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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 Região do 

Entorno - Unidade de Formosa, localizada à Av. Oeste, quadras 4,5 e 9 – Jardim Olivieria, Formosa/GO. 

CEP 73.805-201. 

A Policlínica Estadual da Região do Entorno - Unidade de Formosa, 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. 
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2- Ações Voltadas Para Qualidade 

2.1-Relatório da Pesquisa de Satisfação 

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

Estadual Região do Entorno – Formosa, realizada entre os dias 01 à 31 de março de 2022, 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 geral, limpeza, conforto e estrutura do prédio. 

Continuando com a nossa pesquisa de satisfação setorizada, para melhor percepção do grau de 

satisfação dos usuários da Policlínica Estadual da Região do Entorno – Formosa. Dessa maneira 

conseguimos acompanhar de forma mais efetiva os atendimentos de cada setor. 

 
 

Avaliação do atendimento por setor 

A tabela a seguir contém a quantidade de avaliações ruim, regular, bom e ótimo em cada setor, e 

o percentual das avaliações de cada setor do mês março, e esses resultados são demonstrados nos gráficos 

a abaixo. 

 

 
 

Neste primeiro gráfico está descrito o percentual de avaliação ruim, regular, bom e ótimo, dos 

atendimentos de cada setor da Policlínica. 
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Este gráfico demonstra o índice geral de satisfação dos usuários da Policlínica, no quesito 

atendimento. 

 
 

 

Observando a tabela e os gráficos acima, notamos que a Policlínica desde que 

iniciaram as atividades vem mantendo um alto índice de satisfação nas avaliações, mesmo os 

setores que pouco avaliaram, vemos bons resultados. 

A Policlínica Estadual da Região do Entorno – Formosa tem atendido as 

expectativas dos nossos pacientes em relação ao atendimento as consultas e os exames 

ofertados no momento. 
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Avaliação da limpeza por setor 

 

No quesito limpeza, seguindo a mesma linha de avaliação dos setores de atendimentos, os níveis 

de satisfação dos usuários são ótimos. 

Vejamos os resultados na tabela e nos gráficos a seguir. 
 

 

 

Este gráfico demonstra o índice geral de satisfação dos usuários da Policlínica, no quesito limpeza. 
 

 

 

Como pode ser observado na tabela e no gráfico, o quesito limpeza está com um alto 

índice positivo, sendo um dos pontos mais ressaltados, este resultado demonstra a eficiência 

do serviço de limpeza da Policlínica Estadual da Região do Entorno – Formosa. 
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Comparativo das avaliações entre os meses fevereiro e março 

 
Nesta planilha está descrito o quantitativo de pesquisas realizadas em cada setor, nos meses de 

fevereiro, quando foi dado o início das nossas atividades, e em março, esses resultados são demonstrados 

em gráficos para melhor percepção da aplicação da pesquisa e fazer um comparativo entre os meses 

fevereiro e março. 

 

 
 

Como pode ser observado no gráfico abaixo, tivemos um aumento considerável no número de 

atendimentos, principalmente após a inauguração oficial, a variação percentual nos mostra mais de 100% 

de aumento, referindo se a cada setor no mês de março. Ainda que em alguns setores não tivemos 

avaliação, o saldo continua positivo. 

O gráfico a seguir representa o quantitativo de pesquisa em cada setor nestes dois meses. 

 

 

 

 

Análise geral dos resultados da pesquisa de satisfação 
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Os resultados expostos nas tabelas e gráficos, constatou-se que a Policlínica Estadual da 

Região do Entorno – Formosa, vem mantendo o seu alto índice de satisfação com grande alterações de 

um mês para outro, levando em consideração que no mês de fevereiro só foram trabalhado dois dias, as 

avaliações permanecem com um índice geral de aprovação de 100% no atendimento geral e 100% na 

limpeza. No geral a Policlínica está com ótima avaliação do atendimento e na limpeza, esse é o resultado 

que buscamos e queremos sempre, ou seja, prestar o melhor serviço da região aos nossos pacientes, 

visando sempre o acolhimento humanizado, eficiente e de qualidade. 

 
Policlínica Ouvidoria da Estadual da região do Entorno – Formosa 

 
 

A Ouvidoria da Policlínica Estadual da Região do Entorno – Formosa, tem por 

objetivo intermediar a relação usuários e a Gestão, desta forma, garantir que o direito de ambos seja 

exercido e tratado adequadamente. Têm a atribuição de receber as manifestações encaminhadas pelos 

usuários da Policlínica e levá-las ao conhecimento de cada responsável pelos setores competentes, para as 

devidas providências. 

Desta forma, todas as manifestações de reclamações, elogios, sugestões e quais que outras que 

sejam de responsabilidade desta Ouvidoria, terão o devido acolhimento e escuta ao usuário, as 

manifestações são registradas, analisadas, classificadas, tipificadas e encaminhadas para o setor 

responsável, que acompanha o desenrolar até o retorno ao cidadão e a finalização da manifestação. 

Até o presente momento a ouvidoria da policlínica Estadual da região do entorno não recebeu 

manifestações de reclamação. 

Contudo as manifestações recebidas até o presente o presente momento foi de elogios, muito 

apreço pelo atendimento acolhedor, pela educação com a qual o paciente é recebido, pelo apoio que o 

paciente recebe nas dependências da policlínica, em se tratando do paciente do entorno principalmente. 

 
Carla L. Montalvão 

Assistente de Ouvidória 
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2.2-Relatório das Comissões 

 
2.2.1 - Comissão de Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
O Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão (NEPE) da Policlínica Estadual da Região do Entorno - 

Formosa realizou a elaboração do Regimento interno, a reunião para apresentação do regimento e 

composição da portaria com a nomeação dos membros participantes. 

 

 

 

 

 

Ângela Maria Borges Xavier 

Coordenadora de Enfermagem 

 

 

 

2.2.2 - Comissão de Núcleo de Segurança do Paciente 

 
O Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) da Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa 

realizou a elaboração do Regimento interno, a reunião para apresentação do regimento e composição da 

portaria com a nomeação dos membros participantes. 

 

 

 

Coordenadora de Enfermagem 

 

 

2.2.3 - Comissão de Serviço de Controle de Infecção Relacionada a 

Assistência à Saúde 

 
O Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (CCIRAS) da Policlínica Estadual da 

Região do Entorno - Formosa realizou a elaboração do Regimento interno, a reunião para apresentação 

do regimento e composição da portaria com a nomeação dos membros participantes. 

 

 

 

 

 
Ângela Maria Borges Xavier 

Coordenadora de Enfermagem 

 
 

Ângela Maria Borges Xavier 
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2.2.4 - Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde 

O Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (CGRSS) da Policlínica Estadual da Região 

do Entorno - Formosa realizou a elaboração do Regimento interno, a reunião para apresentação do 

regimento e composição da portaria com a nomeação dos membros participantes. 

 

 

 
 

Cláudia dos Reis Calçado Rosa 
Enfermeira 

 

 

 

2.2.5 - Comissão de Análise de Revisão de Prontuários Médicos 

 
A Comissão de Análise de Revisão de Prontuários Médicos (CARPM) da Policlínica Estadual da 

Região do Entorno - Formosa realizou a elaboração do Regimento interno, a reunião para apresentação 

do regimento e composição da portaria com a nomeação dos membros participantes. 

 

 

 

 
 

Dr. Rafael Marcos Dias Costa 
Diretor Técnico Médico 

CRM – GO 27776 

 
 

2.2.6 - Comissão de Proteção Radiologia 

 
A Comissão de Proteção Radiológica (CPR) da Policlínica Estadual da Região do Entorno - 

Formosa realizou a elaboração do Regimento interno, a reunião para apresentação do regimento e 

composição da portaria com a nomeação dos membros participantes. 

 

 

 
 

Paulo Renato dos Reis 
Técnico de Segurança do Trabalho 
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2.2.7 - Comissão de Farmácia e Terapêutica 

 
A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) da Policlínica Estadual da Região do Entorno - 

Formosa realizou a elaboração do Regimento interno, a reunião para apresentação do regimento e 

composição da portaria com a nomeação dos membros participantes.. 

2.2.8 – Comissão do Núcleo de Qualidade 

A Comissão do Núcleo de Qualidade (CNQ) da Policlínica Estadual da Região do Entorno - 

Formosa realizou a elaboração do Regimento interno, a reunião para apresentação do regimento e 

composição da portaria com a nomeação dos membros participantes. 

 

 
 

Ângela Maria Borges Xavier 

Coordenadora de Enfermagem 

 

 

 

2.2.9 - Comissão Interna de Prevenção de Acidente 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidente (CIPA) será criada 

 
2.2.10 – Comissão de Biossegurança (CB) 

Foi feita uma nota explicativa comprometendo-se na criação da Comissão de Biossegurança (CB), 

até o dia 30/04/2022. 

 

2.2.11 – Comissão de Ética Médica (CEM) 

Elaborou uma nota explicativa informando que esta comissão de Ética Médica (CEM), não se faz 

necessária quando a unidade de saúde possui até 30 (trinta) médicos. 

 

2.2.12 – Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) 

Criou-se a nota explicativa informando que a Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) se torna 

obrigatória caso tenha a partir de 20 (vinte) Enfermeiros. 

 

 

 
Thaysa Romualdo Batista 

Farmacêutica CRF/GO: 19605 
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3- Atividades Realizadas No Mês 

 
Eventos, comemorações, reuniões e treinamentos realizados na Policlínica Estadual da Região do 

Entorno – Formosa 

 
Objetivo: 

As campanhas servem de alerta para doenças, quanto para abertura de debates sobre elas, 

conscientização e educação do público e troca de experiencias entre elas, ou seja, reflete no cuidado com 

a saúde no dia a dia da população. 

Ressaltando também a importância dos treinamentos da equipe para melhor atender as 

necessidades dos pacientes. 

 

Programação/Conteúdo: Dia Internacional da Mulher 

 
Recepção Central da Unidade da Policlínica de Formosa - GO. 

✓ Realizado : 08/03/2022 

✓ Inicio : 07h 

Conteúdo: Café da Manhã, painel Instagramável e lembrança. 

Público-Alvo: Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher foi disponibilizado café 

da manhã para todas as mulheres, com uma decoração especial e lembrança. 
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Programação/Conteúdo: Dia Internacional da Mulher 

 

 
Recepção Médica da Unidade da Policlínica de Formosa - GO. 

 
 

✓ Realizado : 08/03/2022 

✓ Inicio : 08h 

Conteúdo: à importância da inserção da mulher no mercado de trabalho. 

 
Público-Alvo: Pacientes e colaboradores da Policlínica de Formosa. 

Palestrante: Juliana Alves. 
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A ação foi realizada no dia 08 de março de 2022 na Policlínica de Formosa-GO pela Advogada 

Juliana Alves. 

Essa ação tem por finalidade, falar a importância da mulher no mercado de trabalho, que embora 

elas correspondam mais da metade da população brasileira a participação delas ainda é menor do que 

poderia ser, mas que o crescimento está cada vez mais significativo e estão ganhando espaço no mercado 

de trabalho e em cargos de alto escalão. 

 
Recepção Médica da Unidade da Policlínica de Formosa - GO. 

 
 

✓ Realizado : 08/03/2022 

✓ Inicio : 09h 

Conteúdo: A influência da alimentação na saúde da mulher na prevenção e no tratamento 

de doenças. 

Público-Alvo: Pacientes da Policlínica de Formosa. 

Palestrante: Mayane Rosolen 
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A nutricionista falou o quão importante é a alimentação na saúde da mulher para prevenção e no 

tratamento de doenças, após a palestra para os pacientes foi entregue um folder com orientações conforme 

abaixo. 
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Programação/Conteúdo: Dia Internacional da Mulher 

 

 
Recepção Médica da Unidade da Policlínica de Formosa - GO. 

 

✓ Realizado : 08/03/2022 

✓ Inicio : 11h 

Conteúdo: violência doméstica no âmbito psicológico 

 

Público-Alvo: Pacientes da Policlínica de Formosa. 

 

Palestrante: Camila Abgail Oliveira 

 

A ação foi realizada na data de 08 de março de 2022 na Policlínica de Formosa-GO pela Psicóloga 

Camila Abgail Oliveira. 

Essa ação teve como finalidade, orientar como ocorre e se caracteriza a violência psicológica, os 

prejuízos / adoecimento psíquico e ferramentas de enfrentamento de deslocamento do contexto vulnerável 

da violência. 

 

 
 

Foi entregue folder sobre autocuidado da mulher para todas as pacientes e colaboradoras. 
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Programação/Conteúdo: Dia Internacional da Mulher 

 

Recepção Médica da Unidade da Policlínica de Formosa - GO. 

 

✓ Realizado : 08/03/2022 

✓ Inicio : 11h30 

Conteúdo: Sorteio de brindes 

 

Público-Alvo: Pacientes e colaboradoras da Policlínica de Formosa. 

 
A equipe multiprofissional sorteou alguns brindes para pacientes e colaboradoras da Policlínica de 

Formosa. Dentre elas estão: 

 
• Um mês de aula de autodefesa com o Mestre Márcio Teixeira; 

• Uma cesta de produtos naturais importantes para saúde da mulher; 

• Um mês de aula de dança de zumba na academia MN. 

 

 
1. Programação/Conteúdo: Dia Internacional da Mulher 

 

 
Recepção Médica da Unidade da Policlínica de Formosa - GO. 

 
 

✓ Realizado : 08/03/2022 

✓ Inicio : 14h 

Conteúdo: Políticas Públicas para as mulheres 

 
Público-Alvo: Pacientes e colaboradores da Policlínica de Formosa. 

Palestrante: Luzinete Nascimento Frazão 

 

A palestra foi realizada na data de 08 de março de 2022 na Policlínica de Formosa-GO pela 

Assistente Social Luzinete Nascimento Frazão. 
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Teve como finalidade informar sobre o enfrentamento às desigualdades e o papel fundamental do 

Estado através de ações e políticas públicas de atendimento às necessidades das mulheres em toda a sua 

diversidade. 

 

 

Programação/Conteúdo: Dia Internacional da Mulher 

 

 
Recepções da Unidade da Policlínica de Formosa - GO. 

 
 

✓ Realizado : 08/03/2022 

✓ Inicio : 15h 

Conteúdo: Práticas integrativas de autocuidado 

 
Público-Alvo: Pacientes e colaboradores da Policlínica de Formosa. 

Palestrante: Maria Rita Schenatz 

 

A palestra foi realizada na data de 08 de março de 2022 na Policlínica de Formosa-GO pela 

Fisioterapeuta Maria Rita e logo após realizou dinâmica de auriculoterapia em pacientes e colaboradoras. 

Houve um sorteio de uma sessão de antidor com ventosaterapia. 
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Programação/Conteúdo: Dia Internacional da Mulher 

 

 
Recepções da Unidade da Policlínica de Formosa - GO. 

 
 

✓ Realizado : 08/03/2022 

✓ Inicio : 16h 

Conteúdo: Dinâmica e palestra sobre estética facial 

 
Público-Alvo: Pacientes da Policlínica de Formosa. 

Palestrante: Daniela Teixeira Gomes 

 

A palestra foi realizada na data de 08 de março de 2022 na Policlínica de Formosa-GO pela 

Fonoaudióloga Daniela Teixeira Gomes onde a mesma falou sobre prevenção de linhas de expressão, 

rejuvenescimento e fortalecimento muscular facial. Após a palestra foi feita demonstração específica para 

estética facial. 
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Programação/conteúdo: Dia Mundial do Rim: Cuidados com a Doença Renal. 

Recepção Médica da Unidade da Policlínica de Formosa-GO. 

 
Realizado: 15 de março de 2022. 

Inicio: 8h às 13h. 

Público-alvo: Pacientes e colaboradores da Policlínica de Formosa. 

Palestrantes: equipe multidisciplinar – Assistente Social Luzinete Frazão, Psicóloga Camila 

Abgail e Nutricionista Mayane. 

 
 

https://www.pro-renal.org.br/2021/02/01/dia-mundial-do-rim-2/
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“O objetivo da campanha do Dia Mundial do Rim, é engajar pessoas já com a Doença Renal para 

promover a participação significativa no tratamento, além do foco no autocuidado, sobre vida e qualidade 

de vida.” (citação: Fundação Pró-Renal). 

Anualmente, na segunda quinta-feira do mês de março, se comemora o Dia Mundial do Rim 

anualmente, que foi criado pela Sociedade Internacional de Nefrologia (ISN) e a Federação Internacional 

de Fundações do Rim (IFKF), o objetivo é conscientizar sobre a saúde dos rins. 

Visando a necessidade da campanha, a equipe multiprofissional, promoveu ação social com 

palestras e entrega de material sobre o tema aos pacientes e colaboradores da Policlínica Formosa. 

A palestra ministrada pela equipe multiprofissional contou com os seguintes tópicos: as 

orientações aos pacientes e colaboradores sobre as oito regras de ouro para reduzir o risco de problemas 

renais, como detectar a doença renal crônica e quais são seus sintomas, prevenções da doença, quais são 

as principais funções do rim, e orientações acerca dos exames preventivos importantes e utilizados para 

análise do funcionamento dos rins do paciente. 

Ao final, foi entregue folder informativo com orientações sobre doença renal crônica. 
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Programação/conteúdo: Dia Mundial da Obesidade e Nutrição e Dia Nacional de Prevenção da 

Obesidade. 

 

Recepção Geral e Recepção Médica da Unidade da Policlínica de Formosa-GO. 

 
Realizado: 22 de março de 2022. 

Inicio: 8h às 19h. 

Público-alvo: Pacientes e colaboradores da Policlínica de Formosa. 

Palestrantes: equipe multidisciplinar – Assistente Social Luzinete Frazão, Psicóloga Camila 

Abgail, Nutricionista Mayane Rosolen, Fonoaudióloga Daniela Teixeira e Fisioterapeuta Maria Rita 

 
O Dia Mundial da Obesidade é celebrado no dia 04 de março, com propósito de incentivar soluções 

práticas para se manter um peso saudável e informar sobre tratamentos e discutir politicas públicas 

voltadas a alimentação saudável, desde a primeira infância. 

A equipe multidisciplinar realizou palestra com orientações aos pacientes e colaboradores da 

Policlínica Formosa sobre a importância da conscientização nutricional, da prevenção da obesidade, 

tratamento e do acompanhamento e da atuação da equipe da multiprofissional nos cinco campos da saúde 

(implementação de políticas públicas saudáveis, criação de ambientes saudáveis, capacitação da 

comunidade, desenvolvimento de habilidades individuais e coletivas e reorientação de serviços de saúde). 

“É importante que se abra espaço para discussão sobre as causas da obesidade e a necessidade de 

que o tratamento e intervenção conte com equipe multiprofissional da saúde, como nutricionistas, 

educadores físicos, psicólogos e médicos, que planejaram uma estratégia de tratamento ao paciente, além 

de conscientizá-lo do processo, a importância da assiduidade e continuação e duração delongada do 

tratamento, para que resultados mais saudáveis e duradouros sejam alcançados” Explicou a assistente 

social Luzinete Frazão. 

“A psicoterapia é uma ferramenta eficaz para o auxílio do paciente ao tratamento de obesidade, 

com seu papel de apoio emocional, no incentivo a adesão e aceitação ao tratamento, conscientização sobre 

a problemática da obesidade e doenças associadas a ela, a ressignificação da utilização do alimento, como 

forma de escape ou necessidades emocionais e afetivos. Trabalho de autocuidado e autoestima. 

Importância de se manter com qualidade de vida e dietas de rotina saudáveis. Auxilia o paciente na 

adaptação dos novos hábitos e a lidar com os sentimentos que surgem durante o tratamento. Podendo 

assim, garantir eficácia, permanência em seus resultados e também atenuar a evasão ao tratamento.” 

Explicou a Psicóloga Camila Abgail. 

“O tratamento da obesidade necessita de consistência, reeducação e modificação alimentar, 

aprendendo a fazer escolhas saudáveis com a ingestão de calorias suficientes para o fornecimento de 

energia ao corpo. A perda de peso ocorre com a diminuição de ingestão calórica e aumento do gasto de 
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energia do corpo, porém, não se deve fazê-lo de maneira radical, rígida e com dietas restritivas. Por isso 

é importante o auxilio e intervenção do especialista, médico e nutricionista, no processo do tratamento 

para que se tenha resultados permanentes.” Informou a Nutricionista Mayane Rosolen. 

 

“A fisioterapia contribui muito para o tratamento da obesidade e suas comorbidades promovendo a 

melhora do sistema respiratório, visando a função pulmonar, utilizando recursos cinesioterapicos para alívio de 

quadro algico, recuperação de estruturas osteomusculares e a reabilitação postural” Explicou a fisioterapeuta 

Maria Rita Schenatz. 

A fonoaudióloga Daniela Teixeira, abordou o tema sobre: A importância da mastigação no 

processo digestivo e na prevenção de ganho de peso. 

A mastigação é considerada uma das funções mais importantes do sistema digestório, pois 

corresponde à fase inicial do processo digestivo e tem como objetivo a degradação mecânica dos 

alimentos. Uma mastigação ineficiente pode causar desconforto, como, gases, azia, queimação, 

empachamento e má absorção de nutrientes, como, as vitaminas e minerais. Mas não é apenas no processo 

digestivo que a mastigação auxilia, quando se mastiga bem os alimentos, a sensação de saciedade é maior, 

mais rápida, e com uma menor quantidade de alimento ingerido. 

Em média, o nosso organismo leva de 15 a 20 minutos para avisar o cérebro de que está saciado. 

Durante a mastigação, o corpo vai recebendo avisos e se preparando quimicamente para a assimilação dos 

nutrientes e enviar os sinais de satisfação ao cérebro, assim, a mastigação pode ser considerada um 

excelente medidor para a quantidade adequada de alimentos a se ingerir. 

 

 

 
 

 

o tema. 

Foi transmitido, nas recepções da unidade, meio de tele-educação, vídeo educativo e lúdico sobre 

 
 

Foi entregue um folder com orientações sobre o tema aos pacientes e colaboradores da Policlínica 

Formosa. 
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Programação/conteúdo: Dia Mundial da Infância. 

Recepção Médica da Unidade da Policlínica de Formosa-GO. 

Realizado: 31 de março de 2022. 

Inicio: 7h às 13h. 

Público-alvo: Pacientes e colaboradores da Policlínica de Formosa. 

Palestrantes: equipe multidisciplinar – Assistente Social Luzinete Frazão e 

Psicóloga Camila Abgail. 

 

 
A equipe multiprofissional, no dia 31 de março de 2022, promoveu ação com orientações e 

informações, aos usuários e colaboradores, na recepção médica da Policlínica Formosa, voltada ao Dia 

Mundial da Infância, instituído pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), com o objetivo de 

promover uma reflexão sobre a defesa dos direitos das crianças. A criança é um ser humano em pleno 

desenvolvimento e suas experiências vividas nos primeiros anos de vida são fundamentais para a formação 

do adulto que ela será no futuro, há importância de a criança crescer em um ambiente saudável, cercada 

de afeto e com liberdade para brincar, cuidando da criança, educando e promovendo sua saúde e seu 

desenvolvimento integral, pontuando a importância da participação e parceria entre os pais, a comunidade 

e os profissionais de saúde, de assistência social e de educação, pontua o Ministério da Saúde. 

Foi pontuado pela equipe multidisciplinar a necessidade do incentivo e qualificação do 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, Políticas e Programas de Saúde Voltados à Criança, 

Rede de Cuidado e de Proteção Social e Saúde mental na Infância. 

A psicóloga Camila Abgail explicou sobre a importância de olhar as crianças em sua integralidade, 

validando seu espaço de fala, fornecendo escuta empática-ativa orientando a criança sobre suas emoções 

e maneiras saudáveis de as expressar. Acolher as crianças em suas demandas e necessidades, como afeto, 

atenção, espaço do brincar, aprender e se desenvolver de forma saudável em sua totalidade. Continuou 

explicando a importância do contexto social em que a criança está inserida e seus cuidadores principais – 
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como a família, escola, etc., estejam prontos para cuidar e propiciar um ambiente com potencial saudável 

de crescimento. Validando seus direitos e deveres sociais. 

 

 

 
A assistente social Luzinete Nascimento destacou os inúmeros desafios que a criança passa 

desde seus primeiros dias de vida até seus primeiros aprendizados e a importância da garantia dos direitos 

da criança como saúde, alimentação e educação que são frutos de processos de lutas engajados pelos 

movimentos sociais em defesa dos direitos humanos. A sociedade brasileira tem um grande desafio no 

atendimento para esse público, considerando as condições de vida e as poucas oportunidades para as 

crianças e suas famílias, principalmente na primeira infância, incluindo às demandas por serviços 

públicos. 

Ressaltou ainda que Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança traz em seus 

eixos toda a rede de atenção à saúde, a partir da atenção humanizada perinatal e ao recém-nascido até a 

prevenção do óbito infantil. A rede de atenção à saúde da criança inclui a rede cegonha, pessoa com 

deficiência, urgência e emergência, atenção psicossocial e doenças crônicas. 
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Ao final, foi distribuído folder com orientações sobre os temas abordados. 
 

 

 
 

 

 

 

 
Programação/conteúdo: Dia Mundial da Conscientização da Tuberculose. 

 
Recepção Médica da Unidade da Policlínica de Formosa-GO. 

Realizado: 31 de março de 2022. 

 

Inicio: 13h às 19h. 

Público-alvo: Pacientes e colaboradores da Policlínica de Formosa. 

 
Palestrantes: equipe multiprofissional – Fonoaudióloga Daniela Texeira Gomes e Fisioterapeuta Maria 

Rita Schenatz. 

 
 

O Dia Mundial da tuberculose é celebrado no dia 24 de março, com o objetivo de ampliar a 

conscientização pública sobre as consequências avassaladora da tuberculose nas áreas da saúde. 
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A equipe multidisciplinar realizou palestra com orientações aos usuários e colaboradores da 

Policlínica Formosa sobre a conscientização e a prevenção da Tuberculose, iniciando pelo diagnóstico, sinais e 

sintomas a forma em que se realiza o tratamento e do acompanhamento da atuação da equipe multiprofissional. 

Por mais que estamos em anos pandêmicos o momento sendo de coronavírus, uma doença não anula 

a outra. A tuberculose é uma doença infectocontagiosa e continua sendo um problema de saúde pública no brasil, 

sua transmissão é direta sendo de pessoa a pessoa por meio do bacilo expelido na tosse, espirro e etc. 

A tosse é um dos sintomas mais frequente da tuberculose, geralmente acompanhada de 

expectoração(escarro), podendo surgir febre baixa sendo geralmente no final da tarde, sudorese noturna, 

emagrecimento, fraqueza, cansaço e dores no corpo. 

“A fisioterapia auxilia muito no tratamento da Tuberculose, diretamente na melhora da força muscular 

e na função pulmonar, expandindo a tolerância quanto aos exercícios, melhorando a dispneia e automaticamente 

melhorando a qualidade de vida do paciente.” Explicou a fisioterapeuta Maria Rita Schenatz. 

A equipe multidisciplinar entregou folder com orientações sobre o tema aos pacientes e 

colaboradores da Policlínica Formosa. 
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RELATÓRIO REFERENTE AOS TREINAMENTOS REALIZADOS NO MES DE MARÇO – 2022 

 

Triagem da equipe, clientes e visitantes 
 

• 09/03/2022- A Policlínica Estadual da Região do Entorno – Formosa realizou um treinamento para 

os colaboradores da recepção, auxiliar, administrativo, maqueiro, auxiliar de gesso e ouvidoria; 

abordando itens relacionados à triagem, abordagem e intervenção e a importância do uso de EPI’S, 

com uma duração de 02 (duas) horas. O treinamento foi organizado e ministrado pela Cláudia dos 

Reis Calçado Rosa- Enfermeira Assistencial. 

 
 

 

 
Anexo 1 

 

 

 

 

Anexo 2 
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Fluxo de intercorrências médicas com funcionários e pacientes 

 
 

• 14/03/2022- Informar, conscientizar e orientar os colaboradores quanto ao fluxo de intercorrências 

médicas na unidade. Durante o treinamento, foi realizado as etapas de como esse fluxo deve 

acontecer. Definindo o papel fundamental de cada colaborador da recepção, maqueiro, auxiliar de 

gesso, auxiliar administrativo e ouvidoria. O treinamento foi organizado e ministrado pela Cláudia 

dos Reis Calçado Rosa- Enfermeira Assistencial. Com uma duração de 02 (duas) horas. 

 

 

 

Anexo 1 Anexo 2 
 

 

Anexo 3 
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Eletroneuromiografia 

 

 

• Dia 17/03/2022- Treinamento sobre o manuseio do aparelho de eletroneuromiografia com o 

técnico do fabricante do aparelho, para Médico, Enfermeiro e Técnicos de Enfermagem. O 

Treinamento teve duração de 02 (duas) horas. 

 

 

 

 
 

Anexo 1 Anexo 2 

 

 
Teste Ergométrico 

 

• 17/03/2022- Treinamento para Enfermeiro e Técnicos de enfermagem, sobre o manuseio da esteira 

e realização do preparo de pacientes para realização do exame do teste ergométrico. O treinamento 

teve duração de 02 (duas) horas e foi realizado pelo técnico da empresa do fabricante do aparelho. 
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Anexo 1 Anexo 2 

Anexo 3 Anexo 4 

 

Eletroencefalograma 

 

• 22/03/2022- Treinamento para Enfermeiro e Técnicos de enfermagem, sobre o manuseio do 

aparelho de eletroencefalograma, bem como realizar a limpeza do mesmo. O treinamento teve 

duração de 02 (duas) horas e foi realizado pelo técnico da empresa do fabricante do aparelho. 
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Anexo 1 Anexo 2 
 
 

Anexo 3 
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4- Relatório Do Serviço Da Carreta de Prevenção 

 

 
4.1 – Descritivo das cidades, atendimentos, agendados, resultados 

 
Iniciamos o mês de março com a Unidade Móvel da Policlínica Estadual da Região do Entorno 

- Formosa, locada no município de Cabeceiras – GO, entre os dias 02 e 12/03/2022 onde foram 

realizados 261 exames de mamografias e 20 exames Citopatológicos, totalizando 281 atendimentos no 

município e municípios vizinhos. Entre os dias 14 e 25/03, a Unidade Móvel esteve locada no município 

de Vila Boa – GO, onde foram realizados 233 exames de mamografias e 193 exames Citopatológicos, 

totalizando 417 atendimentos no município e municípios vizinhos. A Unidade Móvel da Policlínica 

Estadual da Região Nordeste – Posse, realizou 398 atendimentos no mês de novembro. 

Entre os dias 28/03 a 08/04/2022 a Unidade Móvel ficará locada no Município de Água Fria – GO, entre 

os dias 18 e 31/03 foram atendidas 87 mamografias e 54 Citopatológicos. 

Os nossos atendimentos são realizados de acordo com as demandas dos agendamentos. 

No dia 28/03 tivemos problemas com o mamógrafo, foi necessário abrir chamada para reparos. 

Devido a esse problema ficamos impossibilitada de realizar os exames de mamografia durante todo o dia. 

No dia 29/03 às 8:30h o problema foi solucionado. Foram atendidos os pacientes agendados para o dia e 

os pacientes do dia anterior. 

Em relação aos municípios, houve problemas em relação aos agendamentos, onde compareçam 

pacientes sem estar regulados, pacientes que não atendiam os critérios de idade mínima sem relatório 

satisfatório para realizar o exame, e pacientes que, por conta própria mudaram seu turno de atendimento, 

indo no período da tarde ao invés de ir no primeiro turno conforme agendamento, o que causou transtorno, 

acumulo de pacientes e atrasos para aquelas que já estavam agendadas para o dia em questão. Mesmo com 

diversas intercorrências não houve prejuízo para nenhuma paciente agendada, sendo realizado 

atendimento a todos que compareceram. 

No mais a Unidade Móvel da Policlínica Estadual da Região do Entorno – Formosa, realizou os 

atendimentos, encaminhou os laudos para os municípios e agendou as consultas daquelas pacientes que 

necessitavam de atendimento com urgência, entregando o trabalho em cada município finalizado. 
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RESULTADOS MAMOGRAFIAS - "CARRETA DE 

PREVENÇÃO" 

 
Cidade 

 
Período 

Total de 

Mamografias 

Realizadas 

 

Data de entrega de 

LAUDOS 

 

Consulta Urgente 

Mastologista 

 
Biopsia 

 
Benigno 

Maligno 

 

Cabeceiras 

 

02 a 12/03/2022 

 

281 

 

23/03/2022 

 

4 

 

não 

 

- 
- 

 

Vila Boa 

 

14 a 25/03/2022 

 

238 
01/04/2022 , 

04/4/2022 

 

5 

 

não 

 

- 
- 

 

Água Fria 
 

28 a 08/04/2022 
86 (até dia 

31/03/22) 

 

05/04/2022 2 
 

não - 
- 

TOTAIS: 
      

 
 

Data Cidade Agendamento Mamografias 
Citopatológic 

o 
Total 

02/03/22 Cabeceiras 34/34 14 0 14 

03/03/22 Cabeceiras 34/34 42 0 42 

04/03/22 Cabeceiras 34/34 30 0 30 

05/03/22 Cabeceiras 34/34 33 0 33 

07/03/22 Cabeceiras 34/34 0 0 0 

08/03/22 Cabeceiras 34/34 0 0 0 

09/03/22 Cabeceiras 34/34 34 0 34 

10/03/22 Cabeceiras 34/34 40 10 50 

11/03/22 Cabeceiras 34/34 43 0 43 

12/03/22 Cabeceiras 34/34 25 10 35 

14/03/22 Vila Boa 34/34 34 21 55 

15/03/22 Vila Boa 34/34 34 20 54 

16/03/22 Vila Boa 34/34 34 20 54 

17/03/22 Vila Boa 34/34 11 21 32 

18/03/22 Vila Boa 34/34 25 7 32 

21/03/22 Vila Boa 34/34 16 16 32 

22/03/22 Vila Boa 34/34 20 20 40 

23/03/22 Vila Boa 34/34 28 32 60 

24/03/22 Vila Boa 34/34 25 30 55 

25/03/22 Vila Boa 34/34 6 6 12 

28/03/22 Agua Fria 34/34 4 7 11 

29/03/22 Agua Fria 34/34 35 20 55 

30/03/22 Agua Fria 34/34 29 18 47 

31/03/22 Agua Fria 34/34 19 9 28 

Total   580 277 857 
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Os resultados das biopsias levam em média 10 dias para emitir resultados. Desse modo os quantitativos 

relacionados a benigno e maligno terão lançamentos retroativos. 
 

 

 

 
Ângela Maria Borges Xavier 

Coordenadora RT de Enfermagem 

Coren GO 373.243 
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5- Relatório de Recursos Humanos 

Quantidade de colaboradores 

No mês tem março a Policlínica Estadual da Região do Entorno – Formosa contou com 33 

colaboradores. 

 

 
 

 

5.2 EPI 

Bruna Leticia do Monte Santos 

Assistente de Recursos Humano 

 

A entrega de Epis se dá todas as sextas-feiras, mas em casos excepcionais o epi é fornecido de 

acordo com a necessidade. Cada setor recebe o Epi relacionado ao grau de exposição. 

Na   Policlínica   de   Formosa   temos os seguintes setores: Administração, Enfermagem, 

Multidisciplinar e Recepção. 

Multidisciplinar compreendem: Assistente Social, Fisioterapeuta, Fonoaudióloga, Nutricionista e 

Psicóloga. Foi entregue no mês de março de 2022 a quantia de: 

 

176 máscaras cirúrgicas 

 

Enfermagem compreende: Coordenador de enfermagem, Enfermeiras, farmacêutica, Maqueiro e 

Técnicas de Enfermagem, Técnica de Imobilização. Foi entregue no mês de março de 2022 a quantia de: 

 
436 máscaras cirúrgicas 
 

Para as recepcionistas foram entregues neste mês de março de 2022 a quantia de: 

 

352 máscaras cirúrgicas 

 

Administração compreende: Assistente de Diretoria, Auxiliar de atendimento, almoxarife, Assistente 

Administrativo, Analista administrativo, Assistente Financeiro, Assistente de Recursos Humanos, 

Auxiliar de almoxarife e Técnico de Segurança do Trabalho. Foi entregue no mês de março de 2022 a 

quantia de: 

 

396 máscaras cirúrgicas 

 

Para o médico RT foram entregues no mês de março de 2022 a quantia de: 

 

30 máscaras cirúrgicas 

 

 
 

 
PAULO RENATO DOS REIS 

Téc. em Segurança do Trabalho 
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6- Produção médica e não médica 

     6.1 Produção de especialidades não médicas 
 

Os resultados de produção de especialidades não médicas, que estão relacionados abaixo traz o numero 

de 1ª Consulta, retorno, sessões, interconsulta, quantidade realizada e a ofertada referente ao mês de março de 2022 

pela Policlinica Estadual da Região do Entorno – Formosa. 

ESPECIALIDADE  
1ª VEZ 

(Agenda 
Externa) 

RETORNO 
(Agenda 
Interna) 

SESSÕES  
(Agenda 
Interna) 

INTERCONSULTA 
(Agenda Interna) 

Qtd. 
Realizado/mês 

Qtd. 
ofertada/mês 

ASSISTENTE SOCIAL 0 0 0 1 1 228 

NUTRICIONISTA 0 0 0 2 2 152 

FONOAUDIOLOGIA 4 0 0 0 4 209 

FISIOTERAPIA 5 0 0 6 11 285 

PSICOLOGIA 2 0 0 2 4 171 

FARMÁCIA 0 0 0 1 1 0 

Total 11 0 0 12 23 1045 

Fonte: MV | SoulMV - POLICLINICA DE FORMOSA de 01/03/2022 - 31/03/2022 

6.2 Produção de especialidades médicas 

Os resultados de produção de especialidades médicas, que estão relacionados abaixo traz o numero de 1ª 

Consulta, retorno,  interconsulta, quantidade realizada e a ofertada referente ao mês de março de 2022 pela Policlinica 

Estadual da Região do Entorno – Formosa 
ESPECIALIDADES MÉDICAS 1° vez 

(Agenda 
externa) 

RETORNO 
(Agenda 
Interna) 

INTERCONSULTA 
(Agenda Interna) 

Qtd. 
Realizado/mês 

Qtd. 
ofertada/mês 

CARDIOLOGIA 20 2 1 23 60 

CLINICA GERAL 0 3 0 3 0 

DERMATOLOGIA 10 0 0 10 120 

ENDOCRINO/METABOLOGIA 33 1 0 34 88 

GASTROENTEROLOGIA 28 1 0 29 50 

GINECOLOGIA 6 0 0 6 60 

NEFROLOGIA 13 0 0 13 30 

NEUROLOGIA 61 1 1 63 144 

ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA 42 0 8 50 760 

PEDIATRIA CLINICA 5 0 0 5 80 

PNEUMOLOGIA/TISIOLOGIA 10 0 0 10 136 

OTORRINOLARINGOLOGIA 0 0 0 0 100 

REUMATOLOGIA 89 0 0 89 168 

UROLOGIA 12 0 0 12 180 

MASTOLOGIA 1 2 0 3 40 

Total 330 10 10 350 2016 

Fonte: MV | SoulMV - POLICLINICA DE FORMOSA de 01/03/2022 - 31/03/2022 

 
 

 

 

 

SILVANA MOFARDINI 

Coordenadora Operacional 


