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IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA 

Razão Social: Associação Saúde em Movimento- ASM 

Nome Fantasia: Hospital de Campanha Centro Médico 

da Polícia Militar/DF 

Responsável Legal: Leandra de Carvalho Santana 

Responsável Técnico: Dr. Claudio Roberto Mendonça Vitti 

CNES: 0252492 

CNPJ:27.324.279/0004-68 

Endereço: AE SPO CONJUNTO 4 Centro 

Médico Polícia Militar  

Bairro: Setor Policial Sul  

Cidade: Brasília/DF 

CEP: 70.610-212 

Fone: 61.3142.0212 

E-mail: asaudem@outlook.com 

 
Data de Fundação: 13/07/2020 

Natureza da Instituição: Associação Privativa 

Horário de funcionamento: 24h 

Número de funcionários: 736 

 

Responsável Médico: Drº André Luiz Araújo Branquinho 

Formação Profissional: Médico Intensivista  

Número do Registro no Conselho Profissional: CRM: Nº 16165/DF 

TEL: 61. 99830-0088 E-mail: branquinho.unb@gmail.com 

 

Diretora Geral Assistencial: Enfª Ana Paula Marques Pereira Silva  

Formação Profissional: Enfermeira   

Número do Registro no Conselho Profissional: COREN ENF: 381.375/MG 

TEL: 31.98820.5713 E-mail: diretoriageralap@asaudem.org.br 
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1) APRESENTAÇÃO 
 

DA INSTITUIÇÃO 

A ASM – ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO, pessoa jurídica de direito privado sem fins 

lucrativos, inscrita no CNPJ nº 27.324.279/0001-15, com sede na Av. Tancredo Neves, nº 620, sala 

2701-2705, Edf. Mundo Plaza, Caminho das Árvores, Salvador – Bahia, CEP: 41.820-020, se trata 

de uma Organização Social que tem por finalidade o fornecimento de serviços médicos 

hospitalares com a gestão de hospitais públicos no âmbito do terceiro setor.  

 

A sociedade civil é dividida em três setores, primeiro, segundo e terceiro. O primeiro setor é 

formado pelo Governo, o segundo setor é formado pelas empresas privadas, e o terceiro setor 

são as associações sem fins lucrativos. O terceiro setor contribui para chegar a locais onde o 

Estado não conseguiu chegar, fazendo ações solidárias, portanto possui um papel fundamental 

na sociedade. 

 

É importante referir que a ASM – Associação Saúde em Movimento tem responsabilidade social 

também pode contribuir para uma sociedade mais equilibrada e justa, levando ao serviço público 

uma abrangência maior com uma melhor qualidade. 

 

Neste sentido a ASM – Associação Saúde em Movimento fora criada em 2017, com o objetivo de 

amparar parte da sociedade que se utiliza dos serviços de saúde pública, atrelando a isso todo o 

amparo social e psicológico que envolve a assistência à população. 

 

Dado ao exposto, diante da pandemia mundial da Covid-19 esta Instituição que já administrava e 

realizava gestão hospitalar pública há anos, iniciou a gestão também de hospitais de campanha 

em Salvador – BA, com 50 leitos de UTI e 50 leitos de resguardo, conforme contrato de gestão de 

nº 230/2020, e ao decorrer da execução da gestão do hospital de campanha, verificou que neste 

momento mundial, era de extrema importância para a sociedade a ampliação dos seus serviços 

em todo o país. 
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DO CONTRATO Nº 104/2020 

Diante do momento de pandemia mundial, esta Associação se viu na obrigação de aplicar todo 

seu objetivo, uma vez que a função do SUS neste período é de extrema importância para o 

combate a covid-19. Portanto fora através desse objetivo que esta Organização firmou contrato 

com a SES – DF de nº 104/2020, para gestão e montagem do Hospital de Campanha Centro 

Médico da Polícia Militar do Distrito Federal, assinado pela representante Leandra de Carvalho 

Santana inscrita no CPF 048.590.925-11 com contato telefônico de nº (71) 99209-4399 e com 

endereço eletrônico gestaodeprojetos@asaudem.org.br e acompanhada de Claudio Roberto 

Mendonça Vitti com contato telefônico (71) 99951-7121 e com endereço eletrônico 

diretoriamédica@asaudem.org.br. 

 

O referido contrato tem por principal objetivo, o combate à pandemia da covid-19, determinando 

em sua estrutura a montagem de 80 leitos de suporte avançado e 20 leitos de enfermaria e sua 

gestão, bem como contratação de pessoal e execução de fluxos conforme preconiza as RDC’s da 

ANVISA. 

 

A execução do referido contrato tem por objetivo minimizar os impactos da pandemia da covid-

19 no Distrito Federal, oferecendo a população local o melhor aparato no tocante a equipamentos 

médicos, uma vez que esta Instituição realizou a montagem do hospital com todos os 

equipamentos novos, incluindo os ventiladores pulmonares. Cumpre salientar que o ventilador 

pulmonar é o principal equipamento para salvar vidas dos infectados pela covid-19, cabe salientar 

também que ao assinar o contrato de nº 104/2020 a ocupação dos leitos de UTI no Distrito Federal 

estava em quase 80% e, portanto, a redução desse quadro crítico para o sistema de saúde, 

também foi uma das metas pretendidas pela Instituição. 

 

Como objetivo final do grande desafio de gerir o Hospital de Campanha Centro Médico da Polícia 

Militar do Distrito Federal, é ofertar tratamento de qualidade aos portadores da covid 19, ter os 

índices de altas mais elevados e reduzir o número de óbitos. Além de manter a ordem diante do 

apelo econômico da sociedade, que precisava reabrir o setor comercial.    
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Responsáveis Técnicos - RT por cada setor com respectivo contato telefônico e eletrônico: 

Apresentação dos Responsáveis Técnicos do Hospital de Campanha Centro Médico da Polícia Militar/DF:  

✓ André Luiz Araújo Branquinho, Responsável Técnico, CRM: 16165, telefone: 61. 99830-0088, 

email: branquinho.unb@gmail.com 

✓ Érika Tomaz Bastos, Responsável Técnica da Farmácia, CRF:7165, telefone: 61. 99815-2205, 

email: cafhcamp.pmdf@gmail.com; 

✓ Micheline de Sousa Leite, Responsável Técnica Enfermagem, COREN: 391.836, telefone: 61. 

8595-4034, email: mimypioneira@hotmail.com 

✓ Rafael Siqueira de Carvalho, Responsável Técnico Fisioterapia, CREFITO: 72149F, telefone: 

61.99222.7839, email: rafaelsiqueiracarvalho@hotmail.com 

 

Descritivo de cada setor e a atribuições dentro da estrutura do Hospital de Campanha Centro Médico 

da Polícia Militar/DF:  

a) DIRETORIA GERAL 

 Setor responsável pela gestão geral do Hospital de Campanha Centro Médico da Polícia Militar do 

Distrito Federal, representando à Associação Saúde em Movimento – ASM, responsável pela:  

contratação de pessoal, serviços terceirizados, aprovação de compras de materiais e medicamentos 

hospitalares. Ademais, representante legal junto aos órgãos de fiscalização e controle estadual e federal. 

 

a.1) FATURAMENTO HOSPITALAR 

Setor responsável pela compilação dos dados e lançamentos de todos os procedimentos que compõem 

o prontuário no sistema de transmissão oficiais do SUS.  

 

a.2) FINANCEIRO 

Setor responsável pelos lançamentos de conta a pagar e a receber; fluxo de caixa; lançamentos e 

controle de notas fiscais de serviços e compras e movimentação bancária, bem como prestação de 

contas financeira. 

 

 

 

a.3) NUCLEO DE SEGURANÇA PACIENTE 

mailto:asaudem@outlook.com
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Núcleo composto pela equipe multidisciplinar do Hospital, responsável pelas boas práticas assistenciais 

de cada categoria, assim como, aplicação dos protocolos de segurança do pacientes, check lists de 

verificação, acompanhamento do eventos adversos, gestão de risco, não conformidades, treinamento 

de equipes, implantação de processo e fluxos e avaliação de desempenho da qualidade assistencial. 

 

a.4) OUVIDORIA 

Setor responsável por receber, analisar, encaminhar e responder ao cidadão e a Secretaria de Estado de 

Saúde/SES as suas demandas, analisar e mapear procedimentos e condutas, que contribuem para o 

estabelecimento de um processo gradativo de mudanças, visando sempre a melhor qualidade do 

atendimento à população. 

 

a.5) RECURSOS HUMANOS E DEPARTAMENTO PESSOAL 

Setor responsável pelas contratações dos funcionários, pagamento de salários, transporte, férias, 

licença médica, 13º Salário, organização dos horários de trabalho e rescisão contratual dos funcionários, 

bem como a implementação da política de qualidade da empresa. 

 

b) DIRETOR TÉCNICO MÉDICO 

Responde administrativamente e eticamente pelo Hospital e manutenção do funcionamento do 

atendimento, desde a chegada dos pacientes à recepção até a garantia da continuidade do 

abastecimento de energia ou gases medicinais nos diversos ambientes médicos do estabelecimento 

assistencial; englobando a responsabilidade pelo protocolos clínicos, assistência farmacêutica padrão, 

dimensionamento de equipe médica, análise de prontuários e óbitos e comissões de ética médica. 

 

b.1) DIREÇÃO CLÍNICA/ COORDENAÇÕES MÉDICAS/ESPECIALIDADES MÉDICAS 

A Direção Clínica atua diretamente na orientação dos coordenadores médicos e esses, por sua vez, 

atuam diretamente com os plantonistas e rotineiros nas orientações para a prestação da assistência 

médica.  

Registre-se que faz parte do corpo clínico os especialistas que atendem as interconsultas, de acordo com 

o perfil, desta unidade, quais sejam: Nefrologia, Cardiologia, Pneumologia, Infectologia, Cirurgia Geral, 

Nutrólogo, Intensivistas. 

 

c) GESTÃO OPERACIONAL 
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Gestor responsável pelo acompanhamento dos setores de apoio e prestadores de serviços terceirizados, 

realiza acompanhamento da execução das atividades de cada prestador, bem como acompanha o 

funcionamento estrutural da edificação no que tange à parte: elétrica, hidráulica, ar condicionado, 

canalização de gases medicinais e serviços de apoio. Com efeito, presa pelo funcionamento adequado 

de todos os serviços que permitem prestação de assistência segura ao paciente. 

 

c.1) ALMOXARIFADO 

O serviço de Almoxarifado realiza a compra, o armazenamento e o fornecimento de materiais médico 

hospitalares, medicamentos, materiais de escritório, impressos padronizados, produtos de limpeza e 

saneantes a todas às clínicas e setores do Hospital de Campanha.  

 

c.2) BRIGADA DE INCÊNDIO 

Prevenir situações de risco e executar salvamentos terrestres, protegendo pessoas  e patrimônios de 

incêndios, explosões, vazamentos  ou qualquer outra situação de emergência, com o objetivo de salvar 

e resgatar vidas; prestar 

primeiros   socorros,   verificando   o   estado   da   vítima   para   realizar   o   procedimento adequado; 

realizar cursos e campanhas educativas, formando e treinando equipes, 

brigadas   e   corpo   voluntário   de   emergência. Realizar   operações   preventivas   contra acidentes. 

Instalar e vistoriar equipamentos de prevenção e combate a incêndio. 

Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 

organizacional do Hospital de Campanha. 

 

 

 

 

 

c.3) ENGENHARIA CLÍNICA 

Responsável por estabelecer critérios para garantir rastreabilidade, qualidade, eficiência, segurança e 

desempenho aos equipamentos médicos durante o ciclo de vida, incluindo o planejamento dos recursos 

físicos e humanos, além da capacidade dos profissionais envolvidos ao processo. 

 

c.4) HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR 
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Responsável pela limpeza, desinfecção e conservação das superfícies fixas e equipamentos permanentes 

das diferentes áreas. Tem a finalidade de preparar o ambiente para suas atividades, mantendo a ordem 

e conservando equipamentos e instalações, evitando principalmente a disseminação de microrganismos 

responsáveis pelas infecções relacionadas à assistência à saúde. 

 

c.5) LAVANDERIA  

Serviços de apoio ao atendimento aos pacientes e aos colaboradores do Hospital, responsável pelo 

processamento do enxoval e do conjunto privativo sujo e realizado por empresa terceirizada. 

 

c.6) MANUTENÇÃO INTERNA APOIO 

Atender chamados para retirada de mobília, logística de troca de galões de água, reparos em 

equipamentos como: dispenser de álcool, cabideiros, mobílias, carregamento de materiais e outras 

demandas internas exigidas pelo Hospital de Campanha. 

 

c.7) MANUTENÇÃO EXTERNA TERCEIRIZADA 

Responsável por atender os chamados de reparos em infraestrutura predial, hidráulica elétrica, ar 

condicionado, central de gazes medicinais, gás de cozinha e gerador de energia.  

 

c.8) RECEPÇÃO e PORTARIA 

Recepção: ter o controle e registro de entrada de todos pacientes no local, comunicar o setor, o qual, 

receberá o paciente, solicitar a presença dos padioleiros para a locomoção interna do paciente, bem 

como cadastrar os pacientes no sistema de internação hospitalar padronizados (CPC e Trackcare). 

Portaria: Controle e registro de todos profissionais e prestadores de serviço que procuram o Hospital 

de Campanha, realizando o registro na entrada, para garantir rastreabilidade e segurança, medição de 

temperatura de todas as pessoas para entrar no hospital. 

 

c.9) SERVIÇO DIAGNOSTICO IMAGEM 

Serviço que utiliza tecnologia para obter imagens do interior do corpo, permitindo fazer a identificação 

de anomalias e o acompanhamento de condições e tratamentos do COVID-19, utilizando para isso Raio 

X Digital, tomografia computadorizada, eletrocardiograma e ultrassonografia. 

 

c.10) TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 
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Atender chamados para resoluções de sinais de rede, funcionamento adequado dos telefones, câmeras, 

computadores, impressoras, manutenção de cabeamento e de todos aparelhos de informática. Criação 

de senhas, e cadastro de usuários no sistema e computadores. 

 

c.11) TRANSPORTE ADM. E AMBULÂNCIAS 

Locomoção de pacientes na área externa, conduzir paciente de alta para residência, quando necessário. 

Transferir paciente do hospital para outra unidade, em casos específicos, locomoção de amostras do 

laboratório interno para o laboratório externo. 

 

c.12) SERVIÇO DE TRANPORTE INTERNO E REMOÇÃO - PADIOLEIROS 

Locomoção de pacientes nas áreas internas, locomoção de óbito do setor internação para o necrotério, 

auxílio no reconhecimento facial do falecido, bem como liberação do corpo junto à funerária. 

 

d) GESTÃO ASSISTENCIAL 

d.1) CAF - FARMÁCIAS SATÉLITES 

Central de abastecimento farmacêutico e farmácias satélites destinadas ao armazenamento dos 

medicamentos adquiridos para o tratamento da COVID-19, do Hospital da PM. 

Atende os preceitos da vigilância sanitária quanto ao controle e dispensação de medicamentos críticos 

e controlados, realiza fracionamentos, dispensação e controle total de todos os fármacos.    

 

d.2) SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Prestar assistência e orientações institucionais aos familiares, amigos e/ou outras pessoas de referência 

de paciente internados na unidade; orientar sobre direitos sociais acerca das políticas públicas gerais, 

principalmente as políticas sociais recém-estabelecidas para o enfrentamento da COVID-19. 

Realizar trabalho de educação em saúde, orientações sociais, orientações de rotina institucional, 

fornecimento de informações sobre o funcionamento do HCPM DF ao longo da pandemia e dos fluxos 

internos, de modo a antecipar problemas que podem surgir ao longo da internação. 

 

d.3) SERVIÇO DE CME 

Setor de armazenamento e distribuição de material esterilizado, processado por empresa terceirizada, 

assim, visa estabelecer regras para o fluxo de entrega e recebimento de materiais nos setores como: 
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bacias, papagaios e comadres e instrumentais. Encaminhamento de produtos à saúde, para esterilização 

em óxido de etileno.  

 

d.4) SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO 

Setor que tem por objetivo reduzir a ocorrência de Infecções Relacionadas a Assistência à Saúde, com a 

criação de equipe responsável por ações envolvendo a prevenção e controle de infecção, inseridos no 

cenário mais abrangente do conceito de Segurança do Paciente. 

 

d.5) SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 

Setor responsável pela educação permanente dos trabalhadores do Hospital de Campanha, bem como 

pela elaboração, revisão e implementação de POP’s, fluxos e rotinas pertinentes à assistência segura 

dos pacientes. 

 

 d.6) SERVIÇO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO 

Setor responsável por estabelecer critérios e procedimentos a serem adotados quando da ocorrência 

de acidentes de trabalho com os colaboradores do Hospital de Campanha. Ademais, visa a preservação 

da integridade física e mental dos empregados, por meio de ações integradas das áreas de Segurança, 

Saúde e assegura o treinamento técnico e de segurança a todo empregado, antes de assumir suas 

funções. 

 

d.7) SERVIÇO DE FISIOTERAPIA 

Setor responsável por pacientes críticos e em cuidados intermediários, internados em unidades de 

terapia intensiva e enfermarias, ofertando terapias respiratórias, motoras e de reabilitação aos 

pacientes em tratamento da COVID -19. 

 

d.8) SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA 

Setor responsável que tem como objetivo avaliar os pacientes com suspeita de disfagia orofaríngea, 

internados na unidades de terapia intensiva e enfermarias do Hospital de Campanha do PM/DF; atua na 

realização de testes de deglutição, liberação de consistências de dietas, preparo de extubação entre 

outros processo assistências, relacionados ao tratamento dos pacientes de COVID-19. 

 

d.9) SERVIÇO DE NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUÇÃO 

mailto:asaudem@outlook.com


 

        ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO 

AE SPO CONJUNTO 4 CENTRO MÉDICO POLÍCIA MILITAR DO DF – Bairro – Setor Policial Sul, CEP: 70.610-212 – Brasília                         

(61) 3142.0212 I asaudem@outlook.com 

12 
 

Setor responsável pela promoção, manutenção e recuperação do estado nutricional e auxílio na 

recuperação do estado geral dos pacientes COVID-19 internados no Hospital de Campanha PMDF, 

realiza avaliação diária dos pacientes para prescrição de dietas, acompanhamento nutricional 

individualizado e fiscalização da nutrição de produção. 

 

d.10) SERVIÇO DE ODONTOLOGIA 

Setor responsável por promover a saúde bucal do paciente, destacando princípios norteadores como: 

prevenção, profilaxia, redução das taxas de infecção e diagnóstico de lesões bucal, nos pacientes 

internados da unidade intensiva e enfermaria do Hospital de Campanha PMDF 

 

d.11) SERVIÇO DE PSICOLOGIA 

Setor responsável pela admissão, acolhimento e avaliação de demanda do paciente em estado 

consciente e vigil por meio de ronda hospitalar, busca ativa em sistema de informações (prontuário 

eletrônico) participação das visitas multidisciplinares, e apontamentos da equipe multiprofissional. 

Ademais, intervenções em crise, se necessário, informações de como participar positivamente do 

tratamento; observar e avaliar a elaboração psíquica do paciente; apresentação do setor e 

funcionamento da assistência multidisciplinar no Hospital de Campanha da PM. 

 

d.12) SERVIÇO DE ROUPARIA 

Setor responsável pela distribuição diária dos conjuntos privativos e EPI’s a todos os colaboradores no 

ato de chegada ao plantão, bem como responsável pelo abastecimento e distribuição dos enxovais 

limpos aos setores assistenciais. 

 

 

 

COMISSÕES HOSPITALARES: 

  

• Comissão de Controle de Infecção Hospitalar:  

A CCIH tem por finalidade o desenvolvimento do programa de controle de infecções hospitalares, 

considera-se programa de controle de infecções hospitalares o conjunto de ações desenvolvidas 

deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade 

das infecções hospitalares. 

mailto:asaudem@outlook.com


 

        ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO 

AE SPO CONJUNTO 4 CENTRO MÉDICO POLÍCIA MILITAR DO DF – Bairro – Setor Policial Sul, CEP: 70.610-212 – Brasília                         

(61) 3142.0212 I asaudem@outlook.com 

13 
 

Com efeito, alguns membros da Comissão nomeada no dia 01/08/2020, foram destituídos, em 

23/09/2020, e novos, também, foram empossados, conforme demonstrado nos anexos já 

apresentados por este Nosocômio, no Relatório de Metas referente ao mês de setembro/2020: 

Membros Executores: 

Coordenador: Dr. Werciley Júnior- Médico Infectologista- CRM DF: 16381 

Líder: Enfª Nathália Lucena  

Membros Consultores: 

Membro Gabriela Vitória Guilherme Ferreira – Enfermeira Epimed 

Membro: Mikaela Campos Ribeiro – Enfermeira do NPS 

Membro: Erica Tomaz Bastos, Farmacêutica RT  

Paulo Roberto Mendes Bezerra- Coordenador CME 

Membro: Enfermeiro Bruno Schoffen - Coordenador de Enfermagem Enfermaria 

Membro: Enfermeira Michelline Leite- Coordenadora da Unidade de Terapia Intensiva 

 

• Núcleo de Segurança do Paciente:  

O Núcleo de Segurança do Paciente tem por finalidade reduzir eventos adversos assistenciais ao 

mínimo aceitável, através da padronização de processos, gestão de riscos institucionais e promoção 

de ações voltadas para a segurança do paciente, a fim de garantir a qualidade assistencial.  

Todavia, alguns membros da Comissão nomeada no dia 01/08/2020, foram destituídos em 

23/09/2020, e novos, também, foram empossados, conforme demonstrado nos anexos 

apresentados por este Nosocômio, no Relatório de Metas referente ao mês de setembro/2020. 

✓ Dr. Werciley Júnior, Médico Infectologista – Presidente;  

✓ Enfª Cleide Souza – Enfermeira do SESMET – Vice Presidente; 

✓ Enfª  Mikaela Campos Ribeiro  - Enfermeira no NSP -   Líder do NSP; 

✓ Enfª Nathália Gomes de Lucena –Enfermeira do CCIH – Representante do SCIH; 

✓ Deborah Kelly Guimarães Cardoso – Nutricionista – Representante da Nutrição; 

✓ Fernanda Pinto – Psicóloga – Representante da Psicologia;  

✓ Suêlania Maria de Oliveira – Assistente  Social – Representante do Serviço Social  

✓  Eva Soares Dourado – Fonoaudióloga  -  Representante da Fonoaudiologia; 

✓ Bruno Shoffen Martins – Enfermeiro  – Representante da Enfermagem; 

✓ Erika Thomaz Bastos – Farmacêutica – Representante da Farmácia;  
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✓ Anne Carolina da Silva – Enfermeira Rotineira UTI – Representante da 

Enfermagem UTI; 

✓ Kívia Costa – Enfermeira UTI – Representante da Enfermagem UTI; 

✓ Paulo Henrique Oliveira – Fisioterapeuta – Representante da Fisioterapia; 

✓ Ionara Cruz do Nascimento – Odontóloga – Representante da Odontologia.  

 

• Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde 

O Hospital de Campanha Centro Médico da Polícia Militar/DF buscar uniformizar as ações 

referentes ao manejo dos Resíduos de Serviços de Saúde no âmbito interno e externo, obedecendo 

às diretrizes constantes na legislação vigente, controlando os fatores de riscos de importância para 

a saúde pública e meio ambiente. 

Contudo, alguns membros da Comissão nomeada no dia 01/08/2020, foram destituídos, em 

23/09/2020, e novos, também, foram empossados, conforme demonstrado nos anexos 

apresentados por este Nosocômio, no Relatório de Metas referente ao mês de setembro/2020: 

✓ Presidente: Cleide Souza Rodrigues  

✓ Vice Presidente: Bruno Schoffen; 

✓ Líder do Núcleo de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde: Mikaela Ribeiro; 

✓ Membro Representante da SCIH: Nathália Gomes de Lucena; 

✓ Membro Representante da Nutrição: Deborah Kelly Guimarães Cardoso; 

✓ Membro Representante da Enfermagem: Michelline Leite; 

✓ Membro Representante da Farmácia: Érika Thomaz Bastos; 

✓ Membro Representante Operacional: Raphael Ramón 

 

 

 

Além das Comissões relacionadas, acima, a Direção deste Nosocômio instituiu:  

 

• Comissão de Revisão e Análise de Óbitos  

Por sua relevância imprescindível, a Comissão de Revisão e análise de Óbitos tem sua 

existência como obrigatória – um dever legal. Uma vez que, de fato, a revisão dos óbitos 

permite a identificação de desvios de qualidade nos serviços prestados, permite abertura 
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de ações preventivas e corretivas que aumentam a segurança dos pacientes, estimula a 

melhoria contínua da estrutura, dos processos e da gestão hospitalar, repercutindo de 

forma positiva na redução da mortalidade institucional. 

Para tanto, a Comissão em epígrafe, foi constituída em 01/08/2020, contudo, em função da 

dinâmica interna, os seus membros foram parcialmente alterados, de acordo com os anexos 

apresentados por este Nosocômio, no Relatório de Metas referente ao mês de setembro/2020:  

 

✓ Presidente: Diretor Médico: André Luiz Branquinho- CRM- DF: 16165 

✓ Vice Presidente: Dr. Werciley Júnior- Médico Infectologista- CRM DF: 16381 

✓ Membro: Drº Gustavo Bernardes- CRM- DF: 13604 

✓ Membro: Drº João Carlos- CRM- DF: 9707 

✓ Membro: Enfª Gabriela Vitoria Guilherme Ferreira, COREN- DF: 611131 

✓ Membro: Enfª Nathália Gomes de Lucena, Enfermeira do Controle de Infecção Hospitalar, 

Coren-DF: 320740; 

✓ Membro: Enfª Mikaela Ribeiro – COREN – DF: 598415 

✓ Membro: Fisioterapeuta Rafael Siqueira de Carvalho - CREFITO: 72149F 

 

• Comissão de Revisão de Prontuário  

Avaliar a compatibilidade dos dados constantes no prontuário, a fim de identificar possíveis 

desvios de conduta e processos, promovendo ciclos de melhoria, resultando em segurança 

multilateral e melhorias contínuas. 

Ressalta-se que a Comissão em epígrafe, foi constituída em 01/08/2020, contudo, em função da 

dinâmica interna, foram acrescidos representantes do corpo clínico, de acordo com os anexos já 

apresentados por este Nosocômio, no Relatório de Metas referente ao mês de setembro/2020: 

 

✓ Presidente: Marília Fonseca Cerqueira – Gerente Administrativa; 

✓ Vice-Presidente: Juliana Fernanda da Conceição – Supervisora do NIR; 

✓ 1º Secretária: Larissa dos Santos Sousa Cavalcante – Auxiliar Administrativa de 

Faturamento 

✓ Membro Representante do Corpo Clínico: João Carlos – Coordenador Médico 
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✓ Membro Representante do Corpo Clínico: Diego Viegas – Médico Rotineiro/ referência dos 

plantonistas 

 

2) INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS  

Destaca-se que este item está em consonância com a apresentação de indicadores quantitativos e 

qualitativos, previstos no Contrato nº 104/2020, pactuado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a 

Associação Saúde em Movimento – ASM, cujo objeto refere-se ao Serviço de Gestão Integrada de 80 

leitos de suporte avançado e 20 leitos de enfermaria, e as metas aqui apresentadas, descrevem sobre a 

execução do serviço realizado no período de 01 a 31 de outubro de 2020.  

 

2.1) Quantitativos 

• Panorama Geral: Admissões/ Transferências Externas /Altas/Óbitos, cujas informações 

comprobatórias referem-se: 

✓ Listagem de Internamentos de Pacientes – 01 a 31 de outubro de 2020 - Hospital de 

Campanha Centro Médico da Polícia Militar/DF- Anexo 1; 

✓ Listagem de Internamento de Enfermaria - 01 a 31 de outubro de 2020, Hospital de 

Campanha Centro Médico da Polícia Militar/ DF – Anexo 2; 

✓ Listagem de Internamento de UTI provenientes de admissões externas - 01 a 31 de 

outubro de 2020 - Hospital de Campanha Centro Médico da Polícia Militar/ DF - Anexo 3; 

✓ Listagem de Internamento de UTI provenientes de admissões internas – Enfermaria para 

UTI - 01 a 31 de outubro de 2020 - Hospital de Campanha Centro Médico da Polícia 

Militar/ DF - Anexo 4; 

✓ Listagem de Altas Geral –01 a 31 de outubro de 2020 - Hospital de Campanha Centro 

Médico da Polícia Militar- DF (incluindo todos os tipos de saída: alta, óbito ou 

transferência) - Anexo 5; 

✓ Listagem de Transferências Externa de Pacientes – 01 a 31 de outubro de 2020 -  Hospital 

de Campanha Centro Médico da Polícia Militar/DF - Anexo 6; 

✓ Listagem de Alta Melhorada - 01 a 31 de outubro de 2020 - Hospital de Campanha Centro 

Médico da Polícia Militar- DF - Anexo 7; 

✓ Listagem de Óbitos - 01 a 31 de outubro de 2020 - Hospital de Campanha Centro Médico 

da Polícia Militar/ DF - Anexo 8; 
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✓ Atas e Relatórios de Análise da Comissão de Revisão de Óbito - outubro de 2020 - Hospital 

de Campanha Centro Médico da Polícia Militar/ DF  - Anexo 9; 

✓ Fichas de Análise Técnica do Perfil de Pacientes que vieram a óbito no período de 01 a 31 

de outubro de 2020 - Anexo 10; 

✓   Relatório de Análise de Óbito Auditória Externa e de Qualidade – Sanos Med - Anexo 11 

 

Número de 
Leitos 

Admissões  Transferências Externas 
Alta 

Melhorada 
Óbitos 

ENFERMARIA: 
20 

72 1 71 0 

UTI: 80 42 7 14 20 

100 114 08 84 20 

 

 

 

 

 

ADMISSÕES 

O Hospital de Campanha Centro Médico Polícia Militar/DF recebeu de 01 a 31 de outubro, 114 

pacientes, encaminhados via Central de Regulação de Leitos, em Panorama 3, oriundos de 

Unidades de Saúde do Distrito Federal, apresentamos a seguir a relação de admissões gerais e por 

setor: 

Admissões Transferências
Externas

Alta Melhorada Óbitos

72

1

71

0

42

7 14 20

114

8

84

20

Admissões/Transferências Externas/Altas 
Melhoradas/Óbitos - Outubro de 2020

ENFERMARIA: 20 UTI: 80 100
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✓ Listagem de Internamentos de Pacientes – 01 a 31 de outubro de 2020 - Hospital de 

Campanha Centro Médico da Polícia Militar/DF- Anexo 1; 

✓ Listagem de Internamento de Enfermaria - 01 a 31 de outubro de 2020, Hospital de 

Campanha Centro Médico da Polícia Militar/ DF – Anexo 2; 

✓ Listagem de Internamento de UTI provenientes de admissões externas - 01 a 31 de 

outubro de 2020 - Hospital de Campanha Centro Médico da Polícia Militar/ DF - Anexo 3; 

✓ Listagem de Internamento de UTI provenientes de admissões internas – Enfermaria para 

UTI - 01 a 31 de outubro de 2020 - Hospital de Campanha Centro Médico da Polícia 

Militar/ DF - Anexo 4; 

 

Deste total de admissões, 72 pacientes foram direcionados para Unidade de Terapia Intensiva e 

42 para a Enfermaria, em ambas as situações encaminhadas pela Central de Regulação do Distrito 

Federal. 

Admissões HCAMPPM/DF – OUTUBRO  Admissões 

ENFERMARIA: 20 72 

UTI: 80 42 

100 114 

 

 

 

ENFERMARIA: 20 UTI: 80 Total 100

72

42

114

Admissões - Outubro de 2020

Admissões
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Cabe ressalta que, esta Instituição manteve disponível diariamente a oferta de 100% da sua 

capacidade de leitos, à Central de Regulação, sendo que nos cabia em cumprimento ao Contrato 

nº 104/2020 pactuado com a SES/DF. Para isso, apresentamos a Tabela 1 - Taxa de Ocupação 

(leitos ocupados e disponíveis) de Outubro de 2020, que demonstra a disponibilidade de leitos 

diária na Enfermaria. 

CENSO DIÁRIO - Taxa de Ocupação (leitos ocupados e disponíveis) de Outubro de 2020 

Enfermaria 

Dia Total de Leitos  Leitos Ocupados Leitos Disponíveis  
Taxa de Ocupação 

Dia % 

1 20 6 14 30 

2 20 3 17 15 

3 20 2 18 10 

4 20 1 19 5 

5 20 2 18 10 

6 20 1 19 5 

7 20 2 18 10 

8 20 3 17 15 

9 20 5 15 25 

10 20 6 14 30 

11 20 10 10 50 

12 20 7 13 35 

13 20 6 14 30 

14 20 15 5 75 

15 20 13 7 65 

16 20 8 12 40 

17 20 12 8 60 

18 20 15 5 75 

19 20 15 5 75 

20 20 14 6 70 

21 20 15 5 75 

22 20 12 8 60 

23 20 10 10 50 

24 20 11 9 55 

25 20 11 9 55 

26 20 9 11 45 

27 20 12 8 60 

28 20 13 7 65 

29 20 15 5 75 
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30 20 12 8 60 

31 20 12 8 60 

Tabela 1 - Taxa de Ocupação (leitos ocupados e disponíveis) de Outubro de 2020 

 

Durante o mês de outubro de 2020, conforme apresentado acima, mantivemos a taxa de 

ocupação de hospitalar na Enfermaria de 81,28%, que perfaz de forma satisfatória a Meta 

Qualitativa prevista no Anexo IV, Item 7, do Contrato nº 104/2020. Reiteramos que, este 

Nosocômio somente recebe pacientes por meio da Central de Regulação/DF, em panorama 3, 

desta forma, destacamos na tabele acima, a disponibilidade de leitos diária, entretanto sua 

ocupação é dependente das ações da citada Central dessa SES/DF. 

 

Quanto a Unidade de Terapia Intensiva – UTI,  esta Instituição manteve disponível diariamente a 

oferta de 100% da sua capacidade de leitos, à Central de Regulação, sendo que nos cabia em 

cumprimento ao Contrato nº 104/2020 pactuado com a SES/DF. Para isso, apresentamos a Tabela 

2 - Taxa de Ocupação (leitos ocupados e disponíveis) de Outubro de 2020, que demonstra a 

disponibilidade de leitos diária na UTI. 

 

 

 

 

CENSO DIÁRIO - Taxa de Ocupação (leitos ocupados e disponíveis) de Outubro de 2020 

UTI 

Dia Total de Leitos  Leitos Ocupados Leitos Disponíveis  
Taxa de Ocupação 

Dia % 

1 80 15 65 19 

2 80 13 67 16 

3 80 13 67 16 

4 80 13 67 16 

5 80 15 65 19 

6 80 14 66 18 

7 80 19 61 24 

8 80 20 60 25 

9 80 19 61 24 

10 80 19 61 24 
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11 80 13 67 16 

12 80 13 67 16 

13 80 14 66 18 

14 80 15 65 19 

15 80 17 63 21 

16 80 15 65 19 

17 80 16 64 20 

18 80 17 63 21 

19 80 13 67 16 

20 80 12 68 15 

21 80 11 69 14 

22 80 13 67 16 

23 80 15 65 19 

24 80 14 66 18 

25 80 15 65 19 

26 80 16 64 20 

27 80 18 62 23 

28 80 21 59 26 

29 80 24 56 30 

30 80 23 57 29 

31 80 25 55 31 
  Tabela 2 - Taxa de Ocupação (leitos ocupados e disponíveis) de Outubro de 2020 

 

Durante o mês de outubro de 2020, conforme apresentado acima, mantivemos a taxa de 

ocupação hospitalar na UTI de 25,25%. Entretanto, reiteramos que este Nosocômio somente 

recebe pacientes por meio da Central de Regulação/DF, em panorama 3.  

Os leitos de Terapia Intensiva – UTI, são essenciais para o tratamento e combate da COVID-19, 

uma vez que possui equipamentos, insumos e equipe de pessoal adequados para o suporte a essa 

patologia. Quanto menor o tempo de entrada de paciente grave em suporte intensivo, melhor é 

o seu prognostico e a chance de desfecho favorável nesse tratamento. Também, ressaltamos que 

o Distrito Federal viabilizou a contratação de diversos leitos de Terapia Intensiva na rede privada, 

implantou Hospitais de Campanha e reduziu leitos de UTI Geral nos Hospitais da rede própria para 

o direcionamento à pacientes com COVID-19. Mas, mesmo diante dessas adequações, diversos 

pacientes ainda aguardam na fila de espera por um leito em UTI. 

Esses leitos por sua vez, tem um custo agregado alto e precisam ser otimizados pela Central de 

Regulação a favor da população. Entretanto, conforme demonstramos acima, mantivemos uma 

ocupação de 25,25% durante o mês de outubro, mantendo leitos diariamente disponíveis e 
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ociosos, enquanto, parte da população precisava de acesso aos mesmos de forma regulada. Na 

data de hoje, 01/11/2020, em consulta a Sala de Situações, da SES/DF, constam 77 pacientes 

hospitalizados em diversas unidades a espera de um leito de UTI, e neste mesmo momento, tem, 

54 leitos disponíveis, conforme Censo disponibilizado à Regulação da SES/DF. 

A Associação Saúde em Movimento – ASM, organização social sem fins lucrativos, tem como 

princípio a economicidade e a gestão responsável de seus projetos. Honramos com o objeto 

assumido em nossos contratos, realizando investimentos a contento para o cumprimento do 

mesmo, desta forma, cabe-nos reiterar a disponibilização deste Nosocomio a essa SES/DF com 

objetivo de minimizar prejuízos ao erário público, assim como, otimizar os recursos aqui 

investimos.  

 

     Tabela 3  - Sala de Situação: Pacientes aguardando vagas em UTI COVID-19 

Ademais, em 18/09/2020 recebemos na Instituição, vista técnica dessa SES, composta pelos 

seguintes Departamentos: DSINT, GESINT/DSINT, DIENF e DIASF, que entre algumas solicitações, 

destacou a dificuldade que a infraestrutura física de leito de terapia intensiva em apartamentos 

individuais causam, sugerindo como processos de melhoria a instalação de Central de 

Monitorização. Mesmo não sendo obrigação contratual, a Associação Saúde em Movimento – 

ASM, prezando pela qualidade assistencial e segurança dos pacientes, acatou a sugestão, e 

através de locação instalou no último dia 30/10/2020 o equipamento na Unidade de Terapia 

Intensiva “F”, conforme detalhado no Anexo 12 - Registro de Entrega de Equipamento – Central 

de Monitorização. 

Por fim, tal ação foi imediatamente informada à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, 

por meio do Ofício nº 54/2020, Anexo 13.    
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TRANSFERÊNCIAS EXTERNAS 

 

No período de 01 a 31 de outubro de 2020, foram realizadas 08 transferências externas. Os 

pacientes foram transferidos para as seguintes Instituições: Hospital de Base, HRT, HRAN e HRPL, 

conforme os motivos relacionados a seguir: 

 

✓ 02 pacientes cardíacos  

✓ 05 pacientes para o Hospital de Origem; 

✓ 01 paciente para cirurgia torácica; 

 

  

Anexo 6: Listagem de Transferências Externa de Pacientes – 01 a 31 de outubro de 2020 

 

ALTAS - Melhorada 

 

No período de 01 a 31 de outubro de 2020, o total de altas melhoradas somou 84, sendo  que 

destas, 13 ocorreram na UTI, sendo 05 (cinco) pacientes do sexo feminino e 08 (oito) do sexo 

masculino. Já nos leitos de baixa complexidade/enfermaria, obtivemos o percentual de 71 altas, 

sendo 32 pacientes do sexo feminino e 39 do sexo masculino. Considerando o total de admissões 

do período 114, com total de saídas por alta, temos uma taxa de recuperação de pacientes com 

Cardíacos Hospital de Origem Cirurgia Torácica

2

5

1

Transferências Externas - Outubro de 2020

Total 8
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alta melhorada de 73,68%, o que refere a um alto índice de recuperação de pacientes tratados 

neste Nosocômio.   

Leitos Alta  Feminino  Masculino 

ENFERMARIA 71 32 39 

UTI 13 5 8 

 TOTAL  84 37 47 

 

 

 

 

 

 

 

       Anexo 7: Listagem de Alta - melhorada -  01 a 31 de dezembro de 2020  

 

ÓBITOS  

 

No período de 01 a 31 de outubro de 2020, ocorreram no Hospital de Campanha 20 óbitos, sendo 

09 masculinos e 11 femininos, todos na Unidade de Terapia Intensiva – UTI. 

 

71

32
39

13
5 8

84

37

47

Alta Feminino Masculino

Altas Melhoradas - Outubro de 2020

ENFERMARIA UTI  TOTAL
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Perfil Epidemiológico: do total, 11 paciente (55%), eram do sexo feminino e 9(45%), eram do sexo 

masculino, com média etária de 74,9 anos, e a mediana de idade de 74. Sendo que o paciente 

mais novo a evoluir a óbito, neste período tinha 56 anos e o mais velho 97 anos.  

 

No tocante, a Comissão de Revisão de Óbitos, realizou, durante o mês de outubro de 2020,  02 

(dois) encontros, abaixo resumidos e documentos comprobatórios - Anexos 9 - Atas e Relatórios 

de Análise da Comissão de Revisão de Óbito: 

 

1º Reunião da Comissão de Revisão de Óbito – 15/10/2020:  

No período de 01 de Outubro de 2020 a 14 de Outubro de 2020 o Hospital de Campanha 

da PM apresentou 03 óbitos. 

 Nesse período tivemos 18 altas da UTI para a enfermaria, além de 04 transferências para 

outra Unidade de saúde. 

A taxa de mortalidade é calculada como o número total de óbitos com internação >24 horas 

no período dividido pelo número total de saídas hospitalares no período multiplicado por 

100. 

Então a nossa taxa de mortalidade não padronizada foi de 3 (óbitos) dividido por 25 saídas 

x 100 que é igual a 12%. 

No período foram 100% do sexo masculino 

A média etária foi de 83 anos. Sendo o mais novo de 72 anos e o mais velho de 97 anos. 

Todos os pacientes apresentaram como causa de óbito, infecção pelo novo Corona vírus 

Covid 19, diretamente ou indiretamente por complicações esperadas (como infecção 

secundária ou eventos trombóticos). 

Para padronização da mortalidade usamos o SAPS 3. 

2º Reunião da Comissão de Revisão de Óbito – Análise Completa do período de 01 a 31/10/2020 

– Realizada em 01/11/2020:  

No período de 01 de outubro de 2020 a 31 de outubro de 2020, no Hospital de Campanha 

da PM ocorreram 20 óbitos.  

Nesse, mesmo período, foi registrado 13 altas nas UTI’s e 07 transferências para outras 

Unidades de Saúde do Distrito Federal.  

A taxa de mortalidade é calculada como o número total de óbitos com internação >24 horas 

no período dividido pelo número total de saídas hospitalares no período multiplicado por 

100.  

mailto:asaudem@outlook.com


 

        ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO 

AE SPO CONJUNTO 4 CENTRO MÉDICO POLÍCIA MILITAR DO DF – Bairro – Setor Policial Sul, CEP: 70.610-212 – Brasília                         

(61) 3142.0212 I asaudem@outlook.com 

27 
 

Então, a nossa taxa de mortalidade, não padronizada, foi calculada da seguinte forma: 

20 óbitos, dividido por 40 saídas (altas, transferências externas e óbitos) x 100 =  50%.  

 

Consta que:  

• No mês de outubro, tivemos 03 pacientes paliativos, dentre o total de óbitos;  

• Dos 20 óbitos analisados, neste período, não tivemos, nenhum óbito não esperado. 

 

Perfil Epidemiológico 

• 11 pacientes equivalente a 55%, do total de óbitos, eram do sexo feminino e 9 

(nove), o que correspondeu a 45%, eram do sexo masculino; 

• A média etária foi de 74,9 anos, e a mediana de idade foi de 74. Sendo que o 

paciente mais novo a evoluir a óbito, neste período tinha 56 anos e o mais velho 97 

anos.  

Faixa 

etária 

Número de óbitos Porcentagem% 

< 20 anos 00 0% 

20-39 anos 00 0% 

40-59 anos 03 25% 

> 60 anos 17 85% 

   

Total 20  

                      Tabela 3. Faixa etária dos pacientes que vieram a óbito no período de 1 a 30 de Outubro de 2020. 

Quanto aos critérios de risco, foram observadas que os pacientes que faleceram tinham 

uma média de 2,8 comorbidades, sendo as mais frequentes:   

• Hipertensão Arterial Sistêmica em 75% dos pacientes;  

• Diabetes Mellitus em 65% dos pacientes;  

• Doença pulmonar obstrutiva crônica em 25% dos pacientes. 

Ressaltamos que, todos os pacientes apresentaram como causa de óbito infecção pelo novo 

Coronavirus Covid 19, com testagem positiva.  

Dos 20 óbitos, constatamos que: 

• 15 pacientes tiveram como causas consequenciais insuficiência respiratória; 

• 03 pacientes apresentaram choque séptico por Pneumonia bacteriana; 

• 02 pacientes apresentaram como causas consequenciais Infarto Agudo do 

Miocárdio secundário a infecção sem supra Tipo B. 
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Para padronização da mortalidade usamos o SAPS 3. 

 O sistema prognóstico SAPS 3 foi desenvolvido em coorte mundial. Ele é composto de 20 

diferentes variáveis facilmente mensuráveis na admissão do paciente em UTI. 

As variáveis são divididas em três partes, variáveis demográficas, razões pela admissão na 

UTI e variáveis fisiológicas. Elas representam o grau de comprometimento da doença e 

avaliação do estado de saúde prévio à admissão hospitalar, indicadora da condição pré-

mórbida. 

Para cada uma das variáveis analisadas confere-se um peso, conforme a gravidade do 

distúrbio fisiológico. Na teoria, o menor valor atribuído pelo escore é 16 e o maior é 217 

pontos. As variáveis fisiológicas que compõem o escore fisiológico agudo são: temperatura, 

pressão arterial sistólica, frequência cardíaca e respiratória, oxigenação, pH arterial, sódio, 

potássio, creatinina, bilirrubina, hematócrito, leucócitos, plaquetas e escala de coma de 

Glasgow.  

Vários estudos validaram este sistema, propiciando aos seus criadores importante 

aprimoramento desse índice prognóstico. Na América do Sul, o índice foi calibrado com 

valor de 1,3, ou seja, a relação entre mortalidade observada e esperada é 1,3.  

No período de 01 de outubro de 2020 até 31 de outubro de 2020 foram realizados o escore 

de SAPS 3 de todos os pacientes admitidos. A pontuação média no SAPS 3 dos pacientes 

que faleceram foi de 77,2 com mortalidade esperada de 75,25%.  

Ante o exposto, a taxa de mortalidade padronizada do Hospital de Campanha da PM foi de 

0,66, ou seja, a cada 10 óbitos esperados, para os pacientes críticos, somente 0,66 

faleceram.  

Precisamos analisar nossa taxa de mortalidade no panorama das UTIs brasileiras que 

prestam assistência a COVID 19. Pelo projeto da AMIB, as UTIs brasileiras tem acesso aos 

números de 624 hospitais com 1325 UTIs e 16.861 leitos. O período analisado no projeto é 

de 01/03/2020 – 28/10/2020 (http://www.utisbrasileiras.com.br/sari-covid-

19/benchmarking-covid-19/). 

Em comparação da taxa de mortalidade padronizada do Hospital de Campanha com a taxa 

de mortalidade padronizada para UTI COVID 19, o Hospital de Campanha Centro Médico da 

Polícia Militar/DF apresentou taxa de 0,66, enquanto as UTI’s COVID avaliadas pelo projeto 

da AMIB foi de 1,68.  Se levarmos em consideração as UTI’s COVID 19 públicas a taxa foi de 

2,1.  

Todos os óbitos foram analisados individualmente, por 02 médicos distintos, membros da  

Comissão de Óbitos, com a utilização da “Ficha de Análise Técnica do Perfil de Pacientes 

que vieram a óbito”. Classificamos os óbitos em "Óbito justificado" e em "Óbito não 

esperado". Neste contexto, nenhum dos nossos óbitos foi considerado não esperado.  
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Quando em análise é identificado óbitos não esperados, a Comissão tem como padrão a 

utilização do Protocolo de Londres e aciona reunião com todos os membros e direção deste 

Nosocômio. 

Protocolo de Londres é uma ferramenta muito utilizada para investigação de incidentes 

clínicos. Este protocolo facilita e assegura uma investigação e análise profunda e atenta 

sobre os incidentes clínicos e, quando os mesmos ocorrem, facilita o envolvimento para 

com toda a equipe.  

As etapas de análise e investigação sugeridas pelo protocolo, em ordem sequencial, são: 

• Decisão de investigar o incidente;  

• Selecionar o Time de Investigação; 

• Coletar e organizar os dados; 

• Estabelecer a cronologia; 

• Identificar os problemas; 

• Identificar os fatores contribuintes; 

• Fazer recomendações e desenvolver um plano de ação. 

Os profissionais da área da saúde estão sempre em busca de ferramentas que atendam as 

necessidades essenciais da gestão e, assim, ajudam a garantir a segurança do paciente. 

A grande contribuição do protocolo está na descrição de cada uma das etapas, com 

sugestões práticas e sinalização dos comportamentos a serem evitados. 

 

Importante ressaltar comparativamente que houve queda da mortalidade em relação ao mês 

de agosto que foi de 68,57% e de setembro 65,90%, e outubro 50% estando abaixo da média 

nacional 
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                                 Comparativo da taxa de mortalidade da UTI do período de Agosto a Outubro de 2020. 

 
Observa-se que houve queda de 18% na taxa de mortalidade no período de 3 meses, com média 

de queda de 6% mensal, o que demonstra, melhora no nível de assistência, padronização de 

protocolos e processos de trabalhos, treinamentos e consultorias. Destaca-se que trata-se 

processo contínuo e diário para que mantenha-se sempre melhores resultados a cada período. 

 

 

 

 

2.2) Qualitativos 

Anexo IX – Contrato nº 104/2020 

 

• Leitos para Central da Regulação SES/DF 

Destaca-se que foram disponibilizados 100% dos leitos pactuados, para a Central de 

Regulação/SES/DF, conforme apresentado Item 2.1, do presente relatório, e seus anexos. Cabe 

ressaltar que o Núcleo de Regulação Interna, tem como rotina diária, disponibilização de vagas 

via email, o encaminhamento de planilha censo diário e o contato telefônico diretamente na 

Central Regulação de Leitos, a fim de manter atualizado e disponível os leitos e estrutura deste 
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Hospital, a serviço da SES/DF e da população, Anexo 14 - Censo Diário e Emails à CR-DF referentes 

a outubro de 2020. 

 

Convém, reiterar que a regulação do acesso aos serviços públicos hospitalares desta Instituição 

está sob a égide do Panorama 3 ou Regulação Central, Portaria nº 1.388/2018, transcrita: 

“Art.2º Para efeitos desta Portaria, adotam-se as seguintes definições:  

[...] 

VI. Panorama 3 ou Regulação Central: refere-se aos recursos que não estão presentes na 

maioria dos territórios, estando concentrados em unidades executantes específicas que 

servem a toda a rede SES/DF. São os serviços escassos e estratégicos que servem à 

população do DF como um todo. O processo regulatório para o acesso a esses serviços é 

realizado pelas Centrais de Regulação (CR) do próprio CRDF com gerenciamento das 

demandas, avaliação e marcação, observados os fluxos e protocolos vigentes.” (grifou-se) 

Além do cumprimento de disponibilização de vagas para o SES/DF, este Hospital está notificando 

os casos de COVID – 19 na plataforma do e-SUS VE, conforme demonstrado no Anexo 15 – e-SUS 

VE - Formulários de cadastrados outubro 2020 

  

 

 

 

 

• Pesquisa de Satisfação dos familiares de pacientes do Hospital 

Registre-se que a Pesquisa de Satisfação é indicador qualitativo, do Contrato nº 104/2020, a 

metodologia desenvolvida por este Hospital de Campanha foi à aplicação de formulários específicos 

para os familiares e para os pacientes, conforme, já detalhado no envio de relatórios anteriores. 

Nesse sentido, informam-se os resultados referentes à competência de outubro de 2020:  

A) Pesquisa de Satisfação do Familiar 

Durante o mês de outubro, o Setor de Humanização priorizou a aplicação da pesquisa de satisfação 

junto aos familiares. Ressalta-se que esta Instituição leva em consideração o livre arbítrio para a 
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manifestação do familiar, principalmente quando for o caso de óbito, assim, a pesquisa foi 

disponibilizada a todos os familiares, totalizando 45 manifestações, Anexo 16 -  Formulário da 

Pesquisa de Satisfação dos Familiares de Outubro de 2020, representando 45% das altas 

(melhorada, transferências externas e óbitos), sendo o seguinte panorama apurado: 

Serviços/Acolhimento Excelente Ótimo Bom  A desejar Não utilizado 

1. Recepção 86% 6% 3%   5% 

2. Espaço físico? 78% 12% 5%   5% 

3. A vídeo chamada foi 
realizada? 

72% 14%     14% 

4. As informações sobre a 
evolução clínica no boletim 
telefônico foram:  

85% 7% 5% 3%   

  

 

Conforme se observa, este Hospital de Campanha está zelando pela qualidade no acolhimento dos 

familiares, vez que o atendimento está oscilando entre excelente e ótimo. 

Quanto ao quesito: “vídeo chamada”, que teve o percentual de 14% no indicador “ não utilizado”, 

ressalta-se que a equipe do Setor de Humanização realiza a chamada quando o paciente não  está  

desorientados e/ou com nível de consciência comprometida, fatos  impedem a realização da vídeo 

chamada. 

A fim de melhorar o processo de obtenção das informações, o Setor de Humanização, 

implementará, no mês de novembro, o formato on line, em que as Assistentes Sociais enviarão o 

link para o familiar que acompanhou o paciente durante a internação, para que possa responder o 

questionário. Foi observado que o familiar que busca o paciente na alta não é o mesmo que faz o 
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acompanhamento diário do paciente com a Instituição (recebendo as vídeos chamadas ou os 

boletins médicos) de forma a impactar nas estatísticas apresentadas. 

O modelo a ser aplicado será no seguinte formato: 

 

 

 

B) Pesquisa de Satisfação do Paciente 

 

Quanto à satisfação dos pacientes, foram constatados os seguintes percentuais: 

A) Serviços/Setores Excelente Ótimo Bom  A desejar Não utilizado 

1. ENFERMAGEM 100%         

2. MÉDICOS  100%         

3. NUTRIÇÃO 85% 8% 4% 3%   

4. FIOSIOTERAPIA 89% 8%     3% 

5. FONOAUDIOLOGIA 88% 3% 3% 3% 3% 

6. PSICOLOGIA 81% 11%     8% 

7. ASSISTÊNCIA SOCIAL 92% 8%       

8. HOTELARIA 100%         
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9. EXAMES 
LABORATÓRIAIS  

100%       
  

10. EXAMES DE 
IMAGEM 

97%       
3% 

B) Acolhimento Excelente Ótimo Bom  A desejar Não utilizado 

1. A VIDEO CHAMADA 
COM OS FAMILIARES 
FOI? 

89%     3% 8% 

2. ESPAÇO FÍSICO? 88% 12%       

3. AS INFORMAÇÕES 
SOBRE A EVOLUÇÃO 
CLÍNICA?  

90% 10%       

 

Ante o exposto, verifica-se que em função da alteração da equipe médica e das coordenações de 

enfermagem das UTIS, o desempenho para esses dois itens foi excelente. Contudo, os outros 

profissionais ou serviços tiveram desempenhos pontuados no indicador, como bom ou a desejar. A 

Instituição já realizou diagnostico e implementou ações, em prol de melhorar o fluxo de 

atendimento, bem como substituiu alguns profissionais que não estavam desempenhando 

adequadamente suas funções laborais.  

A pesquisa de satisfação do paciente, foi disponibilizada a todos, considerando a avaliação 

psicológica e clínica, para condições de resposta e estimativa, não sendo aplicada a pacientes 

desorientados e/ou com nível de consciência comprometida, desta forma, totalizamos 47 

manifestações, representando 58,75% de respostas no momento das altas (melhoradas ou 

transferências), Anexo 17 - Formulários da Pesquisa de Satisfação do Pacientes de Outubro de 2020. 

OBSERVAÇÃO PERTINENETE:  

Cabe ressaltar, que a meta qualitativa proposta no Contrato nº 104/2020 é incompatível 

com o modelo de assistência e perfil de pacientes atendidos nesta Instituição, conforme 

detalhado no Anexo IX, fls. 30/33, item 2 e 3, vez que a satisfação dos familiares tem 

limitações por ser Hospital de Campanha, onde os mesmos não são liberados a 

realizarem visitas presenciais, o que os impedem de presenciar o cuidado e conhecerem 

as dependências deste Nosocômio, assim, como suas equipes.  O único contato da 

família, durante o período de internação do seu ente querido, são as ligações para 

recebimento do boletim médico, modalidade impessoal e contato rápido. Durante as 

altas por melhora, nem sempre o familiar que manteve o elo/vinculo com a Instituição 
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para recebimento do boletim médico, tem disponibilidade de comparecer para 

responder presencialmente a pesquisa, quando se trata de transferência o paciente sai 

via regulação e nenhum familiar se apresenta para responder a pesquisa e quando a 

evolução clínica tem como desfecho o óbito a maioria dos familiares ou representante 

legal que comparecem, se mostram abalados e sem condições de responder à pesquisa 

de satisfação ou imediatamente recusam a responder pela dor do momento.  Elencamos 

estes fatos, a fim de reiterar aos Representantes da SES/DF, bem com aos Executores 

Fiscais a revisão destas metas, conforme já fora solicitado por meio de documento 

oficial desta Instituição. 

Quanto se observa o quesito satisfação dos pacientes, o Contrato equivocadamente 

refere à garantia de satisfação de crianças e adolescentes, entretanto, o público-alvo 

deste Nosocômio, definido em contrato pela SES/DF é de pacientes portadores ou 

suspeitos da COVID-19, unissex, adultos e idosos. Desta forma, e impossível o 

comprimento desta meta, o que torna necessário a revisão de toda distribuição de 

pontuação.  

 

 

 

 

 

• Ouvidoria 

Este item está previsto no Indicador 4, cuja Meta é: Dar encaminhamento adequado a 80% das 

manifestações apresentadas no Contrato nº 104/2020, fls. 31. 

Recapitulando o fluxo, já apresentado: 
A SES encaminha para o Hospital as manifestações, a Ouvidoria analisa e encaminha para os 
setores, recomendando medidas possíveis para a solução ou prevenção de falhas, em no máximo 
05 (cinco) dias responde a manifestação ao órgão que direcionou a denúncia, além de apresentar 
a tratativa ou a solução de melhoria às áreas envolvidas. 

 

mailto:asaudem@outlook.com


 

        ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO 

AE SPO CONJUNTO 4 CENTRO MÉDICO POLÍCIA MILITAR DO DF – Bairro – Setor Policial Sul, CEP: 70.610-212 – Brasília                         

(61) 3142.0212 I asaudem@outlook.com 

36 
 

Durante, o mês de outubro, este Hospital, recebeu apenas 01 (uma) ouvidoria, que foi encaminhada 

ao médico Dr. Joao Carlos Araújo, responsável pela  demanda clínica da  Ouvidoria deste Nosocômio.  

Assim, apresenta-se a reclamação e o encaminhamento: 

✓ ENTRADA NA SES: 20/10/2020 

✓ DATA DE ENVIO PARA ASM: 20/10/2020 

✓ NÚMERO: Re-204640/2020  

✓ RECLAMAÇÃO: José Vidal de Souza Guerra : “estava internado no Hospital de campanha do 

Setor Militar Urbano da Asa Sul desde o dia 08/10/2020 e quando foi feita a avaliação no 

dia 19/10/2020 a chefe da equipe médica perguntou para o paciente se não estava na hora 

do mesmo ir para casa, sendo que o mesmo estava internando na enfermaria do hospital 

pelo fato de ter tido o COVID-19 e os seus pulmões estarem comprometidos, um 75% e o 

outro 35%. Cidadão se sentiu ofendido, pois a médica agiu com falta de ética. Logo depois 

do ocorrido o mesmo recebeu alta, sendo que ainda estava com falta de ar. Chefe da equipe 

médica: parte da manhã do dia 19/10/2020.” 

✓ DATA DA RESPOSTA PARA O RECLAMANTE: 23/10/2020 

 

Conforme apresentado, esta Ouvidoria atendeu a 100% da ouvidoria encaminhada, dando o 

tratamento adequado, com posicionamento dos profissionais vinculados ao tema da reclamação. 

Para a devida comprovação, segue o Anexo18 – Documentação de registro de ouvidoria e resposta 

de outubro de 2020. 

 

 

SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR E NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE 

• Densidade de Infecção de Corrente Sanguínea Associada a Cateter Venoso Central (IAVC) / E 

outras infecção relacionada à assistência à saúde 

Com embasamento nos Critérios Diagnósticos de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, 

publicado em 2017 pela ANVISA, e reiterado na NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES Nº 03/2019, o Serviço 

de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do Hospital de Campanha tem monitorado desde a 

inauguração todos os pacientes. 
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Durante o mês de outubro,  conforme demonstrado no Relatório de Vigilância Epidemiológicas das 

Infecções, devidamente assinado pelo Dr. Werciley Júnior – Infectologista e Enfª Nathalia Gomes – 

SCIH, profissionais especializados atuantes neste Hospital de Campanha, Anexo 19 - Relatório de 

Vigilância Epidemiológica das Infecções Relacionadas à Assistência a Saúde em Pacientes da UTI  

referente ao mês de outubro de 2020, foram diagnosticados 03 episódios de infecção relacionada à 

assistência à saúde em 03 pacientes (taxa de 16,1%₀) por 1000 pacientes-dia (220).  

De acordo com o relatório, na distribuição topográfica (gráfico 01), foi evidenciado a Pneumonia 

Associada à Ventilação Mecânica (PAV) com 03 casos, sendo definidos através dos critérios clínicos, 

com leucocitose, piora de secreção, piora do padrão respiratório e crescimento de microrganismo 

em cultura de secreção traqueal.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculos utilizados: 
 
Taxa de pacientes expostos ao risco =N° de IH x 100 
   Total de pacientes exposto ao risco  
 
Taxa de infecção por paciente-dia =N° de episódios de IH x 1000 
Nº de pacientes – dia 
 
Taxa de letalidade em pacientes por infecção =N° de óbitos em pacientes por IH x 100 
    Total de pacientes com IH 
 
Infecção primária da corrente sanguínea associada à CVC: Total de IPCS associada à CVC x 1000 
Total de CVC - dia 
 

TAXA DE PACIENTES EXPOSTOS AO RISCO: 20% 

TAXA DE INFECÇÃO POR PACIENTE/DIA: 35,7%o 

TAXA DE OCUPAÇÃO DA UNIDADE: 9% 
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Pneumonia associada à ventilação mecânica: Total de pneumonia associada à VM x 1000 
Total de ventilador mecânico-dia 
 
Infecção do trato urinária relacionada à SVD: Total de ITU associada à SVD x 1000 
Total de SVD – dia 
 
Taxa de ocupação de leito: Paciente-dia em um mesmo período X 100 
Número de leitos dia em um mesmo período. 
 

 
 

 

 

Assim, de acordo com os gráficos apresentados no Anexo 19, foram observados os seguintes índices: 

✓ Distribuição tipográfica das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde em Pacientes da 

Unidade de Terapia Intensiva: 100% Pneumonia; 

✓ Taxa de infecção relacionada à Assistência à Saúde por 1.000 pacientes-dia em Unidade de 

Terapia Intensiva: 16,1% outubro e setembro foi 35,7%; 

✓ Taxa de ITU relacionada à Sonda Vesical de Demora em Pacientes da Unidade de Terapia 

Intensiva: 0% 

✓ Densidade de utilização de sonda vesical de demora (SVD): 29% em outubro e 50% em 

setembro; 

✓ Taxa de pneumonia associada à ventilação mecânica de pacientes da Unidade de Terapia 

Intensiva: 16,1% em outubro e 35,7% em setembro; 

✓ Densidade de ventilador mecânico UTI C: 84,5% em outubro e 73,6% em setembro; 

✓  Taxa de infecção primária da corrente sanguínea em pacientes de Unidade de Terapia 

Intensiva: 0%; 

✓ Densidade de utilização de cateter venoso central: 100% em outubro. 

No tocante ao perfil Epidemiológico foi verificado: 
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Quantos aos agentes Etiológicos das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde foram observados 

os seguintes índices: 

Gram Negativos Nº de Amostras Sensibilidade Material 

Acinetobacter baumannii 01 R (considerando os carbapenêmicos) Aspirado 
traqueal 

Stenotrophomonas maltophilia 01 R (considerando os carbapenêmicos) Aspirado 
traqueal 

Pseudomonas aeruginosa 01 R (considerando os carbapenêmicos) Aspirado 
traqueal 

Klebsiella pneumoniae 02 R (considerando os carbapenêmicos) Aspirado 
traqueal 

Legenda: S – Sensível R – Resistente * - Não é avaliada sensibilidade de Fungos 

 

Quadro Geral: 

Gram Negativos 04 100% 

Total 04 100% 

 

 

   

• Taxa de Ocupação Hospitalar  
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O Hospital de Campanha do Centro Médico da Polícia Militar/DF, durante o período de 01 a 31 de 

outubro de 2020, teve internamento de 114 pacientes, encaminhados via Central de Regulação de 

Leitos, em Panorama 3, oriundos de Unidades de Saúde do Distrito Federal. 

 
Ressalta-se que a taxa de ocupação mensura a ocupação dos leitos em relação ao total de leitos no 

período de 01 a 31 de outubro, além de avaliar o grau de utilização dos leitos, mede o perfil de utilização 

e a implantação do gerenciamento de leitos pela Central de Regulação Estadual e relaciona o intervalo 

de substituição e a média de permanência dos mesmos. 

 

Para se obter a taxa de ocupação é necessário o monitoramento total de pacientes dias, no período 

proposto outubro/2020, conforme demostrado abaixo: 

CENSO DIÁRIO - Monitoramento dos leitos - Outubro de 2020 

Enfermaria UTI  

Dia Quantidade Dia Quantidade 

1 6 1 15 

2 3 2 13 

3 2 3 13 

4 1 4 13 

5 2 5 15 

6 1 6 14 

7 2 7 19 

8 3 8 20 

9 5 9 19 

10 6 10 19 

11 10 11 13 

12 7 12 13 

13 6 13 14 

14 15 14 15 

15 13 15 17 

16 8 16 15 

17 12 17 16 

18 15 18 17 

19 15 19 13 

20 14 20 12 

21 15 21 11 

22 12 22 13 
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23 10 23 15 

24 11 24 14 

25 11 25 15 

26 9 26 16 

27 12 27 18 

28 13 28 21 

29 15 29 24 

30 12 30 23 

31 12 31 25 

Total Pacientes/Dia no 
período de Outubro 2020 

278 
Total Pacientes/Dia no 

período de Outubro 
2020 

500 

 

 

 
Aplicando-se o cálculo:  
 

 

 

 

FÓRMULA SETEMBRO TAXA DE OCUPAÇÃO 

NUMERADOR 278+500 = 778  

25% DENOMINADOR 100X31 = 3.100 

 

Enfatizamos que esta Instituição, manteve disponível equipe, insumos, medicamentos, equipamentos, 

a disposição da Central de Regulação do Distrito Federal, durante todo o período do mês referido, não 

havendo recursas de recebimentos e nem bloqueios de leitos por parte deste Nosocômio. 

  

 

 

 

 

Descrição do Indicador Fórmulas para cáculo

Taxa de Ocupação dos Leitos (Incluindo UTI)  =
Total de pacientes - dia, no período

x 100
Média do total de leitos - dia x nº de dias no mesmo período
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• Média de Permanência Hospitalar 

Tempo médio de permanência, em dias, considera o intervalo entre a admissão e a saída do paciente, 

apurando, no período de 01 a 31 de outubro de 2020, o total de pacientes/ dia nos leitos e o total de 

saídas dos leitos, no mesmo período, temos média de permanência de 5,18 dias, conforme demonstrado 

no Anexo 1 - Listagem de Internamentos de Pacientes – 01 a 31 de outubro de 2020, Hospital de 

Campanha Centro Médico da Polícia Militar-DF 

 

3) INFORMAÇÕES COMPROBATÓRIAS POR SETOR DE EXECUÇÃO  

 

DIRETORIA GERAL  

 

• Faturamento Hospitalar  

Preliminarmente, convém rememorar que Autorização de Internação Hospitalar – AIH é um documento 

hábil para identificar o paciente e os procedimentos assistenciais  prestados sob o regime de internação 

hospitalar e fornece informações ao gerenciamento do Sistema de Informação Hospitalar do Distrito 

Federal. 

Assim, considerando que o faturamento é o setor responsável pela compilação dos dados e lançamentos 

de todos os procedimentos que compõe o prontuário no sistema de transmissão oficial do SUS, informa-

se que durante o período de 01 a 31 de outubro de 2020, foram registradas/empenhadas 100 (cem) 

AIH’s, que serão serem faturadas no início de novembro de 2020, conforme Anexo 20- Planilha Mensal 

de AIH – Hospital de Campanha Centro Médico da Polícia Militar – outubro de 2020. 

As AIH’s, anexadas, correspondem às altas hospitalares (alta por melhora, óbito ou transferência interna 

ou externa), registradas no Trackcare e no CPC – business intelligence, utilizado por este Hospital de 

Campanha, o que demonstra a atuação multidisciplinar entre os setores da Instituição. 

Ademais, para garantir eficiência e eficácia no processo de faturamento, as AIH’s são auditadas,  por 

meio de formulários específicos e individualizados, conforme observado no  Anexo 21: Espelhos de 

Auditoria referente ao período de outubro de 2020 
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• Financeiro 

O Setor financeiro, durante o mês de outubro, executou a competência financeira do mês de setembro, 

ou seja, realizando pagamento de funcionários e prestadores de serviços referente ao mês 

trabalhado/contratado. Além disso, matem atualizado o lançamento de todas as notas fiscais de 

compras e serviços, garantindo o histórico de contas a pagar e conciliação bancária, por fluxo de caixa 

adequados ao projeto, para assim, manter a lisura na utilização do recurso público. 

 

• Núcleo de Segurança do Paciente – NSP   

O Hospital de Campanha Centro Médico da Polícia Militar, presa por colocar em prática os objetivos do 

seu Plano Básico de Segurança do Paciente, documento já apresentado e detalhado no Relatório de 

Gestão referente ao mês de setembro de 2020. O NSP do HCAMPPM DF busca da diminuição de eventos 

adversos, com foco na melhoria de seus processos de trabalho, além da sistematização da cultura de 

segurança, para garantir um cuidado seguro e de qualidade aos pacientes. Os responsáveis direto pelo 

Núcleo são o Dr° Werciley Júnior, Infectologista e a Mikaela Campos Ribeiro, Enfermeira. 

 

Assim, suscintamente, as atividades desenvolvidas, durante o mês de outubro, foram: 

 
✓ Visita diária e participação nos rounds nas UTI’s A,B e C, e enfermarias A e B, para verificação 

dos eventos adversos; 

✓ Notificações de eventos adversos;  

✓ Reunião dos membros da SCIH;  

✓ Organização do cronograma de treinamentos; 

✓ Treinamentos;  

✓ Orientações assistenciais;  

✓ Padronização dos curativos 

 

Com efeito, as atividades desenvolvidas estão detalhadas no Anexo 22 – Relatório de Atividades do 

Núcleo de Segurança do Paciente referente ao mês de outubro de 2020. 

 

A atuação do NSP permeia todo o ambiente deste Nosocômio, vez que durante o mês de outubro a CCIH 

em apoio do NSP implementou fluxos imprescindíveis para os processos de utilização de privativos, 
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utilização de adornos, higienização das mãos, distanciamento nas filas dos refeitório, uso de máscaras 

e outros, conforme apresentados nos Circulares Internos, no Anexo 23 - Comunicados Internos CCIH - 

orientações e boas praticas aos funcionários - outubro de 2020. 

 

Para demonstrar a execução das ações do SCIH, segue, no Anexo 24 -  Relatório de Atividades do SCIH 

referente ao período de outubro de 2020, em que observa-se a lista de treinamento sobre Higienização 

das Mãos e Precauções: Padrões e Adicionais, ministrada pela enfermeira do CCIH, Nathália Gomes. 

 

De outra parte, o Hospital de Campanha Centro Médico da Polícia Militar/DF, no dia 09/10/2020, foi 

vistoriada pela Equipe da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, recebendo como solicitações de 

melhoria/adequações as seguintes demandas:  

✓ Substituição e adequação de Dispenseres em álcool em gel ; 

✓ Substituição e adequação do armazenamento de materiais esterilizados na CME; 

✓ Implementação de sinalização de distanciamento social mínimo de 1 metro no piso do 

refeitório. 

Assim, a atuação do NSP junto com a Administração do Hospital foi de extrema relevância para o 

atendimento da solicitações de melhoria/adequações, vez que foram implementadas medidas 

corretivas de forma célere é eficaz, a exemplo de implementar novo refeitório no 2º pavimento deste 

Nosocômio, para evitar a circulação entre áreas dos colaboradores que atuam em áreas de coorte e 

assistência exclusivamente.   

As solictações foram respondidas por meio dos Ofícios nº’s 39, 40 e 41 ASM/DG/HCAMPPMDF, Anexo 

25 – Ofício nº 39 – Adequações na CME; Anexo 26 – Ofício nº 40 - Implementação de sinalização de 

distanciamento social mínimo de 1 metro no piso do refeitório e Anexo 27 - Ofício  nº 41 - Substituição 

e adequação de dispenseres em álcool em gel. 

Dessa forma, em visita de retorno da Vigilância Sanitária em 19/10/2020, foi emitido o Termo de 

Vistoria, sendo emitido o seguinte parecer: “ Após vistoria em todas as unidades do hospital de 

campanha para verificar o cumprimento da intimação 12835 de 09/10/2020 foi verificado que no 

momento da visita a intimação foi cumprida na sua totalidade.”  (grifou-se)  

mailto:asaudem@outlook.com


 

        ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO 

AE SPO CONJUNTO 4 CENTRO MÉDICO POLÍCIA MILITAR DO DF – Bairro – Setor Policial Sul, CEP: 70.610-212 – Brasília                         

(61) 3142.0212 I asaudem@outlook.com 

45 
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O NSP também dá o suporte nas ações voltadas para a gestão de informações, deste Hospital de 

Campanha, vez que foi contratado o Sistema da Epimed, que é uma empresa  especializada em 

soluções para a  gestão de informações clínicas e epidemiológicas, que melhoram a eficiência do 

atendimento hospitalar e a segurança do paciente. Dessa forma, este Nosocômio  possui enfermeira 

direcionada para levantamento das informações e alimentação do referido sistema.  

Registre-se que o sistema Epimed está com input de informações desde 19 de outubro de 2020, 

quando da sua contratação, assim, no Anexo 28 - Relatório de Gestão de Indicadores de qualidade 

assistencial Epimed - 19 a 31 de outubro, estão os dados parciais: 1) Quadro/Enfermaria – Consolidado 

Global; 2) Indicadores da UTI; 3) Indicadores da RDC 7/2012; e 4) Dashborard  situação do HCAMPPM 

DF, nos últimos 30 dias. 

Por fim, a implantação do sistema agrega os seguintes valores aos processos da gestão de dados 

epidemiológicos e indicadores de qualidade assistencial :  

✓ Responsabilidade Social: Contribuir para a melhoria da qualidade do atendimento a 

pacientes; 

✓ Inovação: soluções inovadoras, confiáveis e ajustadas às necessidades; 

✓ Cooperação: aprimoramento o trabalho; 

✓ Excelência: preocupação com o desenvolvimento e qualificação profissional deve ser 

permanente. 

 

• Recursos Humanos e Departamento Pessoal 

Inicialmente, convém registrar que o Setor de Recursos Humanos e Departamento Pessoal do  

Hospital de Campanha Centro Médico da Polícia Militar, é responsável pela gestão de pessoas, 

sendo composto por profissionais que atuam com a finalidade de gerir comportamentos 

internos e potencializar o capital humano, aliadas ao conjunto de técnicas e práticas 

relacionadas aos setor. 

 
Para tanto, a fim de comprovações, mensalmente é atualizado o CNES do Hospital, 

encaminhado listagem de funcionários ativos – E-social, relação de rescisões, relação de 

admissões e demais documentações comprobatórias, conforme exigência contratual. 
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Ressaltamos que no último dia 30/10/2020, completamos o 1º Ciclo de 90 dias de 

funcionamento, tendo por esse motivo, nesse referido mês o aumento do turnover, devido ao 

encerramento de contrato por prazo determinado a profissionais que não atingiram de forma 

satisfatória sua avaliação de desempenho.  

 

OPERACIONAL   

• Almoxarifado: Compras de insumos e medicamentos – Almoxarifado e CAF – 01 a 31 outubro 
de 2020   

✓ Anexo 29 - Relação de Compras por Fornecedor;  
✓ Anexo 30-  Inventário de Estoque Almoxarifado; 
✓ Anexo 31- Inventário de Estoque CAF; 
✓ Anexo 32- Relatório de Consumo Geral; 
✓ Anexo 33- Relação de Saídas Estoques – Almoxarifado – Administração; 
✓ Anexo 34- Relação de Saídas Estoques – CAF – Administração; 
✓ Anexo 35- Relação de Saídas Estoques – Transferências Almoxarifado para Farmácia UTI C/D/E; 
✓ Anexo 36- Relação de Saídas Estoques – Transferências Almoxarifado para Farmácia UTI F; 
✓ Anexo 37- Relação de Saídas Estoques – Transferências Almoxarifado para Farmácia 

ENFERMARIA; 
✓ Anexo 38-Relação de Saídas Estoques – Transferências Almoxarifado para Farmácia UTI A/B; 
✓ Anexo 39-Relação de Saídas Estoques – Transferências CAF para Farmácia ENFERMARIA; 
✓ Anexo 40- Relação de Saídas Estoques – Transferências CAF para Farmácia UTI F; 
✓ Anexo 41- Relação de Saídas Estoques – Transferências CAF para Farmácia UTI A/B; 
✓ Anexo 42- Relação de Saídas Estoques – Transferências CAF para Farmácia UTI C/D/E; 

 

• Serviço da Brigada de Incêndio  
✓ Anexo 43- Relatório de Atividades da Brigada de Incêndio - Empresa JRF referente ao mês 

outubro de 2020. 
 

• Serviço de Engenharia Clínica  
✓ Anexo 44- Relatório de Atividades da Engenharia Clínica - Empresa Orbis - de 29 de setembro a 

28 de outubro de 2020 
 

• Serviços de Higienização   
✓ Anexo 45- Escalas da Higienização - Empresa Apecê referente ao mês de outubro de 2020 
✓ Anexo 46- Relatório de Atividades de Higienização da Empresa APECÊ de outubro de 2020; 

 

• Serviços de Lavanderia  
✓ Anexo P.5 – Uniformes e comprovante de execução de locação e lavagem de enxovais – Empresa 

Elis - outubro de 2020 
 

• Serviços das Coletas, Transporte Externo, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos de 
Saúde  

✓ Anexo 47- Relatório de Atividades de Coleta de Resíduos Sólidos de Saúde de outubro de 2020 
 

• Manutenção Interna Predial  
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✓ Anexo 48- Relatório de Atividades de Manutenção Interna referente ao mês de outubro de  
2020 

• Recepção e Portaria  
✓ Anexo 49- Relatório de Atividades da Recepção e Portaria referente ao mês de outubro de 2020 

 

• Diagnostico e Imagem  
✓ Anexo 50- Relatório de Atividades do Serviço de Imagem referente ao período de outubro de 

2020 
 

• Tecnologia da Informação 
✓ Anexo 51- Relatório de Atividades da Tecnologia da Informação referente ao mês de outubro 

de 2020 
 
 

• Transporte Adm. Ambulâncias  
✓ Anexo 52- Ambulância - Relatório de Atividade da Ambulância referente ao mês de outubro de 

2020 
 

• Transporte Interno e Remoção  
✓ Anexo 53- Relatório de Atividades dos Padioleiros referente a outubro de 2020 

 

ASSISTENCIAL   
 
• Atendimentos do Núcleo de Humanização (Serviço Social e Psicologia) 
✓ Anexo 54 e 55- Relatório de Atendimento Parcial do Serviço Social de 29 de setembro a 13 de 

outubro e Relatório de Atendimento Parcial do Serviço Social de 14 a 28 de outubro de 2020; 
✓ Anexo 56 - Relatório de Atividades da Psicologia período de referencia de outubro de 2020 

 

• Atendimentos Serviços de Fonoaudiologia  
✓ Anexo 57- Relatório de Atividades Fonoaudiologia referente ao mês de outubro de 2020 

 

• Atendimentos Serviços de Nutrição Clínica   
✓ Anexo 58- Relatório de Atividades da Nutrição Clínica referente ao mês de outubro de 2020; 
✓ Anexo 59 - Relatório de Produção de Nutrição Clinica da Empresa ISM de 01 a 14 de outubro de 

2020 
✓ Anexo 60 - Relatório de Produção de Nutrição Clínica da Empresa ISM - referente ao período de 

14 a 28  de outubro de 2020 
 

• Atendimentos Serviços de Fisioterapia  
✓ Anexo 61 - OP Mobilidade Precoce em Terapia Intensiva 
✓ Anexo 62- POP Posição Prona em Pacientes em VE 
✓ Anexo 63- POP Aspiração; 
✓ Anexo 64 - POP Atribuição do Fisioterapeuta na UTI  
✓ Anexo 65 - POP Avaliação da Força Muscular 
✓ Anexo 66 - POP Cinesioterapia 
✓ Anexo 67 - POP Padrões Ventilatórios 
✓ Anexo 68 - POP Posição Prona em Pacientes em VMA 
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✓ Anexo 69 - prone_position_in_adult_critical_care_2019 
 

• Atendimentos Serviços de Odontologia 
✓ Anexo 70- Relatório de Atividades de Odontologia referente ao mês de outubro de 2020 

 

• Centro de Material e Esterilização - CME 
✓ Anexo 71- Relatório de Produção – Recibo e Entrega de Material e Esterilização pela Empresa 

Esterilize – Recibo e Entrega de Material internamente - outubro de 2020 
 

• Serviço de Enfermagem do Trabalho 
 

✓ Anexo 72- Relatório de Atividades do SESMET referente ao período de outubro de 2020 
 

• Serviço de Rouparia  
✓ Anexo P.1 a P.6 – Serviços prestados pela empresa Elis 

 

• Serviço de Laboratório  
✓ Anexo 73- Relatório de Produção do Laboratório referente ao período de outubro de 2020  

 

4) CONCLUSÃO 

A Associação Saúde em Movimento - ASM, responsável pela Gestão do Hospital de Campanha do 

Centro Médico da Polícia Militar/DF, apresenta por meio deste, Relatório de Gestão: desempenho 

de indicadores/metas referente ao período mensal de outubro de 2020, acompanhado das 

devidas documentações comprobatórias encaminhadas em anexo, via e-mail.  

Os dados apresentados comprovam a regularidade para operacionalização das atividades, ora 

propostas no Contato nº 104/2020  e aprovadas em visitas de fiscalizações regulares  realizadas 

pelos Executores Fiscais, responsáveis pelo monitoramento contratual. 

Os alcances dos resultados quantitativos e qualitativos aqui apresentados estão em ascensão e 

contínuos processos de melhoria, com objetivo de ofertar serviço público de qualidade no 

enfrentamento da pandemia da COVID-19, com foco na resolutividade assistencial. 
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