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1-Apresentação 

O Instituto CEM é uma Instituição de direito privado sem fins lucrativos, fundada em 05 de 

março de 2010, inscrito no CNPJ/MF 12.053.184/0001-37, está localizado Estado de Goiás, Av. 

Dep. Jamel Cecílio, 2496, SALA 26 a - Jardim Goiás, Goiânia – GO, devidamente contratalizado  com 

Secretaria do estado de Goiás, por meio de Contrato de Gestão, para o gerenciamento, a 

operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde em regime de 12 horas/dia na 

Policlínica Estadual da Reião Sudoeste – Quirinópolis, localizada à Rua 03, nº 1, Residencial Atenas, 

Quirinópolis - GO, CEP: 75.860-000.  

A Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis - Unidade de Quirinópolis, tem 

caráter regionalizado, definido após avaliação técnica da demanda por atendimento ambulatorial 

na rede pública de saúde, proporcionando, assim, maior rapidez ao diagnóstico e ao tratamento 

com atendimento de forma próxima e acessível ao cidadão, por meio de prestação de um conjunto 

de serviços que garantam uma intervenção rápida, eficaz e precoce. Além de orientar a terapêutica 

e ampliar a oferta de serviços ambulatoriais especializados da necessidade regional nos problemas 

de saúde que não podem ser plenamente diagnosticados ou orientados na rede básica, mas que 

não precisam de internação hospitalar ou atendimento de urgência. 

 

 

 

  

 

“Excelência é o resultado gradual  de sempre se esforçar para 
fazer o melhor “  Pat Riley 



 

 

 

2-Ações Voltadas Para Qualidade 

2.1 - Pesquisa de Satisfação 

O presente relatório apresenta o resultado da pesquisa de satisfação dos usuários da 

policlínica Quirinópolis –Região Sudoeste, realizada no mês de agosto de 2021, o método utilizado 

foi de amostragem. Os dados obtidos são consolidados por gráficos, para melhor visualização da 

percepção dos usuários no que se refere ao atendimento por setores de consulta e limpeza do 

prédio  

No dia 10 deste mês iniciou – se uma reforma na antiga sala de reuniões para que seja 

instalado, em breve, a sala de hemodiálise onde serão atendidos os pacientes renais crônicos da 

nossa macrorregião. 

Também neste mês tivemos uma Palestra e dinâmica ministrada pela enfermeira CIRAS e 

presidente da comissão de controle de infecção, Denise Ramos, relacionados a saúde, onde 

orientou os colaboradores sobre como higienizar as mãos de forma correta. A ideia centrou-se em 

mostrar que higiene realizada no momento certo e da maneira correta pode salvar vidas.  

A equipe multidisciplinar também trabalhou uma palestra agosto dourado feita na 

recepção dos consultórios médicos, ministrada pelas multiprofissionais Suziane e Ana Luiza de 

acordo com ambas o aleitamento materno exclusivo até os primeiros seis meses do bebê é uma 

prática fundamental, além de aumentar o laço afetivo entre mãe e filho, também é um ato que 

traz benefícios para o ser que acabou de nascer, explica Suziane  os principais benefícios da 

amamentação para o bebê são: menor risco de obesidade, redução de riscos de alergias e 

infecções, redução de risco de morte súbita. Além de fortalecer o vínculo entre mãe e filho, os 

benefícios para mãe são: diminui o risco de a mãe desenvolver, câncer de mama de ovário, 

depressão e hemorragia após o parto. 

Nesse mês também tivemos uma breve palestra na recepção de imagem e recepção dos 

consultórios médicos onde a farmacêutica Bianca Santana Gouveia ressaltou a importância de não 

se auto medicar e os perigos dessa pratica. 

Em relação à pesquisa de satisfação neste mês, tivemos duas reclamações formais a 

primeira reclamação o paciente relatou que ouve demora na entrega de seu exame, situação que 

já foi repassada para empresa responsável pela gravação dos exames, e uma nova gravadora de 

exames já foi solicitada. O paciente também relatou que a unidade não estava suja, porém as 

recepcionistas deveriam fazer a higienização do balcão com álcool  toda vez que passar um 

paciente no local e que por esse motivo avaliou ruim no quesito limpeza, situação que já foi 



 

 

 

repassada para a coordenação responsável, na segunda reclamação a paciente reclamou do atraso 

do médico, situação que já foi repassada para coordenadora da enfermagem responsável. 

 Tivemos 02 avaliações ruins, na recepção central situação que já foi repassada para 

coordenação responsável e 01 regular no setor dos consultórios médicos situação que já foi 

repassada para coordenadora da enfermagem responsável, tivemos 03 avaliações regulares no 

quesito limpeza no setor diagnóstico por imagem,  02 avaliações ruins na recepção central no 

quesito limpeza e 01 regular no setor de fisioterapia e 01regular no setor especialidades medicas, 

verificando o que poderia ter causado essas avaliações  junto ao setor de limpeza. Foi justificado 

por Ana Néria, a qual assume o cargo de chefe da limpeza, que por motivos pessoais esteve 

ausente na referida data, e que das 04 funcionárias do setor, Rosimeire e Marcileia faltaram sem 

previa comunicação de ausência, as quais avisaram o motivo da falta somente a noite o que 

impossibilitou colocar substitutas no lugar. Assim, somente a funcionária Beatriz uma das quatros 

funcionárias esteve à frente da limpeza não conseguindo manter o ambiente limpo o tempo todo. 

 Já nas avaliações por setor no geral mantivemos a maioria das avaliações sendo ótima. 

Veremos a seguir a tabela de comparação do quantitativo e do índice de satisfação da 

pesquisa de entre o mês de julho e agosto. 

DEPARTAMENTOS 
mês de 

julho 

mês de 

agosto 

PERCENTUAL + 

OU - 

RECEPÇÃO CENTRAL 317 627 98% 

ENFERMAGEM 209 397 90% 

RECEPÇÃO MÉDICA 24 293 1121% 

CONSULTÓRIO MÉDICO 0 288 #DIV/0! 

RECEPÇÃO IMAGEM 200 343 72% 

DIAGNOSTICO POR 

IMAGEM 
23 136 491% 

RECEPÇÃO LABORATÓRIO 39 122 213% 

RECEPÇÃO EQUIPE MULT. 30 70 133% 

LABORATÓRIO 36 82 128% 

FISIOTERAPIA 17 36 112% 

FONOAUDIOLOGIA 0 22 #DIV/0! 

NUTRIÇÃO 8 28 250% 



 

 

 

SERVIÇO SOCIAL 16 24 50% 

PSICOLOGIA 0 28 #DIV/0! 

UNID. MÓVEL 24 3 -88% 

TOTAL GERAL 943 2499 165% 

PERCENTUAL  165,01%  

Gráfico. 01 

 

 



 

 

 

Gráfico.02 

 

 

Observando a tabela e o gráfico acima, notamos um aumento em quase todos os setores 

na devolutiva das pesquisas, consequentemente tivemos avaliações ruins e regulares. 

Mesmo com estas avaliações ruins e regulares temos recebidos muitos elogios, como a 

senhora Polimar e Rosecreia, ambas relatam a importância desta unidade de saúde pois sempre 

tinha que sair da cidade de Quirinópolis onde reside para fazer exames em outra cidade exames 

esses que hoje e realizado na Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis também nos 

parabenizam pelo excelente atendimento recebido aqui, disse todos muito educados tratando o 

cidadão como ele mercê. A dona Rosecreia se diz muito feliz pois além de ter ficado bem mais 

próximo a cidade de Caçu onde reside ela consegue passar pelas especialidades que necessita e 

realizar os exames que o médico solicitou aqui mesmo não precisando se deslocar para Goiânia, 

alega dona Rosecreia muito bom e rápido o atendimento muito profissional, e acolhedor, ressaltou 

estão todos de parabéns.  Parabéns do Caçu estamos felizes com todos obrigada. Dona Rosecreia 

também fez a sugestão de ter uma lanchonete na unidade sua sugestão já foi repassada para 

coordenação responsável. 

Como descrito acima, a policlínica Estadual da Região Sudoeste – Quirinópolis, tem 

atendido as expectativas dos nossos pacientes, sabemos que temos pontos a ser melhorado, 

porém, com o intuito de oferecer um atendimento humanizado e de excelência ao maior número 



 

 

 

de usuários possível, toda equipe da Policlínica Quirinópolis estão comprometidos em resolver 

todos e quaisquer problemas que ocorram em nosso dia a dia. 

Nesta tabela a seguir contém os resultados e o percentual das avaliações por setores do 

mês de agosto. 

DEPARTAMENTOS RUIM REGULAR BOM ÓTIMO TOTAL % 

RECEPÇÃO CENTRAL 2 0 69 556 627 25,09% 

ENFERMAGEM 0 0 42 355 397 15,89% 

RECEPÇÃO MÉDICA 0 0 20 273 293 11,72% 

CONSULTÓRIO 

MÉDICO 
2 1 22 263 288 11,52% 

RECEPÇÃO IMAGEM 0 0 30 313 343 13,73% 

DIAGNOSTICO POR 

IMAGEM 
0 0 12 124 136 5,44% 

RECEPÇÃO 

LABORATÓRIO 
0 0 3 119 122 4,88% 

RECEPÇÃO EQUIPE 

MULT. 
0 0 1 69 70 2,80% 

LABORATÓRIO 0 0 5 77 82 3,28% 

FISIOTERAPIA 0 0 0 36 36 1,44% 

FONOAUDIOLOGIA 0 0 1 21 22 0,88% 

NUTRIÇÃO 0 0 0 28 28 1,12% 

SERVIÇO SOCIAL 0 0 2 22 24 0,96% 

PSICOLOGIA 0 0 1 27 28 1,12% 

UNID. MÓVEL 0 0 0 3 3 0,12% 

TOTAL GERAL 4 1 208 2286 2499 100,00% 

PERCENTUAL 0,16% 0,04% 8,32% 91,48% 100,00%  

 

Grafico.03 

 

                Neste gráfico está representado a quantidade de avaliação por setor. 

 



 

 

 

 

Neste gráfico está representado o percentual total de avaliações de cada setor. 

 

Gráfico.04 

 



 

 

 

 O gráfico a seguir representa o percentual de ruim, regular, bom e ótimo do total das 

avaliações. 

 Grafico.05              ÌNDICE DE SATISFAÇÃO DOS SETORES 

 

 

Gráfico.06 

Já neste está representado o índice geral do grau de satisfação dos usuários. 



 

 

 

 

 Analisando os dados obtidos na tabela e nos gráficos, notamos que a maioria dos setores 

tiveram alta na devolutiva da pesquisa do mês de agosto o setor com maior índice de alta foi 

recepção central e de queda foi unidade móvel, o seu percentual é justificado pelo baixo número 

de atendimento no mês, e o setor que mais avaliou foi recepção central, isso só foi possível pelo 

devido esforço em conjunto com todos os setores. O índice de satisfação do usuário da policlínica 

também aumentou, ficou entre 100% e 89%. Como pode ser visto no quinto gráfico. O índice geral 

de satisfação ficou em 91,48% 

Avaliação da limpeza por setor. 

DEPARTAMENTOS RUIM REGULAR BOM ÓTIMO TOTAL/MÊS % 

RECEPÇÃO CENTRAL 2 0 67 529 598 28,94% 

ENFERMAGEM 0 0 61 319 380 18,39% 

RECEPÇÃO ESP. MÉDICA 0 1 24 250 275 13,31% 

RECEPÇÃO IMAGEM 0 2 44 381 427 20,67% 

RECEPÇÃO LAB /EQP MULT 0 2 27 355 384 18,59% 

UNIDADE MÓVEL 0 0 1 1 2 0,10% 

TOTAL GERAL 2 5 224 1835 2066 100,00% 

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO 0% 0,24% 10,84% 88,82% 100,00% 
 

 

A avaliação do setor de limpeza por setores, tem aumenta, o objetivo dessa avaliação é 

verificar a satisfação do usuário no quesito limpeza em cada setor em que ele for atendido. 



 

 

 

 

Gráfico.07      Percentual de ruim, regular, bom e ótimo do total das avaliações 

 

 

 

 Gráfico.08         Percentual de avaliação em cada setor. 

 

 



 

 

 

Gráfico. 09          Índice geral de satisfação.                                

 

Neste mês utilizamos a metodologia NPS, utilizei os resultados do mês de agosto da 

pesquisa de satisfação para classificar o atendimento por setores da Policlínica Quirinópolis, como 

neste caso a nossa pesquisa  de satisfação estava voltada para as opções de Ruim, Regular, Bom e 

Ótimo, atribui notas de 0 á 6 para ruim, 7 e 8 para regular e bom e 9 á 10 para ótimo, das pesquisas  

dividimos os resultados em três tipos de usuários, os detratores, os passivos e os promotores. Eles 

recebem as seguintes notas: 

 

0 a 6 (detratores) => Não estão satisfeitos com a sua marca, com o seu produto, com o seu 

atendimento ou qualquer coisa da sua empresa. Essas são as pessoas que provavelmente vão falar 

mal da sua empresa para seus contatos. Além disso, ainda podem ser um grande risco para 

empresa. Atente-se a eles. 

 

7 a 8 (passivos) => Não estão insatisfeitos, mas também não são leais. Podem também 

trazer alguns pontos de atenção sobre sua empresa nos seus comentários, mas que não o fazem 

querer abandoná-la (ao menos por enquanto). 

 



 

 

 

9 a 10 (promotores) => Aqueles que amam a sua empresa e provavelmente recomendam 

sua empresa para amigos e até mesmo nas redes sociais. São tesouros valiosos que podem ser 

usados para trabalhar seu marketing boca em boca. 

 Para calcular o NPS da pesquisa utilizamos a seguinte métrica: (Número de 

promotores — número de detratores) / (número de respondentes) x 100. 

 

Exemplo:  

(NP – ND) / (NR) x 100 

7819 – 15 = 7804 

7804 / 8805 = 0,8886 

0,8886 x 100 = 88,63 arredondando chegamos ao número 89, esse é o nosso NPS. 

Neste método são considerados as zonas de classificação, onde os indicadores vão de   -

100 a 100, sendo classificado da seguinte maneira: 

NPS entre -100 e 0 => Zona crítica  

NPS ente 1 e 50 => Zona de aperfeiçoamento 

NPS entre 51 e 75 => Zona de qualidade 

NPS entre 76 e 100 => Zona de excelência 

 Neste exemplo, como o NPS é 89, estamos dentro da zona de excelência. 

 

  Chegamos aos seguintes resultados: 

AVALIAÇÕES NPS DO MÊS DE AGOSTO 

NOTAS 

0-6 

(Detratores/ 

Insatisfeito) 

7-8 

(Passivos/Neutros) 

9-10 

(Promotores/ 

Excelentes) 

Total/pesquisa 

AGOSTO 5 208 2286 2499 

TOTAL/ 

RESULTADO 

5 208 2286 2499 

0,20% 8,32% 91,48% 100,00% 

(Número de promotores — número de detratores) / (número de respondentes) x 100  

Número de promotores 
Número de 

detratores 

Número 

de respondentes 
NPS 

2286 5 2499 91 



 

 

 

(NP-ND) / (NR) *100) = 91,28 

 

Utilizando a regra de arredondamento, chegamos ao NPS 91 

 

                                              Análise dos resultados  

De acordo com resultados expostos nas tabelas e gráficos, constata-se que a Policlínica-

unidade Quirinópolis vem mantendo o seu alto índice de satisfação com pequenas alterações de 

um mês para outro, neste mês as avaliações por setores ficaram com índice geral de aprovação de 

91,48 % como pode ser observado no sexto gráfico. 

Nota-se que alguns setores receberam mais avaliações do que os outros, isso ocorre, 

devido ao fato dos pacientes não terem a necessidade clínica de passar em todos os setores. 

Já na avaliação da limpeza por setores verificou-se de um modo geral que o índice de 

satisfação dos usuários está entre92 % e 88% como pode ser constatado no sétimo gráfico. 

Embora, tivemos duas avaliações ruins no mesmo dia e cinco avaliações regulares neste 

mês para limpeza, como já mencionado é justificado no início desse relatório o índice geral de 

satisfação do usuário da policlínica para setor de limpeza ficou bem alto este mês ficou em 88,82%. 

Dê acordo com a tabela do NPS acima notamos que ficamos na zona de excelência com a métrica 

do NPS de 91,48%.  

ANEXOS 

RELATOS DOS PACIENTES  

         

                 02/08/2021 

 

➢ Bom atendimento psicóloga. 

 

                      04/08/2021 

➢ Ótimo 

➢ Atendimento maravilhoso. 

                      11/08/2021  



 

 

 

➢ Parabéns.  

➢ Parabéns.  

                     19/08/2021 

➢ DR. Jorge medico, muito dedicado e atencioso sanou todas a minhas dúvidas excelente 

profissional.  

➢ DR. Wilton um exemplo de médico,, atencioso, dedicado, humilde, caráter ótimo. 

                     24/08/2021 

➢ Ótimo, ótimo, maravilhoso. 

➢ Parabéns. 

                      26/08/2021 

➢ Chirlley, excelente profissional. 

➢ Médico muito bom, porém, atrasou o atendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZAÇÕES PARA PUBLICAÇÃO DE IMAGENS, FOTOS DEPOIMENTOS DE PACIENTES 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2-Relatório das Comissões:  

2.2.1 - Comissão de Infecção Ambulatorial (CCIRAS) 

✓ Realizada dia  24/08/2021  
✓ 13:00 as 14:00 
✓ Sala de reunião da Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis 
✓ 02 membros participantes 

Pauta: 

1. Estoque e movimentação dos germicidas na Unidade;  
2. Planilha da taxa mensal de Infecções nos funcionários;  
3. Fiscalização do uso de EPI’s e o cumprimento das restrições; 
4. Educação continuada em conjunto ao NEPE; 
5. Nomeação da Secretária da Comissão; 

 

2.2.2 - Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) 

✓ Realizada dia 25/08/2021  
✓ 08:30 as 09:00 
✓ Sala de reunião da Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis  
✓ 06 membros participantes 
Pauta: 

 
1. Apresentação da lista de medicamentos vencidos referente ao mês de agosto; 
2. Apresentação da atividade realizada sobre o uso racional de medicamentos; 
3. Discussão sobre o método de informação relacionado aos medicamentos 

próximos ao vencimento; 
4. Métodos aplicados sobre a verificação das medicações feitas nos pacientes; 

 

2.2.3 - Comissão de Prevenção de Acidentes (CIPA) 

✓ Realizada dia 24/08/2021 
✓ 16:00 as 16:40 
✓ Sala de reunião da Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis 
✓ 04 membros participantes 
✓ Pauta: 

1. Apresentação dos componentes da CIPA; 
2. Leitura do Regimento Interno; 
3. Discussão sobre o mapa de risco; 
4. Ações de prevenção de acidentes; 
5. Discussão sobre a DDS; 
6. Conscientização da Educação continuada; 
7. Ajustes a serem feitos na unidade. 

 



 

 

 

2.2.4 - Comissão de Proteção Radiológica (CPR) 

✓ Realizada dia 25/08/2021 
✓ 10:30 as 11:00 
✓ Sala de reunião da Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis  
✓ 03 membros participantes 
✓ Pauta: 

1. Leitura do regimento interno para os novos membros; 
2. Discussão sobre a falta de colete de chumbo para proteção individual; 
3. Implantação da triagem para os pacientes dos exames de imagens; 
4. Discussão sobre a necessidade que a luz vermelha seja manual; 
5. Discutido a necessidade de um biombo e/ou trocados para privacidade do 

paciente. 
 

2.2.5 - Comissão de Revisão de Prontuário Médico (CRPM) 

✓ Realizada dia 25/08/2021 
✓ 13:00 as 13:45 
✓ Sala de reunião da Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis  
✓ 05 membros participantes 
✓ Pauta: 

 
1. Normatização dos pedidos de exames; 
2. Discussão do percentual de prontuários a serem analisados no mês; 
3. Traçar plano de contingência caso o sistema (MV) esteja fora do ar. 

 

2.2.6 - Comissão de Verificação de Óbito (CVO) 

✓ Realizada dia 25/08/2021 
✓ 10:00 as 10:30 
✓ Sala de reunião da Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis  
✓ 03 membros participantes 
✓ Pauta: 

1. Discussão sobre Educação Continuada; 
2. Verificação que não ouve óbitos no mês de agosto na unidade. 

 

2.2.7 - Comissão de Núcleo de Ensino Pesquisa e Extensão (NEPE) 

✓ Realizada dia  25/08/2021 
✓ 11:00 as 11:30 
✓ Sala de reunião da Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis 
✓ 05 membros participantes 
✓ Pauta: 

1. Leitura do Regimento Interno aos novos membros; 



 

 

 

2. Eleição para nomeação do Secretário; 
3. Discussão sobre educação continuada; 
4. Treinamento aos novos colaboradores ; 

 

2.2.8 - Comissão de Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) 

✓ Realizada dia 25/08/2021  
✓ 11:30 as 12:00 
✓ Sala de reunião da Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis 
✓ 03 membros participantes 
✓ Pauta: 

1. Verificação do uso de EPI’s; 
2. Palestra sobre a Higienização das Mãos;  
3. Apresentação da elaboração dos POP’s dos setores de endoscopia e 

colonoscopia; 
4. Contratação e Treinamento do maqueiro;  

 

 

2.2.9 – Comissão de Ética Multidisciplinar (CEMP) 

✓ Realizada dia 24/08/2021  
✓ 12:00 as 13:00 
✓ Sala de reunião da Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis 
✓ 05 membros participantes 
✓ Pauta: 

1. Atividades preventivas e educativas sobre a importância do Aleitamento Materno; 
2. Elaborado plano de intervenção para treinamento dos profissionais em relação ao 

acolhimento dos pacientes com o diretor Paulo Henrique no Hall central; 
3. Analise de situações e reclamações sobre condutas éticas do quadro funcional 

multidisciplinar na Unidade da Policlínica de Quirinópolis; 
4. Atividades preventivas e educativas nas datas comemorativas no mês de setembro. 

 

2.2.10 – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Serviço de Saúde (CGRSS) 

✓ Realizada dia  24/08/2021 
✓ 14:00 as 15:00 
✓ Sala de reunião da Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis 
✓ 05 membros participantes. 
 
✓ Pauta: 
5. Leitura do Regimento Interno; 
6. Eleição para nomeação do Vice-Presidente e do Secretário; 
7. Leitura do PGRSS. 



 

 

 

3-Atividades Realizadas No Mês Agosto/2021 

Programação/Conteúdo:  Reunião sobre Eventos no mês 

✓ Realizado dia 23 de Agosto de 2021 

✓ Inicio às  10:00, termino ás 11:00 

Conteúdo abordado: 

A reunião foi realizado no setor Sala de Terapia Ocupacional da Policlínica Estadual da 

Região Sudoeste - Quirinópolis, destinada para os funcinários da Equipe Multidisciplinar, 

Coordenação de Enfermagem, Enfermeira da SCIRAS e SESMT . Foi organizada pela 

Coordenadora Helôisa. Anexo 1 

 

           Educação continuada sobre o uso racional de medicamentos 

✓ Realizado dia 23 de Agosto de 2021 

✓ Inicio às 08:00, termino ás 16:00 

Conteúdo abordado:  

A ação foi realizado no setor de Exames de Imagens e Recepção dos Consultórios da 

Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis, destinada para todos os funcionários 

e usuários da unidade. Foi organizada pela Farmacêutica Bianca com apoio da Enfermeira 

CSIRAS. Anexo 2 

 Confecção e Distribuição de Laços Roxos 

✓ Realizado dia 27 de Agosto de 2021 

✓ Inicio às 08:00, termino ás 10:00 

Conteúdo abordado: 

  

A ação foi realizado na da Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis, destinada 

para todos os funcionários da unidade, os mesmos receberam laços roxos que representam 

o Dia da Conscientização pelo fim da Violência Contra a Mulher que acontecerá dia 30 de 

agosto de 2021. Anexo 3 

 

       Reunião com Recursos Humanos 

✓ Realizado dia 27 de Agosto de 2021 

✓ Inicio às 10:30, termino ás 11:00 

Conteúdo abordado: 

  



 

 

 

A ação foi realizado na Sala de Reuniões da Policlínica Estadual da Região Sudoeste - 

Quirinópolis, destinada para todos os chefes dos setores da unidade. Foi organizado pela 

responsavél pela Divisão e Gestão de Pessoas, Bruna. Anexo 4 

Registro  

Anexo 1 

 

Reunião sobre os eventos do mês de agosto na Sala de Terapia Ocupacional. 

Anexo 2 

 

Farmacêutica Bianca realizando Educação continuada sobre o uso racional de medicamentos 

na recepção de exames de imagens. 

Anexo 3 



 

 

 

 

Enfermeira SCIRAS entregando ao colaborador Ricardo do laço roxo. 

Anexo 4 

 

Reunião com a Divisão e Gestão de Pessoas na Sala de Reuniões. 

 

 

 



 

 

 

2. ATIVIDADES DE ROTINA 
2.1 – Circulação na Unidade diária para inspeção. 
2.2 - Capacitação para os profissionais da unidade Fornecidas pelo NEPE. 
2.3 - Retirada das etiquetas de validade dos dispensers de alcool em gel. 
 

 

 

 



 

 

 

3.1- Relatório Operacional 

Relatório mensal referente as atividades desempenhadas na Diretoria no mês de 

Agosto/2021. 

 

Semana I 

1. ATIVIDADES REALIZADAS 

1.1 - Programação/Conteúdo: 

 Reunião com a Claudineia e as assessoras para alinhamento dos relatórios 
necessários para cumprimento de metas contratuais. 

 DIA: 02/08/2021 – segunda-feira 

1.2 - Impressão do Panfleto de Campanha de Conscientização da Trombocitopenia Imune 

Primária (PTI) e anexar no mural informativo; 

1.3 - Confecção de Ofício nº005.2021 ref. Ofício Circular nº 839/2021 SES; 

1.4 - Recepção e acompanhamento do representante da Secretaria Municipal de Mineiros, 

o Sr. Sérgio Dias em visita a Unidade; 

DIA: 03/08/2021 – TERÇA-FEIRA às 10:00 

 

1.5 Conversei com Wellinton sobre a ida da Recepcionista para o treinamento em 

Goiânia; 

1.6 Comuniquei a líder da recepção sobre o treinamento quinta (05/08) e sexta (06/08) 

em Goiânia que a colaboradora Michele; 

1.7 Acompanhei a Élica até a recepção com a Elaine, para passar algumas orientações 

sobre o lançamento de atendimentos fora do prazo no sistema MV; 

1.8 Acompanhei Elaine até a carreta para fazer a exclusão dos atendimentos realizados 

no dia 30 de junho de foram lançados pela Maria Eduarda de forma irregular no 

MV; 

1.9 O MV não permite que a Maria Eduarda faça a exclusão, então, busquei ajuda ao 

suporte do MV para liberar a exclusão no sistema; 



 

 

 

1.10 Confecção de Ofício 006.2021 em resposta ao Oficio Circular da SES 856/2021- 

Solicitando o cadastro da RT em Enfermagem na Unidade; 

1.11 Envio do Ofício para o Thadeu fazer as considerações; 

1.12 Recebi ligação do Thadeu autorizando o envio do Ofício para o protocolo da SES e 

orientando a respeito do cadastro da Heloísa como RT no Coren/Go; 

1.13 Enviei o Ofício nº005.2021 ref. Ofício Circular nº 839/2021 SES para o e-mail de 

protocolo na SES: protocolo.saude@goias.gov.br, com cópia para: 

eduardo@institutocem.org.br e diretor.adm@institutocem.org.br; 

1.14 Averiguação das irregularidades ocorridas no setor de manutenção predial, onde o 

Jardineiro na tarde do dia 03/08/2021 deixou a torneira ligada próximo a Carreta e 

foi embora. E somente a noite depois das 21h:00m que o guarda percebeu a água 

escorrendo e desligou. 

 

1.15 Programação/Conteúdo: 

Reunião com Bruna - RH, Anna Paula – SESMT, Denise -CCIRAS e Lilian Alves – Assistente 

de Diretoria para alinhar o regulamento interno e Segurança do Trabalho com os 

terceirizados; 

Dia: 04/08 – Quarta-feira – das 16:00 às 17:00 

mailto:diretor.adm@institutocem.org.br


 

 

 

    

 

1.16 Verificação e envio de relatório do CCIRAS, solicitado pela Meire/Gestão de 

Qualidade; 

1.17 Programação/Conteúdo: 

Reunião agendada com a Claudineia e Comissões; 

Dia: 05/08/2021 - quinta-feira às 10:00 

 

2 ATIVIDADES DE ROTINA 
 
2.1 Verificação de e-mail corporativo; 
2.2 Averiguação das pendências na unidade; 
2.3 Conferência de relatórios mensais; 
2.4 Atualização e padronização de documentação de relatórios a ser utilizada na 
unidade; 
2.5 Conferência de relatórios do MV; 
2.6      Criação de Pastas no Drive/ICEM – Claudineia; 

2.7      Envio dos relatórios do MV solicitados pela Claudineia no Drive; 

2.8      Informações nos grupos a respeito da padronização de relatórios e papel 

timbrado; 

 

 
3 ATIVIDADES EM ANDAMENTO 
 
3.1  - Esclarecimento de informações sobre do Aparelho de Endoscopia com o Roesle: 
Descrição: processadora de vídeo Pentax - EPK-V1500C ; 
3.2 -Busca de informações para regularizar relatórios no MV, conforme solicitação da 
Claudineia; 
3.3 - Providenciando documentação de cadastro da RT Enfermagem no Coren/GO. 
3.4 - Buscando informações sobre a entrega de exames da carreta, porém sem retorno; 

 
3.5 - No dia 05/08, averiguação de informações para liberação de aspirador a ser 
transferido para Posse; 



 

 

 

Semana II 

 

1. ATIVIDADES REALIZADAS 

1.1 Programação/Conteúdo: 

Reunião com Claudineia e os responsáveis pelos relatórios irregulares; 

Dia: 09/08/2021 – segunda-feira às 10:00 

 

1.2 Programação/Conteúdo: 

Reunião com o Paulo Henrique e os responsáveis pela emissão de relatórios mensais para 

discutir sobre a responsabilidade de produzir o relatório com qualidade e dentro do prazo; 

Dia: 10/08/2021- Terça-feira às 07:30 

 

1.3 Programação/Conteúdo: 

Reunião com o Paulo Henrique e o Sr. Jeziel, para tratar das responsabilidades com os 

gastos desnecessários na unidade. 

Dia: 10/08/2021- Terça-feira às 13:00 às 14:00 

 

 

 



 

 

 

1.4 - Programação/Conteúdo 

Reunião com o Paulo, Élica e recepcionistas para alinhar estratégias de 

melhorias de atendimento e lançamentos de dados no sistema MV; 

Dia: 12/08/2021 -Quinta-feira – das 16:00 às 17:15 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. ATIVIDADES DE ROTINA 

2.1 - Importação do Protocolo da SES para finalizar o processo no Doc CEM; 

2.2 - Produção de Ofício 007.2021, solicitando a isenção da taxa municipal do Alvará de 

funcionamento; 

2.3 - Encerrando Processo nº 3054 no Doc Cem: 

2.4 - Auxiliando a Bruna redigir CI para CURAT. 

 

2.5 Verificação de OFÍCIO CIRCULAR Nº 881/2021 no processo DOC CEM nº 3192. 

 

3. ATIVIDADES EM ANDAMENTO 
 
3.1 Busca das intercorrências dos relatórios de julho para a Claudineia; 

 
3.2 Vistoria na Obra da Hemodiálise; 

Dia: 10/08/2021 – Terça-feira 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Vistoria na Obra da Hemodiálise; 

                Dia: 11/08/2021 – Quarta-feira 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.4 Vistoria na Obra da Hemodiálise; 

Dia: 12/08/2021 – Quinta-feira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana III 

1. ATIVIDADES REALIZADAS 

Programação/Conteúdo: 

1.1 Reunião com Élica, Elaine, Bruna e Paulo, para tratar de fofocas que circulam na 

unidade; 

1.2 Envio de Modelo de CI padronizada no grupo das Assessoras: 

1.3 Verificar livros de ocorrências das recepções e enfermagem: 
1.4 - Gerar termos de ciência para multi sobre as ações.  

1.5 - Participar de Reunião com o Bruna e Denise, sobre readequação do horário do 

almoço, o respeito as regras que norteiam a segurança da saúde do colaborador. 

1.6 - Produzir de Nota Explicativa - Para a compra do pacote de Suporte Técnico - Software 

do Aparelho de Endoscopia. 

1.7 - Programação/Conteúdo: 

Reunião com o Thadeu e as assessoras das unidades para tratar das unidades serem mais 

participativas no processo de investimentos dos equipamentos médicos;  

Dia: 18/08 – Quarta-feira às 08:00 

1.8 - Programação/Conteúdo: 

Reunião com as recepcionistas para trata de erros e inconsistência de informações tanto 

no 

sistema MV, quanto no SISREG; Dá ciência as recepcionistas que inseriram erros de dados 

no sistema. 

Dia: 18/08 – Quarta-feira – 10:30 às 11:30 



 

 

 

 

 

 

1.9 - Programação/Conteúdo: 

Reunião com as Multiprofissionais, Sesmt, Coordenação de Enfermagem e 

CCIRAS, para tratar das Ações que serão realizadas na unidade. 

Dia: 18/08 – Quarta-feira - das 11:40 às 12:30 

1.10 - Programação/Conteúdo: 

Reunião com recepcionistas e Ana Paula Magris, para tratar de lançamentos de dados no 

sistema e alinhamento de atendimentos. 

Dia: 19/08 – Quinta-feira – das 15:30 às 16:50 

 



 

 

 

 

 

1.11 - Programação/Conteúdo: 

Reunião com Consultores da Planisa para apresentação do Projeto de Gestão de Custos 

Hospitalares. 

Dia: 19/08 – Quinta-feira - 14:40 às 15:30 

 

 



 

 

 

 

 

1.12 - Programação/Conteúdo: 

Participar de Reunião com Welliton e as assessoras para orientação sobre a AQUISIÇÃO 

BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO)   

Dia: 20/08 – Sexta-feira às 10:00 

  

2. ATIVIDADES DE ROTINA 

2.1- Produzir de Ofício nº 008/2021 -Ref. Ofício nº 881/2021. 

2.2 - Enviar de  Ofício e anexos no DocCEM para verificação do Thadeu. 

2.3 - Encerrar a primeira da tarefa no DocCEM. 

2.4 - Produzir Portaria de nomeação de do RT-Médico. 

2.5 - Produção de Portaria da CIPA, organização da reunião da comissão. 

 

3. ATIVIDADES NÃO CONCLUÍDAS 

3.1 Produzir CI para o faturamento dando ciência sobre os Critérios para apresentação 

de   faturamento e alteração cadastral para a Secretaria do Estado da Saúde da   Policlínica 

Estadual da Região Sudoeste – Quirinópolis. 

3.2 Vistoria na Obra da Hemodiálise. 

Dia: 16/08/2021 – Segunda-feira 

 

 

 



 

 

 

Semana IV 

 

1. ATIVIDADES REALIZADAS 

1.1 -Programação/Conteúdo: 

Reunião com a Deise para tirar dúvidas relacionadas a entrega de exames realizados na 

carreta.  

Dia: 23/08/2021 – Terça-feira às 13 :30 

1.2 - Comparecer em Horário agendado na Saneago/Vapt-vupt para resolver questões do 

valor alto da conta de água. 

1.3 - Ir à barraca do Paraguai para efetuar a compra de um aparelho celular para uso da 

unidade Policlínica de Quirinópolis. 

1.4 - Participar de Reunião com o Sr. Hugo na sede da Saneago Quirinópolis, para tratar das 

orientações erradas que foram passadas pelos atendentes do Vapt-Vupt, bem como quais 

medidas deverão ser tomadas para resolver o problema da água na unidade. Tratou-se 

sobre a análise da água para Hemodiálise e a atualização dos dados do responsável na 

conta de água. 

1.5 - Acompanhar o Presidente do Instituto CEM, o Sr. Jeziel, em vistoria na unidade, em 

especial na obra da Hemodiálise, onde foram feitas pontuações pertinentes a serem 

ajustadas. 

1.7 -Programação/Conteúdo: 

Reunião com o Sr. Jeziel, Paulo Henrique e Thiago representante da construtora, onde 

foram colocadas em pauta questões triviais que precisam ser melhoradas na prestação de 

serviços, bem como o comprometimento e parceria com a unidade. 

Pontos que necessitam de providências em relação a obra da Hemodiálise. 

Dia: 25/08/2021 – Terça-feira às 08 :30  

Obs : Sentados no Banco do Jardim/área externa da Policlínica 

 

1.8 -Programação/Conteúdo: 

Participar de Reunião com a Comissão Da Cipa, para tratar de assuntos específicos da 

comissão. 

Dia: 25/08/2021 – Terça-feira às 16:00 

 

 

 



 

 

 

1.9 - Auxiliar a Rubiana de Goianésia na produção do Ofício de Solicitação da Taxa de 

Isenção Tributária Municipal. 

1.10 -Programação/Conteúdo: 

Participar de reunião com a Claudineia e assistentes das unidades para tratar das 

pendências e tratativas.  

Dia: 27/08/2021 – Terça-feira - das 11:00 às 12:30 

1.11 -Programação/Conteúdo: 

Participar de reunião com a Claudineia e assistentes das unidades para tratar das 

pendências e tratativas.  

Dia: 27/08/2021 – Terça-feira - das 13:30 às 12:30 

2. ATIVIDADES DE ROTINA 

2.1 - Produzir de Ofício nº 009/2021 Solicitação de Transferência de Bens. 
2.2 - Produzir de Ofício nº 010/2021 - Solicitação de Isenção de Taxas de 

Vistoria/Bombeiros. 
2.3 - Produzir de Ofício nº 011/2021 -Treinamento Brigada de Incêndio. 
 
3. ATIVIDADES NÃO CONCLUÍDAS 

3.1 - Iniciar a análise e olhar clínico na unidade em todos os setores. 
3.2 - Produzir CIs para Aquisição de bens móveis e equipamentos. 
3.3 - Produzir de Ofício nº 012/2021 -  Saneago 
3.4 Vistoria na Obra da Hemodiálise. 

Dia: 23/08/2021 – Segunda-feira 

3.5 Vistoria na Obra da Hemodiálise. 
Dia: 24/08/2021 – Terça-feira 

3.6 - Vistoria na Obra da Hemodiálise. 

Dia: 25/08/2021 – Quarta-feira 

3.7 -Vistoria na Obra da Hemodiálise. 

Dia: 26/08/2021 – Quinta-feira 

3.8 -  Vistoria na Obra da Hemodiálise. 

Dia: 27/08/2021 – Sexta-feira 

 
 
 
 
 

 

 

Semana IV 



 

 

 

1. ATIVIDADES REALIZADAS 

1.1 - Programação/Conteúdo: 

Realizei ligação para o encanador Iduildo, para agendar o horário de vistoria do vazamento 

de água na unidade. 

Data : 30/08/2021-  às 10:00 da manhã 

 

1.2 - Programação/Conteúdo: 

Visita do Subsecretário de Saúde Municipal de Quirinópolis, com o intuito de colher 

informações sobre o andamento da obra de Hemodiálise, como será feito os 

atendimenrtos/regulação, rotas de atendimento e o fluxo das sessões. 

Data : 31/08/2021-  das 08 :10 às 08 :45 

 

 

 

2. ATIVIDADES DE ROTINA  

a. - Averiguação dos relatórios mensais. 

b. – Cobrança dos relatórios do RH, MV. 

c. – Produção de CI – Equipamentos Oftalmológicos ; 

d. – Abertura de Processo de Aquisição Equipamentos Oftalmológicos no DocCem. 

 



 

 

 

3.2- Atividades Multiprofissionais Diversas: 

➢ ATIVIDADES REALIZADAS 

Programação/Conteúdo: 

 Palestra sobre aleitamento materno. 

✓ Realizado dia 23/08/2021 

✓ Inicio às 08:00  ás 08 :30 

Conteúdo abordado: Agosto Dourado ( Aleitamento materno). 

Data da Palestra: 23/08/2021 

Horário: 7:30h Carga Horária: 15 minutos  

Introdução 

O agosto Dourado simboliza a luta pelo incentivo à amamentação – a cor dourada está 

relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. De acordo com a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), por ano, cerca de seis 

milhões de vidas são salvas por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva até o sexto 

mês de idade. 

O aleitamento materno reduz em 13% a mortalidade até os cinco anos, evita diarreia e 

infecções respiratórias, diminui o risco de alergias, diabetes, colesterol alto e hipertensão, leva a 

uma melhor nutrição e reduz a chance de obesidade.  

A mãe também tem vantagens ao optar por amamentar o seu bebê. Além do vínculo 

afetivo, diminui o risco de câncer de mama, a perda de peso ocorre mais facilmente, o útero 

retorna mais rapidamente ao tamanho normal, evitando a anemia pós-parto e há uma diminuição 

no risco de desenvolver diabetes. 

O leite materno é a melhor fonte de nutrição para bebês e a forma de proteção mais 

econômica e eficiente para diminuir as taxas de mortalidade infantil. 

O bebê deve mamar logo após o nascimento. O leite dos primeiros dias após o parto é 

chamado de colostro e oferece grande proteção contra infecções. Dizemos que o colostro é a 

“primeira vacina” do bebê.  

   A estratégia para incentivar a amamentação vem apresentando resultados. Os índices 

nacionais do aleitamento materno exclusivo entre crianças menores de 6 meses aumentaram de 



 

 

 

2,9%, em 1986, para 45,7% em 2020. Já o aleitamento para crianças menores de quatro anos 

passou de 4,7% para 60% no mesmo período.  

Objetivo:  O presente projeto tem o objetivo de informar, conscientizar e orientar as 

gestantes, puérperas e público em geral sobre a importância e os benefícios do aleitamento 

materno. 

Público-Alvo: Usuários da Policlínica de Quirinópolis, recepção do central de imagem e 

central de consultórios totalizando 41 pessoas. 

Ministrante: Suziane Goulart / Nutricionista ;  Ana Luiza Ferreira Moreira/ Psicóloga 

Colaboradores: Equipe Multidisciplinar             

    

 



 

 

 

1. ATIVIDADES REALIZADAS 

a. Programação/Conteúdo:   Reunião Ações a serem realizadas na Unidade 

da Policlínica de Quirinópolis GO. 

✓ Realizado dia 24/08/2021 

✓ Inicio às 12 :00, termino ás 12 :45 

b. Conteúdo abordado: Ações do Mês de setembro  
c. Objetivo:  Definir as datas e temas a serem trabalhados e abordados por cada 

profissional da equipe multidisciplinar 
d. Participantes: Equipe multidisciplinar, coordenadora de enfermagem, Sesmt e 

Ciras da Policlínica de Quirinópolis. 

2. ATIVIDADES REALIZADAS 

a. Programação/Conteúdo: Reunião  Comissão CEMP ( Comissão  de Ética 

Muldisciplinar) Unidade da Policlínica de Quirinópolis GO. 

✓ Realizado dia 24/08/2021 

✓ Inicio às 12 :00, termino ás 13 :00 

b. Conteúdo abordado: Reunião CEMP 
c. Objetivo : Atividades preventivas e educativas sobre a importância do 
Aleitamento Materno. Analise de situações e reclamações sobre condutas éticas do 
quadro funcional multidisciplinar na Unidade da Policlínica de Quirinópolis e o Plano 
de ação. 

3. ATIVIDADES REALIZADAS 

a. Programação/Conteúdo: Reunião  Comissão CVO ( Comissão  Verificação 
de Óbito)  Unidade da Policlínica de Quirinópolis GO. 

✓ Realizado dia 25/08/2021 

✓ Inicio às 10 :00, termino ás 10 :20 

b. Conteúdo abordado: Plano de Ação e Verificação de óbitos. 

4. ATIVIDADES REALIZADAS 

a. Programação/Conteúdo: Reunião  Comissão NEPE ( Comissão de Núcleo de 
Ensino e Pesquisa e Extensão). Unidade da Policlínica de Quirinópolis GO. 

✓ Realizado dia 25/08/2021 

✓ Inicio às 11 :00, termino ás 11 :45 

b. Conteúdo abordado: Plano de Ação. 



 

 

 

5. ATIVIDADES REALIZADAS 

a. Programação/Conteúdo: Reunião  Comissão CRPM ( Comissão de Revisão de 
Prontuário Médico). Unidade da Policlínica de Quirinópolis GO. 

✓ Realizado dia 25/08/2021 

✓ Inicio às 13 :00, termino ás 13 :45 

b. Conteúdo abordado: Plano de Ação. 

6. ATIVIDADES REALIZADAS 

a. Programação/Conteúdo: Palestra Com o Tema Saúde.  

Sala de espera de imagens da Unidade da Policlínica de Quirinópolis GO. 

✓ Realizado dia 27/08/2021 

✓ Inicio às 07 :00, termino ás 07 :30 

b. Conteúdo abordado: A importância da Saúde Mental em tempos de Pandemia. 

 

Na data de hoje, em comemoração ao Dia do Psicólogo, foi ministrada uma palestra 

para os pacientes e funcionários na recepção de imagens da Policlínica Estadual da Região 

Sudoeste - Quirinópolis de Quirinópolis com o tema relevante: Saúde Mental em tempos 

de Pandemia. 

Segundo a OMS o Brasil é o país com mais prevalência em Depressão da América Latina e 

o país mais ansioso do mundo. Com a pandemia os transtornos mentais se agravaram e ou 

ganharam visibilidade devido ao medo, insegurança, isolamento social que modificou a dinâmica 

familiar, dificuldade financeira e desemprego. 

A ansiedade chama a atenção dos profissionais da saúde, já que muitas pessoas estão 

confundindo seus sintomas físicos com a COVID 19 e esses sintomas dificultam o tratamento e a 

recuperação dos pacientes. 

Saúde mental refere-se a um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades 

pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto 

a dar sua contribuição para sua comunidade.  Para isso é necessária uma boa alimentação, prática 

de atividade física, não exagero no consumo de drogas ou álcool, descansar, uma vez que o sono 

regular interfere diretamente no equilíbrio emocional, ou seja, autocuidado.  



 

 

 

É preciso quebrar esse estigma que ainda existe sobre o tratamento psicológico e 

psiquiátrico, para uma melhor aceitação da população e assim promover e oferecer um 

tratamento mais completo e eficaz.  

Objetivo:  O presente projeto tem o objetivo de informar, conscientizar e orientar 

pacientes e funcionários sobre a importância do cuidado com a saúde mental. 

Público-Alvo: Usuários da Policlínica de Quirinópolis, recepção central de imagem e 

funcionários, totalizando 17 pessoas. 

Ministrante:  Ana Luiza Ferreira Moreira/ Psicóloga 

Colaboradores: Equipe Multidisciplinar 

 

 

  

 



 

 

 

7.    ATIVIDADES REALIZADAS 

Programação/Conteúdo:  

Reunião para celebrar o dia da Psicóloga organizado pelo setor Administrativo. 

           Sala de reuniões da Unidade da Policlínica de Quirinópolis GO. 

✓ Realizado dia 27/08/2021 

✓ Inicio às 12 :45, termino ás 13 :00 

    

 

8. ATIVIDADES REALIZADAS 

Programação/Conteúdo: Palestra Com o Tema  AGOSTO LILÁS. 

           Sala de espera de imagens e de consultda médidas da Unidade da Policlínica de 

Quirinópolis GO. 

✓ Realizado dia 30/08/2021 

✓ Inicio às 07 :30, termino ás 08 :00 

Conteúdo abordado: ´´ Agosto Lilás´´ Mês de Conscientização Pelo Fim da Violência 

Contra a Mulher. 

Video orientativo na TV, imagens impressas e fala das palestrantes. 

Objetivo:  O presente projeto tem o objetivo de informar, conscientizar, orientar e 

intensificar os direitos das mulheres adquiridos pela Lei Maria da Penha. 

Público-Alvo: Usuários da Policlínica de Quirinópolis, recepção central de imagem e 

consultórios médicos. No momento das palestras teve o total de 41 pessoas presentes. 

Ministrante: Taína Cândida Gonçalves / Assistente Social 

           Colaboradores: Equipe Multidisciplinar 

 

 No mês de agosto em todo o Brasil, foram realizadas campanhas de divulgação do agosto 

Lilás, campanha essa voltada para a conscientização, divulgação e intensificação da Lei Maria da 

Penha. Lei 11,340 de 07 de agosto 2006. 

 Maria da Penha foi uma mulher vítima de dupla tentativa de feminicídio por parte do seu 

companheiro na época Marco Antônio Heredia Viveros. Em uma dessas tentativas Maria da Penha 

ficou paraplégica, durante 19 anos a mulher lutou por justiça e punição para o agressor o que a 

fez se tornar símbolo da luta dos direitos da mulher em todo o mundo. 



 

 

 

 A lei garante as mulheres atendimentos especializados e medidas protetivas que as 

colocam a salvo do agressor. Violência não é somente o ato de bater, e por isso na lei descreve 

cinco tipos de violência que as mulheres sofrem e que se tornaram crise, além de descrever os 

crimes esta lei ainda garante proteção contra os agressores como medida protetiva, e que o 

agressor seja detido sem direito a fiança. 

 Violência Física: Espancamento, atirar objetos, sacudir, apertar os braços, estrangular e 

torturar. 

 Violência Psicológica: Qualquer conduta que gere sofrimento emocional e diminuição da 

autoestima da mulher. Como humilhação, isolamento, perturbação, chantagem, insulto, etc. 

 Violência Sexual: Quando a mulher é forçada a ter relações sexuais contra a sua vontade. 

 Violência Patrimonial: Controlar dinheiro, estelionato, destruição de documentos pessoais, 

furto, extorsão e destruir objetos pessoas da mulher. 

 Violência Moral: Acusar a mulher de traição sem provas, fazer críticas mentirosas, expor a 

vida intima, desvalorizar a vítima pelo modo de se vestir, entre outros. 

 Em uma pesquisa levantada pela Datafolha encomendado pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública indicou que a violência contra a mulher aumentou na pandemia causada pelo 

COVID-19, a pesquisa aponta que uma em cada quatro mulher no Brasil sofreram algum tipo de 

violência. 

 Por isso é importante a divulgação dessa campanha e intensificação da Lei 11.340 de 07 de 

agosto de 2006. 

 

   



 

 

 

 

   

 

 

9.    ATIVIDADES REALIZADAS 

Programação/Conteúdo:  

Reunião para celebrar o dia da Nutricionista organizado pelo setor Administrativo. 

           Sala de reuniões da Unidade da Policlínica de Quirinópolis GO. 

✓ Realizado dia 31/08/2021 

✓ Inicio às 12 :45, termino ás 13 :00 



 

 

 

 

✓ ATENDIMENTOS EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS  

 AGOSTO 

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS 

Psicologia 34 

Nutrição 35 

Fisioterapia 48 

Assistente Social 25 

Outros 0 

 

 

 

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

AGOSTO

Psicologia

Nutrição

Fisioterapia

Ass. Social

Fonoaudiologia



 

 

 

3.3 – Atividades da Farmácia 

Semana I 

1. ATIVIDADES REALIZADAS 

✓ Conferência e substituição do checklist dos carrinhos de emergência. 

✓ Treinamento Alto Custo- Juarez Barbosa- Nos dias 05 e 06 de agosto realizamos um 

treinamento na CEMAC- Central de Medicamentos de Alto Custo- Juarez Barbosa, 

passamos por todos os setores: consulta e renovação de processo, avaliação técnica, 

autorização, dispensação e consultório farmacêutico. 

CONFERÊNCIA E SUBSTITUIÇÃO DO CHECK LIST DOS CARRINHOS DE EMERGÊNCIA  
 

 

 

TREINAMENTO JUAREZ BARBOSA 

 

 



 

 

 

2. ATIVIDADES DE ROTINA 
2.1Controle de temperatura e umidade (farmácia e medicamentos controlados) 

2.2 Montagem dos kits para endoscopia e colonoscopia e conferência da devolução dos 

materiais que não foram utilizados, essa atividade é realizada todos os dias em que há 

pacientes agendados. 

2.3 Atendimento e dispensação de solicitações (endoscopia e ambulatório) 

      

SEMANA II 

 

1. ATIVIDADES REALIZADAS 

✓ Conferência da posição de estoque Farmácia.  

✓ Elaboração das planilhas de estatística e consumo para a contabilidade OBS: As 

planilhas não estão com valores corretos devido ao erro no MV, foi aberto um chamado 

para correção do erro, porém sem resposta até o momento. (N° do ticket-SUP-291049) 

✓ Solicitação de compras. 

Registro  

CONFERÊNCIA DA POSIÇÃO DE ESTOQUE 

 

 



 

 

 

PLANILHAS DE ESTATISTICA E CONSUMO 

SAÍDA POR 

SETORES Farmácia -Julho-2021 (1) (3).xlsx

2 Itens 

movimentados farmacia 07.2021  Bianca (1).xlsx
 

 

PRINT DO TICKET SOLICITANDO A CORREÇÃO DO PROBLEMA NO MV 

 

 

OBS: ticket aberto por Goianésia pois TI de Quirinópolis não tem acesso 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 

10643 solicitação 

de compra mes 08 (2).pdf
 

 

2. ATIVIDADES DE ROTINA 
2.1Controle de temperatura e umidade (farmácia e medicamentos controlados) 

2.2 Montagem dos kits para endoscopia e colonoscopia e conferência da devolução dos 

materiais que não foram utilizados, essa atividade é realizada todos os dias em que há 

pacientes agendados. 

2.3 Atendimento e dispensação de solicitações (endoscopia e ambulatório) 

 

       SEMANA III 

1. ATIVIDADES REALIZADAS 

✓ Relatório de medicamentos para a equipe médica 

C.I - Modelo 

(1).docx

Medicamentos.pdf

 

✓ Conferência do inventário de equipamentos da unidade (patrimônio) 

✓ Emissão do relatório de posição de estoque simplificado referente a 31/07/2021 e 

envio para o Diretor Financeiro do Instituto Cem  

3107 (1).pdf

 

 

2. ATIVIDADES DE ROTINA 
2.1Controle de temperatura e umidade (farmácia e medicamentos controlados) 

2.2 Montagem dos kits para endoscopia e colonoscopia e conferência da devolução dos 

materiais que não foram utilizados, essa atividade é realizada todos os dias em que há 

pacientes agendados. 

2.3 Atendimento e dispensação de solicitações (endoscopia e ambulatório) 

 
 
 
 



 

 

 

      SEMANA IV 

1. ATIVIDADES REALIZADAS 

Programação/Conteúdo: 

Palestra e apresentação de vídeo explicativo sobre Uso Racional de Medicamentos  

 

✓ Realizado dia 23/08/2021 

Conteúdo abordado: 

 

A ação foi realizado no período da manhã na recepção SADT e no período da tarde na 

recepção dos consultórios da Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis, 

destinada para os pacientes. Foi organizada pela farmacêutica Bianca Santana Gouveia com 

a finalidade de conscientizar os pacientes sobre os riscos da auto-medicação. 

Registro  

 



 

 

 

 

sinopse uso 

racional de medicamentos -.pdf
 

 

2. ATIVIDADES DE ROTINA 
2.1Controle de temperatura e umidade (farmácia e medicamentos controlados) 

2.2 Montagem dos kits para endoscopia e colonoscopia e conferência da devolução dos 

materiais que não foram utilizados, essa atividade é realizada todos os dias em que há 

pacientes agendados. 

2.3 Atendimento e dispensação de solicitações (endoscopia e ambulatório) 

2.4 Entrada de NF-e via sistema MV 

 
      SEMANA V 

 
1.ATIVIDADES REALIZADAS 

✓ Ajuste do custo médio do produto no MV, código 42822. Produto entrou no estoque como 

unidade de medida em miligramas (mg) ao invés de ampolas, foi feito inventário para 

ajuste de estoque no mês 06 porém o sistema não fez alteração de valores. Todo processo 

foi informado a controladoria (Ettielly) e ao Diretor financeiro (Wellinton) 

 

 



 

 

 

Registro  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. ATIVIDADES DE ROTINA 
1.1Controle de temperatura e umidade (farmácia e medicamentos controlados) 

1.2 Montagem dos kits para endoscopia e colonoscopia e conferência da devolução dos 

materiais que não foram utilizados, essa atividade é realizada todos os dias em que há 

pacientes agendados. 

1.3 Atendimento e dispensação de solicitações (endoscopia e ambulatório) 

1.4 CFT – Comissão de Farmácia e Terapêutica 

✓ Realizada dia 25/08/2021 
✓ 08:30 as 09:00 
✓ Sala de reunião da Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis de 
Quirinópolis  
✓ Participantes : Bianca Gouveia (Presidente/Farmacêutica), Lídia Morgana 
(Secretária/Biomédica), Kaique Gonçalves (Vice-Presidente/ Almoxarife), Dr. Fábio 
(Médico), Denise Ramos (Enfermeira), Maria Heloísa (Gerente de Enfermagem) 
Pauta: 

 Apresentação da execução do plano de ação definidos no mês de Julho e 
elaboração dos mesmos para o mês seguinte 

 
 

Ata de reunião 

CFT.docx
 

 

 



 

 

 

4. ANÁLISES SITUACIONAIS 

4.1–ESPECIALIDADE MÉDICA 

 

 

  

 



 

 

 

4.1 – ATENDIMENTO NAS RECEPÇÕES 

O presente relatório contém informações pertinentes acerca de fatos ocorridos no mês de Agosto 

no setor da recepção, tendo em vista algumas ações realizadas no decorrer do mês na Policlínica 

Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis. 

 

Objetivo: Apresentar as atividades realizadas no setor da recepção em geral. 

 

     SEMANA I 

 

1. ATIVIDADES REALIZADAS 

1.1-Programação/Conteúdo:  

✓ Auxílio a recepcionista da carreta. 

Realizado dia: 04 

Conteúdo abordado: 

Orientação quanto a correção de lançamentos de exames preventivo, a pedido do 

faturamento. 

  1.2-Programação/Conteúdo:  

✓ Orientação a secretária dos médicos. 

Realizado dia: 05 

Conteúdo abordado: 

Orientação a secretária Emilly, sobre preenchimento de documentos de pedidos de 

exames e encaminhamento para internação, juntamente com Heloísa. 

 

      SEMANA II 

 

2. ATIVIDADES REALIZADAS 

2.1-Programação/Conteúdo:  

✓ Chegada da recepcionista recém contratada Maria Regina, início do treinamento. 

Realizado dia: 09 

Conteúdo abordado: 

Recebemos a contratada  Maria Regina, apresentando a ela, seu ambiente de trabalho e 

seus           respectivos colegas. 



 

 

 

 2.2-Programação/Conteúdo: 

✓ Realizado votação da equipe para eleição de candidatos da CIPA. 

Realizado dia: 09 

            Conteúdo abordado: 

A ação foi realizada para a escolha do presidente da CIPA e seus secretários. 

 2.3-Programação/Conteúdo:  

✓ Reunião com diretor Paulo 

Realizado dia: 10 

Conteúdo abordado: 

A ação foi realizado no setor Recepçao da Policlínica Estadual da Região Sudoeste - 

Quirinópolis, destinada para as recepcionistas. Assunto abordado: inconsistência de 

relatórios do mês de julho. 

 2.4-Programação/Conteúdo:  

✓ Reunião com Diretoria e Faturamento 

Realizado dia: 12 

Conteúdo abordado: 

A ação foi realizado no setor Recepçao da Policlínica Estadual da Região Sudoeste - 

Quirinópolis, destinada para as recepcionistas. Assunto abordado: correção de 

lançamentos de procedimentos no sistema, confronto com relatório SISREG registro de 

inconsistências do sistema. 

 

        SEMANA III 

 

3. ATIVIDADES REALIZADAS 

3.1-Programação/Conteúdo:  

✓ Rescisão de contrato da colaboradora Elaine Carvalho de Moura, que não deixou registros 

diários. 

Realizado dia : 16 a 17 

3.2-Programação/Conteúdo:  

✓ Reunião com o Coordenador Paulo, para definição da nova liderança do Setor da Recpeçao. 

Realizado dia: 18 

            Inicio às 10:15, termino ás 11:40. 

Conteúdo abordado: 



 

 

 

A ação foi realizado no setor Recepçao da Policlínica Estadual da Região Sudoeste - 

Quirinópolis, destinada para as recepcionistas. Onde na ocasião foi apresentada a nova 

líder do setor. A reunião abordou alguns assuntos importantes a cerca da boa convivência 

no ambiente de trabalho, tais como, evitar fofocas e tirar dúvidas com setor responsável. 

3.3-Programação/Conteúdo:  

✓ Reunião com a nova Líder Ana Paula, para definição de novos reajustes no setor. 

Realizado dia: 19 a 20 

Inicio às 15:35, termino ás 16:40. 

Conteúdo abordado: 

A ação foi realizado no setor Recepçao da Policlínica Estadual da Região Sudoeste - 

Quirinópolis, destinada para as recepcionistas. A reunião teve como objetivo abordar os 

seguintes pontos: 

• Falamos sobre a nova liderança; 

• Ânimos Exaltados no ambiente de trabalho; 

• Nomeamos as responsáveis por cada recepção: recepção central Lanna, recepção 

hall Lorenna, recepção laboratório Ana Paula, recepção equipe multi Chirlley, 

recepçao médica Michelle e recepção de imagem Brenda. 

• Importância dos pacientes diabéticos. 

• Conversamos sobre as dúvidas persistentes do setor: CID, verificação do cadastro 

do paciente, chaves sisreg, nomeclaturas diferentes nos dois sistemas sisreg e mv. 

• Pontuamos algumas questões referentes ao faturamento: conferência de relatórios 

extraídos no sisreg e mv, semanalmente toda quinta-feira. 

• Realizamos relatório semanal. 

 

Registro 



 

 

 

 

Foto 1 : Reunião com a nova liderança 

 

 

Foto 2 : Reunião com a nova liderança. 

  SEMANA IV 

 

4. ATIVIDADES REALIZADAS 

4.1 - Programação/Conteúdo:  

✓ Realização de C.I, assunto atraso médico. 

Realizado dia : 23 

Início às 15:31hs 

Conteúdo abordado: 

O documento foi elaborado para relatar o atraso de 2 médicos (Dr.Miquele e Dr. Marcelo). 

4.2 - Programação/Conteúdo:  

✓ Reunião da Comissão de Gerenciamento de Residúos de Serviços de Saúde (CGRSS) 

Realizado dia: 24 



 

 

 

            Inicio às 14:00hs, termino ás 14:40hs. 

Conteúdo abordado: 

A ação foi realizada com a Comissão de Gerenciamento de Residúos de Serviços de Saúde 

(CGRSS). Na ocasião, a reunião teve como objetivo, apresentar o plano de ação da (CGRSS), 

bem como os mebros. Foi definido ainda em votação o vice- presidente e a secretária da 

comissão. Durante a reunião, foram apontados alguns planos de ação para serem 

executados ao longo do mês de setembro, como um curso de capacitação para as meninas 

da limpeza.  

4.3 - Programação/Conteúdo:  

✓ Reunião da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). 

Realizado dia : 24 

Início às 16:00hs, término às 16:40hs 

Conteúdo abordado: 

A ação foi realizada com a Comissaõ Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). A reunião 

teve como pauta a abertura da comissão, bem como a definição de CIPA, a importância do 

trabalho em equipe, a discussão sobre a criação do mapa de risco da Unidade Regional de 

Quirinópolis, dentre outros pontos pertinentes.  

 

Foto 1: Reunião da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). 

4.4 - Programação/Conteúdo:  

✓ Realização de C.I, Almoço. 

Realizado dia : 25 

Início às 12:47hs 

Conteúdo abordado: 

O documento foi elaborado para relatar a insatisfação da maioria dos funcionários, sobre 

o almoço fornecido pela terceirizada. 

 

 

4.5 - Programação/Conteúdo:  

✓ Impressão de 42 exames de mamografia com seus respectivos laudos. 

Realizado dia : 26 

Início às 09:40hs, término às 15:15hs 

 



 

 

 

A ação foi realizado no setor Recepçao da Policlínica Estadual da Região Sudoeste - 

Quirinópolis, para atender, principalmente as pacientes da cidade de Acreúna, onde a 

Secretaria de Saúde já estava me cobrando o resultado das mamografias. Haviam 39 

exames de mamografias realizados no período de junho à agosto de 2021, e ainda não 

tinham sido entregues. Para realizar a entrega desses exames, foi necessário fazer a 

impressão de todos e protocolá-los. Atendendo assim, as pacientes do município citado 

anteriormente. E os outros 3 exames foram entregues as pacientes do município de 

Tuverlândia. 

4.6 - Programação/Conteúdo:  

✓ Reunião sobre banco de horas dos funcionários de cada setor. 

Realizado dia : 27 

Início às 10:15hs, término às 10:54hs 

Conteúdo abordado: 

A ação foi realizada pelo setor de Recursos Humanos. A reunião teve como objetivo 

comunicar os responsáveis de cada setor, sobre como os funcionários irão tirar o banco de 

horas, sem prejudicar o andamento de cada setor. 

 

     SEMANA V 

 

5. ATIVIDADES REALIZADAS 

5.1 - Programação/Conteúdo:  

✓ Desligamento da colaboradora Elizangela Donizete da Silva, dia 31/08/2021. 

Realizado dia: 31 

Início às 09:10hs 

 

6. ATIVIDADES DE ROTINA 
 
6.1 Conferência de relatórios. 
6.2 Liberação de agenda médica. 
6.3 Agendamentos de pacientes. 
6.4 Acolhimento dos pacientes. 
6.5 Abertura de atendimentos. 
6.6 Cadastro de pacientes. 
6.7 Solicitações e baixas no sisreg. 

 
 

 



 

 

 

7. ATIVIDADES NÃO CONCLUÍDAS 
 
7.1 Alimentação de dados dos pacientes nas planilhas em todas as recepções. 
7.2 Impressões de laudos de exames de imagem e gravação do cd. 
7.3 Transcrisção do audío do curso SES. 
  

4.2 – ASSISTENCIAL - COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM 

1. ATIVIDADES REALIZADAS 

Programação/Conteúdo: 

✓ Realizo escala de enfermagem 

 

 

✓ Revisão dos POPs, setor de imagem e Multiprofissionais. 

 

 

 

Reunião com secretaria da empresa medica. 



 

 

 

✓ Realizado dia : 03/08/2021 

✓ Inicio às 10 :00, termino ás 11 :00 

Conteúdo abordado: Metas da Agenda das USG, ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIA.  

 

✓ Recebendo o Médico da família, apresento a unidade para ele e fluxo de 

atendimento. 

✓ Envio por email e por whatsApp, aos cuidados do Rodrigo e Carla as agendas não 

médicas e agenda de imagem para o mês de agosto. 

 

 
 

 
Conferência de carrinho de emergência pela manhã e à tarde. 



 

 

 

 
➢ Apoio no laboratório na coleta de sangue da Senhora Vanusa, sem intercorrência. 

➢ Recebo a reposição de oxigênio, 2 balas. 

➢ Realizo atualização das escalas do mês de julho para Claudineia e Welliton. 

 
➢ Solicitado para o setor de faturamento que termos que solicitar mais oxigênio, para repor 

as balas que estão vazias. Entro em contato por telefone com o entregador e solicito as 

balas de oxigênio.   

➢ Realizo as agendas não médica e de exames do mês de setembro. 

➢ Andamento para a decoração do agosto Dourado, para realizar a palestra. 



 

 

 

 

 

➢ Realizado C.I para solicitar uma autoclave aos cuidados do Kaique, responsável pelo 

almoxarifado. 

➢ Visita na unidade com o Diretor Paulo, para alinhar pontos dos locais de atendimento. 

➢ Conversa com o Dr. Wilton médico da família, para solicitar à ele repasse para toda equipe 

médica, sobre as prescrições que não estão sendo realizadas no sistema. 

➢ Conversa com o Paulo entre a equipe administrativa, para alinhar sobre os ofícios, formato 

e contexto. 

➢ Validando as Agendas, Médica, USG, Colonoscopia, EDA e não Médicas com o Diretor Paulo. 

➢ Conversa com o fonoaudiologa para ajustar os atendimentos. 

➢ Decoração do Agosto Dourado. 



 

 

 

 

 

 

• Escala da Multiprofissionais. 

• Solicitado pelo Dr. João Wesley que sua Agenda Médica fosse alterada as horas te 

atendimento, atenderia a demanda ofertada, mas que ficaria das 07:00 às 13:00, 

comunicado a empresa médica que autorizou a fazer a mudança de horário para a próxima 

escala do mês de setembro. 

• Reunião com o Paulo e a fonoaudióloga, para atender agenda da fonoaudióloga. 

• Verificação no setor para instalação da lavadora ultrassônica, para o treinamento do dia 

17/08/2021.  

• Conversa Informal com a Coordenadora das UBS, assuntos referentes ao preenchimento 

das solicitações de exames. 

• Realizado Check List para conferência dos Equipamentos dos setores. 



 

 

 

 

• Resumo dos C.I para informar ao Médico Régis responsável pela empresa médica. 

  
 
 

• Relatório do Equipamentos para a Claudineia. 

• Agendas para o Mês de Setembro Concluídas: 

 

Agenda Médica: 

 



 

 

 

 
 

Agenda de USG: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda de Endoscopia e Colonoscopia: 
 
 



 

 

 

 
 
 

Agenda Não Médicas: 
 

 
 
 
 
 
Agenda dos Exames: Raio X, Tomografia e Exames Laboratoriais: 
 



 

 

 

 

• Realizado C.Is para gestão de alinhamento para o Policlínica. 
 

 
 



 

 

 

 
 
Realizo uma um C.I para redefinição dos Consultórios a serem utilizados. 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

Realizada reunião com as multiprofissionais 

✓ Realizado dia : 04/08/2021 

✓ Inicio às 10 :00, termino ás 12 :00 

 

 Reunião com o Paulo Diretor alinhando sobre os relatórios mensais. 

✓ Realizada dia  10/08/2021 

✓ Inicio às 07 :30 termino ás 08 :40 

✓ Sala de Reunião da Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis 

✓ 18 membros participantes 

✓ Pauta: Alimenhamento dos Relatórios Mensais 

 

 Reunião com o Jeziel Diretor do Instinto CEM. 

✓ Realizada dia  10/08/2021 

✓ Inicio às 13 :30 termino ás 14 :00 

✓ Sala de Reunião da Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis 

✓ 34 membros participantes 

✓ Pauta: Cuidados referentes à Policlinica e sobre abertura da Hemodíalise. 

 



 

 

 

   Reunião com as Multiprofissionais, Coordenação e Médico da Família. 

✓ Realizada dia  11/08/2021 

✓ Inicio às 09 :00 termino ás 10 :00 

✓ Sala de Reunião da Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis 

✓ 06 membros participantes 

✓ Pauta: Atendimentos, interconsultas, consulta global e condutas a serem 

realizadas. 

 

 

Participação na Educação Continuada da lavagem das mãos, sala de espera recepção 

médica.  

✓ Realizado dia : 09/08/2021 

✓ Inicio às 09 :00, termino ás 09 :30 

Conteúdo abordado:  Lavagem das Mãos 

A ação foi realizado no setor da recepção dos Médicos da Policlínica Estadual da Região 

Sudoeste - Quirinópolis, destinada para os pacientes que estavam aguardando a consulta 

médica. Foi organizada por  Enfermeira da CIRAS Denise Ramos. 



 

 

 

 

 

Palestra : AGOSTO DOURADO – Aleitamento Materno 

✓ Realizado dia : 23/08/2021 

✓ Inicio às 07:30, termino ás 08:00 

 

 

Palestra : AGOSTO LILÁS – Conscientização pelo fim da Violência Contra Mulher 



 

 

 

✓ Realizado dia : 30/08/2021 

✓ Inicio às 07:30, termino ás 08:00 (15 minutos em cada recepção) 

 

 

 



 

 

 

 

 

✓ Recebo o médico Dr. Gilberto que irá fazer os exames de endoscopias e colonoscopias 

na Policlínica. 

✓ Suporte e apoio no setor de imagens, exames de colonoscopia. 

 

Conferencia dos equipamentos da Unidade Policlinica de Quirinópolis 

 
 

Treinamento com o Técnico para treinamento do Monitor Cardíaco com a Equipe de 

enfermagem e Coordenadora/RT Janaina do ICEM. 

 



 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

✓ Atualizo o POP de limpeza e desinfecção do Aparelho de Endoscopia e Colonoscopia. 

✓ Realizo juntamente com a equipe de enfermagem mudança na forma de armazena o 

aparelho de endoscopia e colonoscopia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

✓ Cronograma de Saúde para o Mês de Setembro. 

 

Treinamento com os novos colaboradores novos maqueiro e recepção. 

✓ Realizado dia : 10/08/2021 

✓ Inicio às 14:00, termino ás 15 :00 

Conteúdo abordado:  Acolhimento na Policlínica, ética, uso correto do EPIs, 

Higienização das Mãos. 

 

 



 

 

 

Instalação da Lavadora Ultrassônica. 

✓ Realizado dia : 17/08/2021 

✓ Inicio às 14:00, termino ás 16:00 

Conteúdo abordado: Treinamento do funcionamento da Lavadora 

 

 

 

Lista de presença do Treinamento da Lavadora 

 

 

Treinamento do Exame do Teste Ergométrico  

✓ Realizado dia : 27/08/2021 



 

 

 

✓ Inicio às 11:00, termino ás 12:00 

Conteúdo abordado:  Funcionamento do Teste Ergométrico  

 

 

Reunião com as Multiprofissionais, SESMET e Enfermagem 

✓ Realizado dia : 18/08/2021 

✓ Inicio às 10:30, termino ás 12:00 

Conteúdo abordado: Eventos, palestras entre outros realizados na Policlínica, 

aumentar os eventos. 

 

Reunião com a Empresa Planisa. 

✓ Realizado dia : 19/08/2021 

✓ Inicio às 14:40, termino ás 15:32 

Conteúdo abordado: Planilha sobre Investimentos na Policlínica de Quirinópolis 

 

 

 



 

 

 

Reunião com as Multiprofissionais, Enfermagem, CIRAS e SESMET 

✓ Realizado dia : 24/08/2021 

✓ Inicio às 10:00, termino ás 12:00 

Conteúdo abordado: Calendário da Saúde para o mês de Setembro 

 

Reunião com - RH 

✓ Realizado dia : 27/08/2021 

✓ Inicio às 10:30, termino ás 11:00 

Conteúdo abordado: Planejar adequadamente as horas extras. 

Homenagem ao dia da Psicóloga  

Homenagem feito pelo Diretor Paulo através de algumas palavras, lindo um texto sobre a 

Profissão, e entre uma homenagem. 

 

2. ATIVIDADES DE ROTINA 

2.1 Realizado rotina diária na unidade, inspeção em todos os setores para dar andamento 

nos atendimentos do dia. 

2.2 Realizo rotinas de enfermagem, administrativas e escala diária da agenda SISREG. 

 
 



 

 

 

 
 

2.3 Encaminho juntamente com o motorista de Castelândia internação para um paciente 

solicitado pelo Dr. Ricardo. 

2.4 Suporte no setor de acolhimento e preparo do paciente. 

2.5 Conversa com a secretaria da empresa médica, alinhado o fluxo do atendimento e 

questões burocráticas. 

2.6 Conferência de material oftalmológico com o técnico dos equipamentos.  
 

 
 
 
 



 

 

 

  Recebo a reposição de Oxigênio 

 
 

 
 
 

As atividades do setor de Enfermagem referentes ao mês de Agosto de 2021 se 

desenvolveram em rotinas diárias como: supervisionar todos os setores da Unidade pela manhã, 

se está tudo em ordem, para assim dar início aos atendimentos, referentes as consultas, exames 

e entre outros; sempre que necessário realizo C.I aos cuidados do Diretor Paulo, informando sobre 

algum ocorrido que não está no contexto da Policlínica; supervisionar todos os setores da 

Policlínica e entre eles a parte da assistência para o bom desempenho; fiscalização nas redes do 

gazes entre eles O2 e ar comprimido.  

 Realizado as rotinas de enfermagem, administrativas e escala diária da agenda 

SISREG, supervisiona sempre as agendas para que tudo possa ocorrer da melhor forma possível e 

dentro do programado, dando o respaldo sempre que necessário. Foram realizados algumas 

Palestras referente ao Calendário da Saúde envolvendo as Multiprofissionais, CIRAS e SESMET. 

Treinamentos envolvendo a equipe de Enfermagem para melhoria no atendimento, Reunião de 

Alinhamento de Gestão e Reuniões das Comissões. Para tanto estamos em busca de novos 

aprendizados, vivendo uma experiência a cada dia, buscando o nosso aperfeiçoamento, para 

melhor atendimento de qualidade. 

 

 



 

 

 

5-RELATÓRIO DO SERVIÇO DA CARRETA DE PREVENÇÃO 

5.1 –   ATIVIDADES REALIZADAS 

                  Programação/Conteúdo  

✓ A unidade móvel iniciou 07:00 as 12:00 nos dias 23/08 ao dia 27/08. 

✓ Não houve agendamentos.  

✓ Foi realizado a limpeza da carreta. 

✓ Foi efetuado todos os relatos de laudos no sistema do SISCAN pela enfermeira 

Raquel. 

✓ No dia 26/08 a recepcionista Monalysa e a enfermeira Raquel se reuniu com o 

diretor Paulo e Lilian para sincronizar informações do relatório semanal. 

✓ Pedro administrador da carreta liberou a radiologista Maria Eduarda por não está 

tendo agendamentos na unidade para compensar as horas ultrapassadas na 

viagem. 

5.2 –   ATIVIDADES EM ANDAMENTO                                                               

✓ Nos dia 23/08 , 24/08, 25/08  a recepcionista Monalysa esteve fazendo os 

treinamento porém não foi cocluido o termino dos dia 26/08 e 27/08 fazendo a 

regularizaço de alguns reajuste da carreta. 

✓ Foi solicitado pela enfermeira Raquel a correção de numero de COREN  no 

programa SISCAN , Elica responsavel pelo cadastro fez a solicitação  mas ainda não 

foi efetuado a correção do COREN. 

✓ No dia 26/08 Paulo solicitou  um dos funcionarios da TI para nos orientar, porém 

não compareceu.  

5.3 Descritivo dos atendimentos agendados e realizados. 

 

 

 



 

 

 

 

6. Administrativo  

6.1 – Controladoria 

Reunião Financeiro de Todas Unidades 
✓  Realizada dia  26/08/2021 
✓ 09 :00 as 10 
✓ Reunião Via Meet 
✓ 07 membros participantes 
✓ Pauta: 

✓  Estabelecer cronogramas de entrega de documentos. 
✓ Lançamentos no MV 
✓ Rateio Administrativo 
✓ Lançamentos SIPEF 
✓ Kit Contabil 

 
Reunião Alinhamento de Banco de Horas e Feriado 07 de setembro. 

✓  Realizada dia  27/08/2021 
✓ 10 :40 as 10 :54 
✓ Reunião Via Meet 
✓ 08 membros participantes 
✓ Pauta: 

✓  Compensação do banco de horas e responsabilidade com o setor. 

 

Relatório de Atividades Semanal 

 

Na quarta semana de agosto foi elaborado memorando, CI ordem de pagamento, 

notas explicativas e foi emitido certidões.  

Os processo de pagamentos de MAT/MET são criando pelo almoxarifado e anexado 

as notas de pagamentos, já os processos de contratação de serviços e pagamentos de 

serviços são criando pela controladoria/financeiro. 



 

 

 

Deste modo e realizado a conferencia de todas as notas, Mat/Med e serviços, 

incluindo anexando as certidões, memorando, ordem de pagamento,  ofícios, notas 

explicativas quando necessários, relatórios, autorizações e algum outro documento que 

seja necessário no processo. 

Realizado a conferência é concluindo a tarefa no DocCem, incluindo no contas a 

pagar e no anexo VII, após esse processo é enviado para o Diretor financeiro validar o 

pagamentos da Semana, pagamentos validados são incluídos na planilha de pagamentos 

autorizado e enviado no grupo para pagamento. 

Sendo pagos é anexado no DocCem para que assim seja enviado para a prestação 

de contas. 

 

Detalhamento e Descrição de processos de pagamento: 

 

PAGAMENTO+NOME DO FORNECEDOR+ NUMERO DA NOTA+ DATA DE VENCIMENTO. 

Exemplo:  PAGAMENTO LEONARDO PACHECO RIBAS NF 464 VENCIMENTO 27/08/2021. 

 

Foto 03: Exemplo descrição de pagamento 

 

Fonte: DocCem. 

 

Esse padrão foi criado juntamente com o Almoxarifado para facilitar a procura de notas 

fiscais ou de pagamentos pelos colaboradores, diretores e contabilidade.  

 

Mapa de Assinatura de Anexos: 

 

Nesta aba de validação de assinatura é onde cada responsável pela área valida suas 

assinaturas dando ciência e conferência do documento. 

 

Foto: 04 Mapa de assinaturas de anexos 

 



 

 

 

 

Fonte: DocCem 

 

 

Foto 05: Exemplo de processo com anexos 

 

 

Fonte: Processo 3438 

(https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/processos/visualizar/3448) 

 

Foto 06: Exemplo de processo com anexos 

  

https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/processos/visualizar/3448


 

 

 

 

Fonte: Processo 3497 

(https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/processos/visualizar/3497) 

 

Gráfico 01: Levantamento documento/ processos criados de 23/08/2021 a 27/08/2021 

 

 

Fonte: autoria própria. 
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Levantamento de 23/08/2021 a 27/08/2021

https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/processos/visualizar/3497


 

 

 

       6.2 - Relatório de Recursos Humanos 

ATIVIDADES REALIZADAS 

Programação/Conteúdo: 

Contratação de colaboradores para função de Assistente Administrativo. 

✓ Realizado dia 02/08/2021 

✓ Inicio às 08:00 

Reunião com todos os terceirizados para ciencia do regulamento interno  

✓ Realizado dia 04/08/2021 

✓ Inicio às 16 :00, termino ás 16 :45 

Conteúdo abordado: 

A ação foi realizado pelos setores Recursos Humanos, CIRAS e SESMT da Policlínica Estadual 

da Região Sudoeste - Quirinópolis, destinada ao alinhamento de normas dentro da unidade. Foi 

organizada por Bruna Antonia Duarte Lira, Denise Ramos dos Santos e Anna Paula Santos Fidelis. 

Registro  

 

Demissão da Celetista Fonoaudióloga 

✓ Realizado dia 06/08/2021 

✓ Inicio às 07 :30, termino as 07 :45 

Contratação de Recepcionista de Maqueiro 

✓ Realizado dia 09/08/2021 

 

Leitura do Regulamento Interno para novos colaboradores e recolhimento de assinaturas 



 

 

 

✓ Realizado dia 09/08/2021 

✓ Inicio às 14 :00  termino as 14 :30 

 

Breve reunião com diretor da unidade Paulo Henrique para alinharmos alguns pontos 

importantes da CI- Comunicado Interno . 

✓ Realizado no dia 12/08/2021 

Registro  

 

Reunião com Presidente Jeziel e o Diretor da Unidade 

✓ Realizado dia 10/08/2021 

✓ Inicio às 13 :00, Término 13 :40 

Conteúdo abordado: 

A ação foi realizado pela Diretoria da Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis, 

destinada ao alinhamento de gastos referente a água e energia. 

Registro 



 

 

 

 

Instalação Ponto Eletrônico Reserva 

✓ Realizado dia 13/08/2021 

 

Recadastramento das digitais dos colaborares no ponto eletrônico reserva 

✓ Realizado dia 16/08/2021 

 

Pedido de Demissão de uma colaboradora  

✓ Realizado dia 18/08/2021 

 

Ligação via Meeting com Fabio para falar a respeito do Portal Transparencia.  

✓ Realizado dia 20/08/2021 

Demissão de Colaboradora 

✓ Realizado dia 31/08/2021 

Contribuição para Emissão de Alvarás de Funcionamento 

✓ Realizado dia 17/08/2021, término 26/08/2021 

 

Juntamente com a Enfermeira de Ciras, inserimos nas copas Regras Convivencia. 

✓ Realizado dia 31/08/2021  

Copa Administrativo – Copa Exames – Copa Laboratório – Copa Equipe Multi 



 

 

 

Registros 

                     

             

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ATIVIDADES DE ROTINA 
 
-Conferencia Folha de Ponto  
- Folha de Pagamento Mensal 
- Conferencia da prévia da folha de pagamento  
 
6.3 - Indicadores de desempenho Operacional RH  
 

No mês de julho de 2021, o quadro de colaboradores total foi de 32, destes 03 foi novas 
contratações do Processo Seletivo e 1 Contratação de RPA. Tivemos 2 demissões e 1 pedido 
de demissão, gerando uma rotatividade de 10,94%, conforme tabela.  
Tivemos no total 42,4 horas de atestados por outras enfermidades sem nenhum atestado de 
covid e suspeita, gerando um absenteísmo de 0,67%, conforme tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RH  
Absenteísmo: 0,67% 

N° horas/colaborador ausente (faltas, atrasos, 
licenças) 

42,4 

N° horas/colaborador contratadas no mês 6291,02 

Rotatividade 10,94% 

N° de Admissão/Demissão 7 

N° Total de Colaborador 32 

Quantidade - CLT E RPA 

Admissão Mês 4 

Demissão Mês 2 

Pedido de demissão 1 

Total de Colaboradores 32 

N° horas/colaborador ausente (faltas, atrasos, licenças) (CLT) 

Qtde. 
Informações das faltas, atrasos e Atestados - 

CLT 

220 (Comercial) 36 30 Total 

Atestados 5 0 0 5 

Falta 0 0   0 

Covid - Suspeita 0 0 0 0 

Covid - Confirmado 0 0 0 0 

Horas Mês 42,4 0 0 42,4 



 

7 - SESMT 

Este relatório e uma Apresentação do setor SESMT com o objetivo de demonstrar 

atividades desempenhadas no mês de Agosto 2021.  

1. ATIVIDADES REALIZADAS 

Programação/Conteúdo: 

  Reunião com os colaboradores terceirizados 

✓ Realizado dia 04/08/2021 

✓ Inicio às 15:00, termino ás 15 :30 

Conteúdo abordado: 

 

 Vestimentas, calçados e uso de adornos. 

 

2. ATIVIDADES DE ROTINA 
 

2.1: Serviços administrativos das 7 :00 às 8 :30. 
2.2 : Ronda na  Unidade Policlinica de Quirinópolis 08:30 ás 09:30. 
2.3 : Serviços Adminintrativos 09 :30 às 11 :30.  
2.4 : Almoço 11 :30 as 12 :42 
2.5 : Serviços administrativos 12 :42 as 14 :00 
2.6 : Ronda na Unidade Policlínica de Quirinópolis 14 :00 as 15:00 
2.7 : Serviços Administrativos até o fim do expediente. 
 

3. ATIVIDADES EM ANDAMENTO 

a. Organização de documentos para a liberação do alvará ; 
b. Organização da eleição CIPA ; 

 

4. ATIVIDADES REALIZADAS 

4.1 Programação/Conteúdo: 

  Eleição da CIPA 

✓ Realizado dia 09/08/2021 

✓ Inicio às 08:00, termino ás 10 :30 

Conteúdo abordado: 

 

 Eleição para eleger os compenetes da CIPA. 

 



 

 

98 

 

 

 

 

 

 

4.2 Programação/Conteúdo: 

  Treinamento dos novos funcionários 

✓ Realizado dia 10/08/2021 

✓ Inicio às 14:00, termino ás 14 :30 

Conteúdo abordado: 

Orientação sobre o uso de EPIs e controle de infecções. 

Registro 
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5. ATIVIDADES DE ROTINA 
 

2.1. Serviços administrativos das 7 :00 às 8 :30. 
2.2. Ronda na  Unidade Policlinica de Quirinópolis 08:30 ás 09:30. 
2.3. Serviços Adminintrativos 09 :30 às 11 :30.  
2.4. Almoço 11 :30 as 12 :42 
2.5. Serviços administrativos 12 :42 as 14 :00 
2.6. Ronda na Unidade Policlínica de Quirinópolis 14 :00 as 15:00 
2.7. Serviços Administrativos até o fim do expediente. 

i. Organização de documentos para a liberação do alvará ; 
ii. Organização da eleição CIPA ; 

 

 
6. ATIVIDADES REALIZADAS 

Programação/Conteúdo: 

  Reunião com as Multiprofissionais SESMT, Emfermagem 

✓ Realizado dia 18/08/2021 

✓ Inicio às 10:30, termino ás 12 :00 

Conteúdo abordado: 

 Eventos, palestras entre outros, para poder ser realizados na unidade Policlínica 

Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis. 

Registro  
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7. ATIVIDADES DE ROTINA 
2.1: Acolhimento aos Pacientes das 06 :30 ás 08 :30. 
2.2 : Ronda na  Unidade Policlinica de Quirinópolis 08:30 ás 09:30. 
2.3 : Serviços Adminintrativos.  
2.4 : Almoço 10:48 as 12 :00 
2.5 : Acolhimento aos Pacientes das 12 :00 as 14 :00 
2.6 : Ronda na Unidade Policlínica de Quirinópolis 14 :00 as 15:00 
2.7 : Serviços Administrativos até o fim do expediente. 
2.8 : Relatório diário da obra da hemodiálise ; 
2.9 : Organização de documentos para a liberação do alvará ; 
2.10 : Aguardando vistoria do CBM ; 

 
 

10. ATIVIDADES REALIZADAS 

Programação/Conteúdo: 

  Reunião para eventos no mês de Setembro. 

✓ Realizado dia 24/08/2021 

✓ Inicio às 10:00, termino ás 10 :40 

Conteúdo abordado: 
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 Realização do cronograma do mês de Setembro, juntamente com as enfermeiras, 

multi e SESMT. Reunião com os componentes da comissão da CIPA. 

✓ Realizado dia 24/08/2021 

✓ Inicio às 16:00, termino ás 16:40 

Conteúdo abordado: fabricação de placas informativas sobre o uso 

correto e obrigatório de máscaras, providenciação do mapa de risco, limpeza 

nos balcões e cadeiras com alcool, entre outros assuntos. 

Registro 

 

11. ATIVIDADES DE ROTINA 
2.1: Acolhimento aos Pacientes das 06 :30 ás 08 :30. 
2.2 : Ronda na  Unidade Policlinica de Quirinópolis 08:30 ás 09:30. 
2.3 : Serviços Adminintrativos.  
2.4 : Almoço 10:48 as 12 :00 
2.5 : Acolhimento aos Pacientes das 12 :00 as 14 :00 

a. : Ronda na Unidade Policlínica de Quirinópolis 14 :00 as 15:00 
2.7 : Serviços Administrativos até o fim do expediente. 
 

 



 

 

102 

 

 

 

 

 

1. ATIVIDADES REALIZADAS 

Programação/Conteúdo: 

  Liberação do Alvará de funcionamento provisório. 

✓ Realizado dia 27/08/2021 

✓ Inicio às 16:30, termino ás 17 :00 

 

 Realização de reunião na Prefeitura de Quirinópolis, para a liberação do alvará 

provisório de funcionamento da Policlínica Estadual da Região Sudoeste – Quirinópolis. 

2. ATIVIDADES DE ROTINA 

2.1: Acolhimento aos Pacientes das 06 :30 ás 08 :30. 
2.2 : Ronda na  Unidade Policlinica de Quirinópolis 08:30 ás 09:30. 
2.3 : Serviços Adminintrativos.  
2.4 : Almoço 10:48 as 12 :00 

2.5 : Acolhimento aos Pacientes das 12 :00 as 14 :00 
2.6 : Ronda na Unidade Policlínica de Quirinópolis 14 :00 as 15:00 
2.7 : Serviços Administrativos até o fim do expediente. 
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2.8 Registro 
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7.2.1 - Indicadores de EPIs e demais informações do SESMT 

ITEM QUANTIDADE 

Máscaras cirúrgicas descartáveis 1600 

Tocas descartáveis 370 

Máscaras N 95 70 

Capote 150 

Número de colaboradores afastados 0 

Total de acidentes relatados 0 

Número de reuniões com membros da CIPA 1 

 

8.  
9.  

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

QUANTIDADE

QUANTIDADE

Máscaras cirúrgicas descartáveis

Tocas descartáveis

Máscaras N 95

Capote

Número de colaboradores afastados

Total de acidentes relatados


