40min.
Quantidade de Colaboradores: 09.

ABRIL/2016
TREINAMENTO 1: “ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA WIN-SAÚDE”.
Assuntos abordados e justificativa: Sistema de lançamento da
produtividade de enfermagem e alta no sistema. Tornou-se necessário este
treinamento devido a dúvidas abordadas pelos colaboradores em relação ao
sistema.
Datas: 06/04/16; 07/04/16; 08/04/16; 11/04/16.
Público alvo: Equipe de enfermagem.
Carga Horária: 30

min.

Quantidade de Colaboradores:30.
TREINAMENTO
2:
HUMANIZA
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO”.

SUS:

“PROTOCOLO

DE

Assuntos abordados e justificativa: Acolhimento com classificação de
risco, sinais e sintomas e a respectiva classificação e definição de prioridades e
reportação qualificada de acordo com a necessidade do usuário. Oferecido
treinamento contínuo sobre Protocolo de classificação de Risco capacitando os
25
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profissionais. Como determinado pela “Diretriz do Humaniza SUS” para rede
de Urgência e Emergência: “Acolher a demanda por meio de critérios de
avaliação de risco, garantindo o acesso referenciado aos demais níveis de
assistência e Comprometer-se com a referência e a contra-referência,
aumentando a resolução da urgência e emergência, provendo o acesso à
estrutura hospitalar e a transferência segura, conforme a necessidade dos
usuários”. Incluiu ainda a reorientação de fluxo com a participação do Serviço
social na reportação do paciente definido pelo protocolo de classificação de
risco com garantia de atendimento na Unidade Básica de Saúde além de
outras articulações como: encaminhamento do usuário em situação de rua para
Centro POP, Centro de referência a assistência social atendendo também a
Diretriz Humaniza SUS referente a integridade das redes. e a “Valorização da
dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão,
fortalecendo/estimulando processos integradores e promotores de
compromissos/responsabilização”
Importante destacar que a avaliação dos riscos pode acontecer por
explicitação dos usuários ou pela observação de quem acolhe, sendo
necessária capacitação específica e contínua para este fim, tornando possível
as ações contínuas em acolhimento, e desta forma, atendendo a Diretriz do
Humaniza SUS.
Público alvo: Enfermeiros.
Data: 26/04/16.
Público alvo: Enfermeiros.
Carga Horária: 40min.
Quantidade de Colaboradores: 12.
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TREINAMENTO 3: “ COMITÊ DE SEGURANÇA DO PACIENTE”.
Assuntos Abordados e justificativa: Planos, rotinas, metas, normas do
Programa Nacional de Segurança do Paciente e sua implantação com a
participação dos membros componentes para posteriores reuniões e definição
de protocolos assistenciais. Desta forma atendemos também a Diretriz do
Humaniza SUS no eixo da gestão do trabalho do qual propõe “a promoção de
ações que assegurem a participação dos trabalhadores nos processos de
discussão e decisão, reconhecendo, fortalecendo e valorizando seu
compromisso com o processo de produção de saúde e seu crescimento
profissional”.
Data: 12/04/16 e 13/04/16.
Público alvo: Colaboradores membros do Comitê de Segurança do
Paciente.
Carga Horária: 40min.
Quantidade de Colaboradores: 09.
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MAIO/2016
TREINAMENTO 1: “ROTINA S.V.O, PREENCHIMENTO D.O E I.M.L”.
Assuntos abordados: Orientações sobre o preenchimento da D.O de
acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde e condutas frente aos
casos de morte violenta (I.M.L) e solicitação e preenchimento de documentos
para o serviço de S.V.O.
Datas: 03/05/16; 04/05/16; 05/05/16; 17/05/16; 24/05/16.
Público alvo: Enfermeiros.
Carga Horária: 1h e 30min.
Quantidade de Colaboradores: 14.
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TREINAM
ENTO
2:
“HIGIENIZAÇÃ
O DAS MÃOS”
Assuntos abordados: Técnica higienização das mãos no qual foi
envolvido equipe de saúde e informações com impressos ilustrativo para os
usuários, desta forma ampliando o diálogo entre os profissionais e usuários.
Data: 05/05/16.
Publico alvo: Equipe de saúde e informações aos usuários.
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TREINAMENTO 3: “DENGUE, ZIKA, H1N1”
Assuntos abordados e justificativa: Manejo, classificação, abordagens
assistenciais, fluxo na Dengue, Zika e H1N1, atendendo situação
epidemiológica atual.
Datas: 10/05/16; 11/05/16; 12/05/16; 13/05/16; 14/05/16; 16/05/16;
17/05/16; 18/05/16; 31/05/16 para enfermeiros.
Datas: Durante todo decorrer do mês para equipe médica com
abordagens no início de cada plantão.
Público alvo: Médicos e enfermeiros.
Carga Horária: 30 min.
Quantidade de Colaboradores: Até o momento 55 profissionais
treinados.
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TREINAMENTO 4: Aula expositiva “IDENTIFICAÇÃO SEGURA DO
PACIENTE E INFORMAÇÕES AO USUÁRIO”.
Assuntos abordados e justificativa: O núcleo de Educação Permanente
apresentou Normas que devem ser consideradas na implantação da
identificação segura do paciente e posteriormente os membros do Comitê de
Segurança definiram a rotina sobre a Identificação do Paciente na Unidade.
Desta forma atendemos a Diretriz do Humaniza SUS no eixo da gestão do
trabalho do qual propõe “a promoção de ações que assegurem a participação
dos trabalhadores nos processos de discussão e decisão, reconhecendo,
fortalecendo e valorizando seu compromisso com o processo de produção de
saúde e seu crescimento profissional”. Contribui também para promoção do
diálogo entre profissionais e usuário, também recomendação do Humaniza
SUS, através da divulgação de informações sobre a sua identificação tornando
o usuário participativo no processo e na importância de sua identificação
correta que foi divulgado mais a frente.
Data: 19/05/16.
Público alvo: Membros do Comitê de Segurança.
Carga Horária: 1 hora.
Quantidade de Colaboradores: 10.
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TREINAMENTO 5: HUMANIZA SUS: “ATENDIMENTO AO CLIENTE”.
Assuntos abordados e justificativa: Trabalho em equipe, humanização
e acolhimento do usuário realizado também por outras especialidades
(recepção, serviço social, posso ajudar e portaria), relação interpessoal e
atendimento das necessidades do usuário. Desta forma, atendemos a Diretriz
do Humaniza SUS: “Acolhimento humanizado, ético, sendo relacionado com
toda situação de atendimento, objetivando uma postura de escuta, de
compromisso em acolher e dar respostas às necessidades de saúde trazidas
pelo usuário e também ao “Fortalecimento de trabalho em equipe
multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade e a grupalidade”.
Data: 04/05/16.
Público alvo: Recepção, portaria, “Posso Ajudar” e Serviço Social.
Carga Horária: 1 hora.
Quantidade de Colaboradores: 29.
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TREINAMENTO 6:
REALIZAÇÃO DE RX”.

“TÉCNICAS

DE

POSICIONAMENTO

Data: 28/05.
Ministrado por: RT do Serviço de Radiologia.
Público Alvo: Técnicos de Radiologia.
Carga Horária: 1 hora.
Quantidade de Colaboradores: 07.
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JUNHO/2016
TREINAMENTO 1: “IDENTIFICAÇÃO SEGURA DO PACIENTE E
INFORMAÇÕES AO USUÁRIO”.
Continuidade em Assuntos Abordados: todo processo definido pelo
Comitê de Segurança do paciente na identificação do paciente, identificação
dos exames laboratoriais, soro, abordagem ao usuário, dupla checagem na
identificação (recepção e enfermeiro da classificação de risco) e impressos
informativos aos usuários.
Data: 13/06/16.
Público alvo: Equipe assistencial.
Carga Horária: 30 min.
Quantidade de Colaboradores: 64.
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TREINAMENTO 2: “DENGUE, ZIKA, H1N1”.
Assuntos abordados: Manejo, classificação, abordagens assistenciais,
fluxo na Dengue, Zika e H1N1, atendendo situação epidemiológica atual.
Datas: 13/06/16; 14/06/16; 16/06/16.
Público alvo: Demais membros da equipe.
Carga Horária: 30 min.
Quantidade de Colaboradores: 16.

DURANTE O MÊS DE JUNHO/16:
Revisão e atualização dos Protocolos Operacionais Padrão:
• POP – Procedimentos de enfermagem descritos;
• Protocolo de Classificação de Risco, contemplando zika, dengue e
chikiungunya; acolhimento do idoso e menor da casa lar;
• Regimento Interno;
• POP – Laboratório;
• POP – Radiologia;
35
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• POP – Serviço de Higiene e Limpeza;
• POP – Manutenção;
• POP – Farmácia;
• POP – Declaração óbito / I.M.L / S.V.O;
• POP – Educação Permanente;
• POP Central de Material;
• CHECK – LIST para controle de materiais, medicamentos, psicotrópicos
e alta vigilância;
• Relatório de atividades mensais e do SAU (Serviço de Atendimento ao
Usuário).

JULHO/2016
TREINAMENTO 1: Continuidade em: “IDENTIFICAÇÃO SEGURA DO
PACIENTE E INFORMAÇÕES AO USUÁRIO”
Assuntos Abordados: todo processo definido pelo Comitê de Segurança
do paciente na identificação do paciente, identificação dos exames
laboratoriais, soro, abordagem ao usuário, dupla checagem na identificação
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(recepção e enfermeiro da classificação de risco) e impressos informativos aos
usuários.
Data: 01/07/16.
Público alvo: Equipe assistencial.

TREINAMENTO
2:
HUMANIZA
SUS:
FLUXOGRAMA DO MENOR DA CASA LAR”.

“ORIENTAÇÕES

DO

Assuntos abordados e justificativa: Contemplação no protocolo de
Classificação de Risco direitos e prioridades referentes ao menor pertencente a
Casa Lar, humanizando e atendendo a Diretriz do Humaniza SUS referente
ao “Acolhimento e Defesa dos Direitos dos Usuários” e atendendo outro
requisito de “Incentivar a construção de Protocolos para Serviços com perfil
humanizador” e passado em forma de orientações, respeitando as diferenças e
a individualidade do sujeito, seguindo as orientações dadas pela Secretaria de
Assistência Social. Realizado treinamento para transformar-se em ação
contínua.
37

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE – ANO 2016

Data: Durante o mês.
Público alvo: Enfermeiros e recepção.
Carga Horária: 30 min
Quantidade de Colaboradores: 19 enfermeiros e 09 recepcionistas

TREINAMENTO
3:
HUMANIZA
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO”.

SUS:

“PROTOCOLO

DE

Abordado os assuntos: Acolhimento com classificação de risco, sinais e
sintomas e a respectiva classificação e definição de prioridades e reportação
qualificada de acordo com a necessidade do usuário. Oferecido treinamento
contínuo sobre Protocolo de classificação de Risco capacitando os
profissionais. Como determinado pela “Diretriz do Humaniza SUS” para rede
de Urgência e Emergência: “Acolher a demanda por meio de critérios de
avaliação de risco, garantindo o acesso referenciado aos demais níveis de
assistência e Comprometer-se com a referência e a contra-referência,
38
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aumentando a resolução da urgência e emergência, provendo o acesso à
estrutura hospitalar e a transferência segura, conforme a necessidade dos
usuários”. Incluiu ainda a reorientação de fluxo com a participação do Serviço
Social na reportação do paciente definido pelo protocolo de classificação de
risco com garantia de atendimento na Unidade Básica de Saúde além de
outras articulações como: encaminhamento do usuário em situação de rua para
Centro POP, Centro de referência a assistência social, encaminhamento para
Central Odontológica, atendendo também a Diretriz Humaniza SUS referente
a integridade das redes e a “Valorização da dimensão subjetiva e social em
todas as práticas de atenção e gestão, fortalecendo/estimulando processos
integradores e promotores de compromissos/responsabilização”.
Obs: Novamente se fez necessário para manter a correta
classificação, acolhimento articulado com outras Unidades nos casos de
reportação, ou seja, garantia de reportação qualificada conforme
determinado pelo humaniza SUS acima descrito.
Datas: 06/07/16; 07/07/16; 08/07/16; 27/07/16.
Público alvo: Enfermeiros.
Carga Horária: 40 min.
Quantidade de Colaboradores: 16 enfermeiros.

TREINAMENTO 4: Aula expositiva sobre “MEDICAÇÕES DE ALTA
VIGILÂNCIA”.
Assuntos abordados e justificativa: O NEP apresentou definições e
aula teórica envolvendo medicações de alta vigilância e posteriormente os
Membros do Comitê de Segurança do Paciente definiram a rotina e as
medicações inclusas em alta vigilância na Unidade. Desta forma atendemos
também a Diretriz do Humaniza SUS no eixo da gestão do trabalho do qual
propõe “a promoção de ações que assegurem a participação dos trabalhadores
nos processos de discussão e decisão, reconhecendo, fortalecendo e
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valorizando seu compromisso com o processo de produção de saúde e seu
crescimento profissional”.
Data: 20/07/16 e 21/07/16.
Público alvo: Membros do Comitê de Segurança do Paciente.

TREINAMENTO 5: HUMANIZA SUS: “HUMANIZAÇÃO – DINÂMICA DO
ESPELHO E TRABALHO EM EQUIPE”.
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Assunto abordado: Em comemoração ao dia do Porteiro, telefonista, foi
realizado a Dinâmica do Espelho contribuindo para valorização profissional e
atendendo a Diretriz Humaniza SUS referente a “Valorização do trabalho e do
trabalhador” refletindo a busca e a existência de um olhar diferenciado para
com os trabalhadores, ainda, “na perspectiva de dialogar com a diretriz de
acolhimento, quando falamos de valorização do trabalho e do trabalhador,
ressaltamos a importância de perceber as potências e as limitações presentes
neste trabalhador, a fim de proporcionar espaços de diálogo e de
acompanhamento do trabalho que está em realização como formas de cuidar,
de participar e de conhecer as práticas deste profissional” (Ministério da Saúde.
Acolhimento na Gestão e o Trabalho em Saúde. ed. Brasília, 2016) além do
atendimento a outra diretriz: “ Fortalecimento de trabalho em equipe
multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade e a grupalidade” sendo
que no eixo gestão de trabalho do P.N.H valorizamos o trabalhador, sua
motivação, sua autoestima.
Público alvo: Portaria, Telefonista, “Posso Ajudar”, Serviço Social.

AGOSTO/2016
TREINAMENTO 1: “MANEJO EQUIPAMENTOS DA
EMERGÊNCIA:
VIA
AÉREA
DIFÍCIL,
RESPIRADOR
DESFIBRILADOR E MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO”.
41
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Assuntos abordados e justificativa: Manejo técnico, assistencial na
utilização desses equipamentos para situações de emergência, garantindo o
uso adequado da tecnologia e o correto manuseio evitando iatrogenias.
Datas: 02/03/16; 03/08/16; 09/08/16; 10/08/16; 11/08/16; 12/08/16;
15/08/16; 18/08/16; 24/08/16.

TREINAMENTO 2: “PROTOCOLO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO”.
Data: 24/08/16.
Ministrado por: Enfº Fábio Cegatti.
Público Alvo: Enfermeiros.
Carga Horária: 40 min.
Quantidade de Colaboradores: 16.
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SETEMBRO/2016
TREINAMENTO
RÁBICA”.

1:

“NOVAS

NORMAS

NA

PROFILAXIA

ANTI-

Assuntos abordados e justificativa: Atendendo as recomendações da
Secretaria de Vigilância em Saúde, foi realizado treinamento na profilaxia pós
exposição anti-rábica com orientações e recomendações de acordo com novo
protocolo.
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Datas: 05/09/16; 06/09/16; 08/09/16; 09/09/16.
Público alvo: Enfermeiros.
Carga Horária: 30 min.
Quantidade de Colaboradores: 20.

TREINAMENTO 2: “ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM”.
Assuntos abordados: Anotação de enfermagem referente a admissão,
administração medicamentosa, alterações do estado clínico e alta.
Datas: 12/09/16; 13/09/16; 15/09/16.
Público alvo: Técnicos de Enfermagem.
Carga Horária: 20 min.
Quantidade de Colaboradores: 24.
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TREINAMENTO 3: “PREENCHIMENTO DO SAE, NORMAS E ROTINAS
DE ACORDO COM SUA REESTRUTURAÇÃO”.
Assuntos abordados: Após ter sido reestruturado o SAE e elaborado
POP exclusivo para seu preenchimento e realização, realizado treinamento
referente ao preenchimento do exame físico, diagnóstico de enfermagem,
prescrição de enfermagem e evolução.
Datas: 15/09/16; 16/09/16.
Publico Alvo: Enfermeiros.
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OUTUBRO/2016
TREINAMENTO
1:
HUMANIZA
SUS:
PROTOCOLO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO”.

“ATUALIZAÇÃO

DO

Abordado os assuntos: Acolhimento com classificação de risco, sinais e
sintomas e a respectiva classificação e definição de prioridades e reportação
qualificada de acordo com a necessidade do usuário. Oferecido treinamento
contínuo sobre Protocolo de classificação de Risco capacitando os
profissionais. Como determinado pela “Diretriz do Humaniza SUS” para rede
de Urgência e Emergência: “Acolher a demanda por meio de critérios de
avaliação de risco, garantindo o acesso referenciado aos demais níveis de
assistência e Comprometer-se com a referência e a contra-referência,
aumentando a resolução da urgência e emergência, provendo o acesso à
estrutura hospitalar e a transferência segura, conforme a necessidade dos
usuários”. Incluiu ainda a reorientação de fluxo com a participação do Serviço
Social na reportação do paciente definido pelo protocolo de classificação de
risco com garantia de atendimento na Unidade Básica de Saúde além de
outras articulações como: encaminhamento do usuário em situação de rua para
Centro POP, Centro de referência a assistência social, articulações de
agendamento e consulta no centro odontológico, atendendo também a Diretriz
Humaniza SUS referente a integridade das redes e a “Valorização da
dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão,
fortalecendo/estimulando processos integradores e promotores de
compromissos/responsabilização”.
Obs: Novamente se fez necessário para manter a correta
classificação, acolhimento articulado com outras Unidades nos casos de
reportação, ou seja, garantia de encaminhamento qualificado conforme
determinado pelo humaniza SUS.
Data: 10/10/16; 11/10/16; 14/10/16; 24/10/16; 25/10/16; 26/10/16;
27/10/16.
Público alvo: Enfermeiros.
Carga Horária: 45 min.
Quantidade de Colaboradores: 18.
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TREINAMENTO 2:
NORMAS E ROTINAS”.

“LIMPEZA

CONCORRENTE

E

TERMINAL:

Assuntos abordados: Definição limpeza concorrente, terminal, infecção
hospitalar, e explicação de normas e rotinas da Unidade.
Data: 27/10/16.
Público alvo: Serviço de Higiene e Limpeza.
Carga Horária: 40 min.
Quantidade de Colaboradores: 12.
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TREINAMENTO
3:
“IMPLANTAÇÃO
ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM”.

DOS

INDICADORES

Assuntos abordados: Definição, objetivos, normas, preenchimento do
impresso, e explicação de cada indicador definido.
Datas: 26/10/16; 27/10/16; 28/10/16; 01/11/16.
Público alvo: Enfermeiro
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TREINAMENTO 4: HUMANIZA SUS: PROJETO SALA DE ESPERA:
AULA EXPOSITIVA“PREVENÇÃO CÂNCER DE MAMA”.
Assuntos abordados: Projeto sala de Espera com: Aula expositiva
sobre prevenção câncer de mama, envolvendo colaboradoras e usuários,
atendendo Diretriz Humaniza SUS “Estímulo a processos comprometidos com
a produção de saúde e com a produção de sujeitos” e “a promoção de ações
que assegurem a participação dos trabalhadores nos processos de discussão e
decisão, reconhecendo, fortalecendo e valorizando seu compromisso com o
processo de produção de saúde e seu crescimento profissional” e “Ampliação
do diálogo entre profissionais, entre profissionais e usuário, entre profissionais
e administração” e mais uma vez, promovendo a gestão participativa e
atendendo o preconizado pelo Humaniza SUS.
Data: 28/10/16.
Público Alvo: Usuários, Colaboradores.
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NOVEMBRO/2016
TREINAMENTO 1: “INFORMAÇÕES E ROTINAS DE MEDICAMENTOS
DE ALTA VIGILÂNCIA E IMPLANTAÇÃO, INDICADORES ASSISTENCIAIS
E ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS NO VASTO-LATERAL E
ADMINISTRAÇÃO DE IMUNOGLOBULINA”.
Assuntos abordados e justificativa: Diversos assuntos envolvendo
explicação sobre cada medicação de alta vigilância (mecanismo de ação,
indicação, preparo, administração), sua identificação, rotinas estabelecidas
pelo comitê de segurança do paciente e a guarda no carrinho de emergência.
Sobre os indicadores abordados: Definição, objetivos, normas, preenchimento
do impresso, e explicação de cada indicador definido. E com relação a
medicação no vasto-lateral, atendendo algumas dificuldades técnicas
apresentadas foram realizadas informações sobre indicações, preparo, contraindicações e a técnica.
Datas: 03/11/16; 04/11/16; 10/11/16; 11/11/16; 23/11/16/ 24/11/16.
Público alvo: Equipe de enfermagem.
Carga Horária: 45 MIN.
Quantidade de Colaboradores: 30.
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TREINAMENTO 2: “DESAFIO
DESEMPENHO ( HUMANIZA SUS).

RCP”

COM

PREMIAÇÃO

DE

Assuntos abordados: aula teórico-prática sobre RCP com feed-back e
premiação por desempenho. Além de ressaltar aspectos técnicos
importantíssimos na realização de RCP de alta qualidade, foi trabalhado
também o lado da valorização profissional e motivação, com premiação de
acordo com desempenho, atendendo Diretriz Humaniza SUS: “na perspectiva
de dialogar com a diretriz de acolhimento, quando falamos de valorização do
trabalho e do trabalhador, ressaltamos a importância de perceber as potências
e as limitações presentes neste trabalhador, a fim de proporcionar espaços de
diálogo e de acompanhamento do trabalho que está em realização como
formas de cuidar, de participar e de conhecer as práticas deste profissional”
(Ministério da Saúde. Acolhimento na Gestão e o Trabalho em Saúde. ed.
Brasília, 2016), sendo que no eixo gestão de trabalho do P.N.H valorizamos o
trabalhador, sua motivação, sua autoestima.
Data: 24/11/16.
Público alvo: 20 colaboradores de enfermagem.
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CAMPANHA - HUMANIZA-SUS - AÇÃO: “PREVENÇÃO DE D.S.T”.
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Ação de extrema importância no foco de promoção a saúde com
orientações aos usuários e colaboradores e realizações de teste rápido para
sífilis e H.I.V organizado pela gestão e NEP junto com Equipe Municipal de
combate D.S.T atendendo a Diretriz Humaniza SUS: “Estímulo a processos
comprometidos com a produção de saúde e com a produção de sujeitos” e “a
promoção de ações que assegurem a participação dos trabalhadores nos
processos de discussão e decisão, reconhecendo, fortalecendo e valorizando
seu compromisso com o processo de produção de saúde e seu crescimento
profissional” e “Ampliação do diálogo entre profissionais, entre profissionais e
usuário, entre profissionais e administração” e mais uma vez, promovendo a
gestão participativa e atendendo o preconizado pelo Humaniza SUS.
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DEZEMBRO/2016
TREINAMENTO 1: “REALIZAÇÃO DO ECG”.
Assuntos abordados: Técnica na realização do E.C.G (normal, posterior
e ventrículo direito), definição de cada derivação e eletroldos invertidos.
Datas: 14/12/16; 15/12/16; 16/12/16/ 19/12/16; 20/12/16; 21/12/16;
28/12/16.
Público alvo: Equipe de Enfermagem.
Carga Horária: 60 MIN.
Quantidade de Colaboradores: 30.
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TREINAMENTO 2: Aula expositiva sobre “PROTOCOLO RISCO
QUEDA”.
Assuntos abordados: Apresentação pelo NEP sobre definições
relacionadas a risco queda para posterior definição da rotina pelos membros do
Comitê de Segurança do Paciente. Desta forma atendemos também a Diretriz
do Humaniza SUS no eixo da gestão do trabalho do qual propõe “a promoção
de ações que assegurem a participação dos trabalhadores nos processos de
discussão e decisão, reconhecendo, fortalecendo e valorizando seu
compromisso com o processo de produção de saúde e seu crescimento
profissional”.
DATA: 22/12/’2016.
Público alvo: Membros do Comitê de Segurança do Paciente.
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3. Tabela distributiva referente ao número de atendimentos ano 2016.
Atendimento médico

Atendimento
enfermagem

Nº pacientes
observação sala
vermelha

N° Pacientes
observação sala
amarela

Atendimento
odontológico

Atendimento
Serviço
Social

Jan/2016

10.818

707

156

1.287

576

NÃO CONT

Fev/2016

11.205

773

117

1.163

478

NÃO CONT

Mar/2016

13.319

736

162

1.179

508

NÃO CONT

Abr/2016

12.224

910

1.231

132

441

NÃO CONT

Mai/2016

11.290

825

124

1.089

571

155

Jun/2016

11.463

644

148

1.143

542

NÃO CONT

Jul/2016

9.183

836

126

1.155

522

NÃO CONT

Ago/2017

11.209

721

133

1.172

571

170

Set/2016

11.250

659

132

1.218

557

133

Out/2016

11.190

710

115

1.221

526

136

Nov/2016

9.971

710

108

1.091

570

176

DEZ/2016

9.893

505

111

1.101

548

41

TOTAL

133.015

8.736

2.663

12.951

6.410

811

Mês
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