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                                                REGISTRO DAS SUGESTÔES 

SUGESTÃO N°: 01/66 

SETOR DE ORIGEM: Atendimento em Sala 

DATA: 11/08/2020 

NOME USUÁRIO: Ana Guimarães - Nº 66/2020 

TELEFONE: 98447-0758 

SUGESTÃO: “Gostaria de sugerir o conserto do aparelho da TV da sala de espera 

de endoscopia.” 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhado memorando à Patrimônio, solicitando conhecer e 

adotar as providências cabíveis. 

RESPOSTA DO SETOR COMPETENTE: A televisão do setor da endoscopia já é 

um modelo antigo, difícil para conseguir peças, não retiramos ainda do setor, pois 

parece a imagem e sai o som, estamos aguardando a chegada de 10 novos 

televisores e lá será o destino de uma TV nova. 

RETORNO AO USUÁRIO: Às 17h30 do dia 13/08 estabelecemos contato telefônico 

com o usuário, e em conversa, primeiramente, nós, do INDSH- Instituto Nacional do 

Desenvolvimento Social e Humano, supervisora do Hospital Jean Bitar, gostaríamos 

de agradecê-lo por deixar sua opinião sobre o atendimento prestado na unidade. 

Isso nos dá a oportunidade de melhorar os nossos processos para oferecermos um 

atendimento cada vez mais seguro e de qualidade aos nossos usuários. Em relação 

ao que foi exposto acima, a nosso responsável pelo setor patrimônio informou que a 

televisão do setor da endoscopia é um modelo antigo, difícil para conseguir peças. 

Não foi retirado do setor, pois parece a imagem e sai o som, estamos aguardando a 

chegada de 10 novos televisores e lá será o destino de uma TV nova. Usuária 

agradeceu o nosso retorno. Finalizamos a conversa pedindo desculpas por qualquer 

transtorno que tenha ocorrido.  

PLANO DE AÇÃO: Faremos o acompanhamento da efetividade do mesmo. 
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SUGESTÃO N°: 02/68 

SETOR DE ORIGEM: Folder Ambulatório 

DATA: 14/08/2020 

NOME USUÁRIO: Juliana Lima - Nº 68/2020 

TELEFONE: (93) 99187-8252 

SUGESTÃO: “Implantar fraldário para os usuários.” Ambulatório 2º andar 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhado memorando à Supervisão de Atendimento, 

solicitando conhecer e adotar as providências cabíveis. 

RESPOSTA DO SETOR COMPETENTE: Primeiramente, nós, do INDSH – Instituto 

Nacional do Desenvolvimento Social e Humano, gestor do Hospital Jean Bitar 

(HJB), gostaríamos de agradecê-lo por deixar sua opinião sobre o atendimento 

prestado na unidade. Isso nos dá a oportunidade de melhorar os nossos processos 

para oferecermos um atendimento cada vez mais seguro e de qualidade aos nossos 

usuários. Referente à reclamação, esclarecemos que não dispomos de espaço 

físico para implantar um fraldário no 2º andar, mas no térreo temos um fraldário 

disponível no banheiro feminino. 

RETORNO AO USUÁRIO: Às 16h do dia 18/08 estabelecemos contato telefônico 

com o usuário, e em conversa, primeiramente, nós, do INDSH- Instituto Nacional do 

Desenvolvimento Social e Humano, supervisora do Hospital Jean Bitar, gostaríamos 

de agradecê-lo por deixar sua opinião sobre o atendimento prestado na unidade. 

Isso nos dá a oportunidade de melhorar os nossos processos para oferecermos um 

atendimento cada vez mais seguro e de qualidade aos nossos usuários. Em relação 

ao que foi exposto acima, a nossa supervisora de atendimento esclareceu que não 

dispomos de espaço físico para implantar um fraldário no 2º andar, mas no térreo 

temos um fraldário disponível no banheiro feminino. Usuária agradeceu o nosso 

retorno. Finalizamos a conversa pedindo desculpas por qualquer transtorno que 

tenha ocorrido.  

PLANO DE AÇÃO: Não foi desenvolvido um plano de ação, pois a supervisora 

informou que não temos como atender a sugestão.   
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SUGESTÃO N°: 03/72 

SETOR DE ORIGEM: SADT 

DATA: 24/08/2020 

NOME USUÁRIO: Maryselma S. F Barbosa - Nº 72/2020 

TELEFONE: 98268-2761 

SUGESTÃO: “Precisamos de uma televisão para o 2º andar para passar o tempo, 

quanto esperamos para sermos atendidos, pois demora muito. Obrigada.”  

PROVIDÊNCIAS: Encaminhado memorando à Supervisão de Atendimento, 

solicitando conhecer e adotar as providências cabíveis. 

RESPOSTA DO SETOR COMPETENTE: Primeiramente, nós, do INDSH – Instituto 

Nacional do Desenvolvimento Social e Humano, gestor do Hospital Jean Bitar 

(HJB), gostaríamos de agradecê-lo por deixar sua opinião sobre o atendimento 

prestado na unidade. Isso nos dá a oportunidade de melhorar os nossos processos 

para oferecermos um atendimento cada vez mais seguro e de qualidade aos nossos 

usuários. Referente a sugestão, encaminharemos para análise da direção. 

RETORNO AO USUÁRIO: Às 11h do dia 26/08 estabelecemos contato telefônico 

com o usuário, e em conversa, primeiramente, nós, do INDSH- Instituto Nacional do 

Desenvolvimento Social e Humano, supervisora do Hospital Jean Bitar, gostaríamos 

de agradecê-lo por deixar sua opinião sobre o atendimento prestado na unidade. 

Isso nos dá a oportunidade de melhorar os nossos processos para oferecermos um 

atendimento cada vez mais seguro e de qualidade aos nossos usuários. Em relação 

ao que foi exposto acima, a nossa supervisora de atendimento comunicou que irá 

encaminhar para análise da direção à sugestão. Usuária agradeceu o nosso 

retorno. Finalizamos a conversa pedindo desculpas por qualquer transtorno que 

tenha ocorrido.  

PLANO DE AÇÃO: Faremos o acompanhamento junto à supervisão sobre a 

viabilidade da sugestão dada. 
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SUGESTÃO N°: 04/73 

SETOR DE ORIGEM: SADT 

DATA: 24/08/2020 

NOME USUÁRIO: Heloísa Silva - Nº 73/2020 

TELEFONE: 99804-5131 

SUGESTÃO: “Uma sugestão sobre a falta de TV nos quartos que serve para 

distrair os pacientes. Tem quartos em que o ar não funciona e nem o frigobar.” 309 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhado memorando à Coordenação de Apoio e Patrimônio, 

solicitando conhecer e adotar as providências cabíveis. 

RESPOSTA DO SETOR COMPETENTE: 1- Coordenação de Apoio: 1- 

Agradecemos feedback da usuária. 2- Esclarecemos que semanalmente é realizado 

as manutenções preventivas contempladas no cronograma por grau de criticidade e 

na medida do possível são realizados  os chamados fora de cronograma semanal. 

3- O serviço na central do leito 309 foi realizado em 13.08.2020. 2- Patrimônio: 

Estamos aguardando a chegada de televisores novos para repor nas enfermarias 

que estão em falta, inclusive a enfermaria 309. Em relação a frigobar, estamos 

aguardando conserto por parte do setor de manutenção. 

RETORNO AO USUÁRIO: Às 15h30min do dia 24/08 estabelecemos contato 

telefônico com o usuário, e em conversa, primeiramente, nós, do INDSH- Instituto 

Nacional do Desenvolvimento Social e Humano, supervisora do Hospital Jean Bitar, 

gostaríamos de agradecê-lo por deixar sua opinião sobre o atendimento prestado na 

unidade. Isso nos dá a oportunidade de melhorar os nossos processos para 

oferecermos um atendimento cada vez mais seguro e de qualidade aos nossos 

usuários. Em relação ao que foi exposto acima, a nossa coordenadora de apoio 

comunicou que semanalmente é realizado as manutenções preventivas 

contempladas no cronograma por grau de criticidade e na medida do possível são 

realizados os chamados fora de cronograma semanal. Informou também que o 

serviço na central do leito 309 foi realizado em 13.08.2020. Quanto a tv e os 

frigobares o responsável pelo patrimônio esclareceu que chegará televisores novos 

para repor nas enfermarias que estão em falta, inclusive a enfermaria 309. Em 

relação a frigobar, estamos aguardando conserto por parte do setor de manutenção.  
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Usuária agradeceu o nosso retorno. Finalizamos a conversa pedindo desculpas por 

qualquer transtorno que tenha ocorrido.  

PLANO DE AÇÃO: Essas demandas continuarão sendo acompanhadas 

periodicamente pelo SAU, a fim de alcançarmos o conserto da totalidade. 

 

REGISTRO DOS ELOGIOS 

1. ELOGIOS PROVENIENTES DA INTERNAÇÃO: 

Clínica Cirúrgica 

Nº01►(Folder) 3__ Iracema Castro (em 01/08/2020), telefone 98026-9863: Aqui deixo 

os meus respectivos agradecimentos aos médicos, técnicos, enfermeiros, os moços da 

copa, da alimentação e a equipe da limpeza. 

Nº02►(Folder) 3__ Clayton Nelson M. Santos (em 01/08/2020), telefone 99182-3287 / 

98436-8318: Gratidão a todos que me acompanharam, sei que não poderei pagar, 

apenas agradecer. Meu muito obrigado a todos. 

Nº03►306-B Josina Pereira Soares (em 10/08/2020): telefone (94) 99147-8677: 

Equipe super atenciosa, educada e prestativa! Apta a esclarecer duvidas do paciente e 

acompanhante. A simpatia e empatia de cada profissional tem somado para a melhora 

do paciente. Hospital tem meu carinho e respeito por cada profissional. 

Nº04►309-A Wilgnner Túlio Santos de França (em 25/08/2020): telefone 99274-2246: 

Eu gostei muito do atendimento do hospital, foi muito bom mesmo. Todos os 

funcionários são bons, sabem dar atenção para os pacientes. Gostei muito mesmo. 

Nº05►307-A Arquijose Maciel Coelho Oliveira (em 30/08/2020), telefone 99155-0055: 

Não tenho do que reclamar, fui muito bem atendida e tratada como uma rainha. O 

hospital está de parabéns com os seus profissionais. Continue sempre assim nesse 

tratamento com os pacientes. 
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Clínica Médica 

Nº06►(Folder) 5__ Gilberto G. Pantoja (em 20/08/2020), telefone 98506-8788: Quero 

elogiar todos profissionais bem educados, simpáticos e bem convictos no que fazem. 

Estão todos de parabéns. Ótima equipe. 

Nº07►4__ Francisco F. de A. França (em 28/08/2020), telefone 98112-2171: Até aqui 

estamos sendo bem tratados e acompanhados pelos profissionais de saúde graças a 

Deus e acredito que sairemos daqui com uma resposta e um diagnóstico positivo. 

Nº08►(Folder) 4__ Pedro Alexandre de O. E Silva (em 31/08/2020), telefone (94) 

99136-3712: Caro administrador, venho por seu intermédio agradecer de todo meu 

coração pelo caminho que recebi de todo carinho que recebi de todo corpo técnico, 

desta instituição de saúde. Agradeço pela satisfação e sorriso no rosto de todos que 

com carinho atendem a todos os chamados. Desejo que o médico dos médicos esteja 

sempre com vocês, dando toda energia e força que precisarem para salvar vidas. 

Quero agradecer a todos profissionais deste hospital pelo carinho, respeito, 

consideração e capacidade técnica com que nos atenderam no período em que 

estivemos internados. Parabenizo a todos os médicos e a pessoa da Dra. Roberta. A 

todos os enfermeiros (as) na pessoa do enfermeiro Lucival. A todos os técnicos de 

enfermagem em especial na pessoa do técnico Ademir Potela. Deus abençoe ao 

sucesso de todos vocês na pessoa do diretor deste hospital Giovani. Sentiremos 

saudades de vocês. Acompanhante Juarez P. da Silva. 

ELOGIOS PROVENIENTES DO SADT: 

Nº09►(Folder) Brrenda Luany Fernandes Lima da Silva (em 05/08/2020), telefone 

98804-4095: Agradeço o excelente atendimento do Andrey da recepção de entrada, 

muito educado e gentil. Agradecemos o atendimento da técnica Viviane que não mediu 

esforço em pegar minha veia, foi gentil e amorosa. Agradecemos a este excelente 

hospital que tem respeito e humanização para com seus pacientes. Agradeço a todos 

que me atenderam. 

Nº10►(Folder) Brrenda Luany Fernandes Lima da Silva (em 05/08/2020), telefone 

98804-4095: Quero parabenizar o belo e respeitoso trabalho da Elen auxiliar 



                         

                                                        
 

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                      

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA 
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833 
CEP: 66055-000 

 

 

administrativo do setor de endoscopia. Dá uma explicação simples e clara. Muitíssimo 

educada, explica em detalhes todos os passos a serem realizados. Obrigada pelo teu 

excelente trabalho. 

Nº11►(Folder) Antônio Carlos Ribeiro dos Santos (em 07/08/2020), telefone 98103-

6796: Vocês são Top! 

Nº12►(Folder) Antônio Carlos Ribeiro dos Santos (em 10/08/2020), telefone 98103-

6796: Esta equipe só merece a nota 10 em tudo!! Parabéns pela excelência. 

Nº13►(Folder) Waléria Barbosa Negrão (em 11/08/2020), telefone 98480-7383: Me 

chamou atenção a forma atenciosa que todos os profissionais trataram os pacientes. 

Todos os procedimentos e esclarecimentos foram ótimos! 

Nº14►(Folder) Luís Fábio (em 13/08/2020), telefone 98154-2301: Ambiente bom de 

mais, confortável, pessoas educadas, funcionários bons e profissionais. Gostei desse 

hospital. 

Nº15► Terezinha de Jesus M. Ferreira (em 14/08/2020), telefone 99312-0738: Deus 

abençoe a todos vocês que trabalham aqui. Vocês merecem. 

Nº16► Odília M. Pinheiro (em 18/08/2020), telefone 98191-7179: Eu faço tratamento 

aqui desde 2017, sempre me sentir bem atendida, respeitada. Fiz cirurgia bariátrica em 

2019 e fui muito bem tratada por todos da equipe. 

Nº17►(Folder) Rosimeire Mendes (em 20/08/2020), telefone 98140-8114: Foi tudo 

excelente. 

Nº18► Eurides Souza Borges (em 25/08/2020), telefone 99987-4396: Fiquei muito 

surpresa com o ótimo atendimento recebido por um serviço público. Parabéns a toda a 

equipe do hospital. Quem trabalha com avaliação, só tem a melhorar. Sucesso e bom 

trabalho. 

Nº19►(Folder) Daniel Sousa (em 27/08/2020), telefone 98199-8352: Primeira vez que 

venho ao hospital e o atendimento é de primeira qualidade. 

Nº20►(Folder) Antônio Carlos Silva (em 27/08/2020), telefone 98240-4507: Foi ótimo o 

atendimento desde a entrada até a saída do hospital Jean Bitar. 



                         

                                                        
 

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                      

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA 
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833 
CEP: 66055-000 

 

 

ELOGIOS PROVENIENTES DO AMBULATÓRIO: 

Nº21►(Folder) Washington Luís S. Costa (em 01/08/2020), telefone 99632-1617: 

Desde o início do meu tratamento até o dia de hoje eu só tenho elogios a este 

excelente hospital. 

 Nº22►(Foder) Romualdo de S. Santos (em 01/08/2020), telefone 3228-3995: Gostei 

muito de fazer meu tratamento aqui no hospital Jean. Muito satisfeito mesmo, obrigado. 

Nº23► Antônio Carlos Amaro Costa (em 10/08/2020), telefone 99104-6642: O hospital 

tem atendido nossas expectativas. Fico agradecido pelo tratamento. Vamos melhorar 

cada vez mais. 

Nº24► Marina Lima Barbosa (em 14/08/2020), telefone 98429-8469: Estão de 

parabéns pelo funcionamento, atendimento dos servidores do hospital. Doutora: 

atendimento maravilhoso está de parabéns pelo carinho, dedicação com os seus 

pacientes. Dra. Lilian que Deus te abençoe sempre a sua vida. 

Nº25► Solange Natalia D. Martins (em 18/08/2020), telefone 98286-0809: Gostei muito 

do atendimento do médico. 

Nº26► Ana Paula Silva (em 19/08/2020), telefone 99255-0286: Um ótimo hospital, as 

pessoas que aqui trabalham são muito simpáticas e é tudo muito confortável. 

Nº27► Bárbara Luna Duarte (em 25/08/2020), telefone 98048-7351: Dra. Flávia Cunha 

uma excelente médica. 

Nº28►(Folder) Arthur Rosário de Matos (em 28/08/2020), telefone 99106-9832: Quero 

parabenizar os funcionários: Danilo, Alana, Rayane e Bruna pelos seus excelentes 

trabalhos administrativos. 

ELOGIOS PROVENIENTES DA ALTA HOSPITALAR: 

Nº29►3__ Ramon Macedo da Costa (em 11/08/2020), telefone 99370-8045: Um 

excelente hospital. Agradeço o atendimento de todos profissionais desde os 

funcionários da limpeza ao médico. Muito Obrigado. 
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Nº30► 309-A Wilgnnet Túlio S. França (em 25/08/2020), telefone 99274-2246: Muito 

bom o atendimento. 
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Anexo 01: Mapa de Processo  
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Anexo 01: Fluxograma da Pesquisa de Satisfação  
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Anexo 02: Fluxograma de Registro de Reclamação e Sugestão - Atendimento em 
Sala. 
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Anexo 03: Fluxograma de Registro de Folder.  

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Mabelle Lorraine Borges Pereira 

Supervisora do S.A.U 

Hospital Jean Bitar – HJB 
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1. INTRODUÇÃO  

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é uma estratégia político-pedagógica 

reconhecida mundialmente para consolidar os sistemas públicos de saúde, uma vez que a 

formação dos profissionais está voltada para as demandas do mercado capitalista e não atende 

as necessidades de saúde da população. A difusão da EPS pela Organização PanAmericana 

de Saúde e Organização Mundial de Saúde tem como base o processo de trabalho e a 

valorização das vivências e das experiências dos sujeitos sociais. 

Pensar em saúde de forma ampliada com vistas a prestar um atendimento integral ao 

usuário, aposta na formação coletiva dos multiprofissionais, que através do desenvolvimento de 

um novo modo de pensar/fazer crítico/reflexivo promovendo mudanças nos processos e 

relações de trabalho, além de fomentar parcerias que venham fortalecer e potencializar as 

ações de atenção e gestão na saúde é os propósitos da Educação Permanente em Saúde. 

A Educação Permanente em Saúde tem como objeto de transformação o processo de 

trabalho, orientada para a melhoria da qualidade dos serviços e para a equidade no cuidado e 

no acesso aos serviços de saúde. Parte, portanto, da reflexão sobre o que está acontecendo 

no serviço e sobre o que precisa ser aperfeiçoado para o pleno exercício da sua missão dentro 

do HJB e imprescindível ao Núcleo de Educação Permanente. 

O NEP do HJB propõe desenvolver e potencializar a aprendizagem em gestão da 

saúde, incentivando a cultura da integração entre ensino, aprendizagem, serviço e controle 

social nos processos de qualificação e formação profissional, fortalecendo, portanto, o campo 

da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito Institucional. 

Dentro dessa perspectiva, o NEP vem aprimorando suas atividades junto aos diversos 

setores das unidades criando mecanismos para realização de treinamentos nos diversos 

espaços do hospital com a única finalidade: capacitar e qualificar seus colaboradores, ou seja, 

prestar assistência qualificada aos usuários de médio e alto risco, através de equipe 

multidisciplinar especializada, qualificada, ética e humanizada, contribuindo para o ensino, 

capacitando profissionais nos diversos segmentos da área de saúde.   
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2. AÇÕES DESENVOLVIDAS  

 Identificação das demandas e ofertas de formação/qualificação profissional, com 

vistas à melhoria do processo de trabalho e fortalecimento da integração ensino 

serviço no HJB; 

 Apoio e elaboração de processos de qualificação profissional e formação em 

saúde, favorecendo a construção de metodologias que propiciem a integração 

entre ensino e serviço; 

 Proposta de educação permanente junto ao grupo administrativo, com ênfase no 

processo de trabalho deste grupo no contexto da gestão do cuidado.  

  

2.1. O Núcleo de Educação Permanente do HJB tem como atribuições:  

 Manter o Núcleo de Educação Permanente atuante; 

 Envolver gestores, colaboradores, usuários e Instituições de ensino nas 

discussões; 

 Refletir sobre a prática e construir propostas de capacitação, sensibilização, 

treinamentos e outras intervenções visando a formação dos gestores e 

colaboradores; 

 Realizar diagnóstico e planejar as ações de saúde de acordo com as necessidades 

locais, ou seja, da Instituição; 

 Promover e desenvolver, em articulação com os setores do hospital, ações 

coletivas que permitam a partir da problematização do processo e da qualidade do 

trabalho;  

 Identificar as necessidades de qualificação dos profissionais; 

 Organizar e sistematizar a prática de treinamentos;  

 Acompanhar e avaliar o desenvolvimento de cursos, programas e eventos;  

 Promoção de Educação Permanente para todos os colaboradores do hospital, 

administrativos e profissionais de saúde;  

 Colaborar com as iniciativas de Educação em Saúde realizadas pelos diversos 

setores e profissionais;  

 Auxiliar os gestores acerca das elaborações dos LNT’s pertinentes aos setores, os 

quais estão responsáveis;  
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 Elaborar Planejamento Anual de Treinamentos/PAT, que trata das 

capacitações/treinamentos e desenvolvimento de competências individuais e 

organizacionais, bem como respectivo cronograma, e submetê-los à aprovação da 

Diretoria;  

 Computar as h/h dos colaboradores treinados em serviço (a partir das evidências 

entregues pelos responsáveis dos respectivos setores) visando a elaboração de 

relatórios para as instâncias superiores.  

A Educação Permanente em Saúde trabalha com foco na transformação do processo 

de trabalho, orientado para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo HJB aos 

usuários e comunidade e para a equidade no cuidado e no acesso aos serviços de saúde. 

Parte, portanto, da reflexão sobre o que está acontecendo no serviço e sobre o que precisa ser 

aperfeiçoado. 

Desta forma, o Núcleo de Educação Permanente do Hospital Jean Bitar, tem por 

objetivo geral promover estratégias de educação permanente aos colaboradores, visando 

estabelecer uma equipe de profissionais com pensamento crítico, com capacidade de 

resolução de problemas e habilidades técnicas - científicas e princípios da humanização, 

orientadas para a melhoria da qualidade do serviço. 

Portanto, durante o mês de Agosto, foram registradas e arquivadas junto ao NEP, 

todos os treinamentos, orientações e atividades ocorridas no período de 01 a 31/08/2020.  

 

3. PARÂMETROS PARA REGISTRO DAS ATIVIDADES  

1. Setor do hospital que o treinamento foi realizado;  

2. Número de participantes do treinamento;  

3. Carga horária do treinamento;  

4. Quantitativo das horas;  

5. Quantitativo das participações em treinamentos;  

6. Quantitativo de treinamentos externos e internos.   
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3.1. Visão geral do resultado dos treinamentos realizados em Agosto:  

   Tabela 1: Painel Geral dos Treinamentos realizados em Agosto 

 

     Fonte: Núcleo de Educação Permanente  

  

4. ANÁLISE DOS DADOS  

4.1. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES  

No decorrer do mês de Agosto foram realizados 30 (tinta) treinamentos, sendo 25 

internos e 05 externos, contando com 465 participações em treinamentos, totalizando 

729h35min de treinamentos, acumulando um total de 02h26min54seg de treinamento por 

colaborador. 

A redução significativa no quantitativo de treinamentos se dá as medidas restritivas 

para combater o COVID-19 . 

Além dos registros de treinamentos tivemos também: orientações de cunho 

pedagógico, orientações de rotina do setor, treinamentos que estão contemplados e não 

contemplados no LNT e ações de diversas demandas:  

 Ambientações setoriais; 

 Integrações/Acolhimentos; 

 Treinamentos de rotinas internas; 

 Treinamentos externos; 

 Cursos EaD. 
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4.2. META MENSAL DE CARGA HORÁRIA EM TREINAMENTOS  

No mês de Agosto, obtivemos um quantitativo de 02h26min54seg de treinamento por 

colaborador. 

4.3. VISÃO GERAL DE TREINAMENTOS   

Ocorreram 304registros de treinamentos, orientações e encontros realizados no mês 

de Agosto, como também, atividades como orientações de cunho pedagógico individuais, 

orientações de rotina individual ou em grupo, ambientações setoriais, 

integrações/acolhimentos, cursos externos e EaD, dentre outros registros que tiveram 

necessidade de serem aplicados no decorrer do mês.  

 

Tabela 2: Total de treinamentos realizados em Agosto.   

Mês  
Total de 

Horas mês  
Treinamentos 

Internos  
Treinamentos 

Externos  
Nº de 

Participantes  
Total de horas 

por colaborador  

JANEIRO/20 1211h20min 36 1 935 04:00:40 

FEVEREIRO 775h35min 49 2 754 02:34:05 

MARÇO 640h20min  26 1 573 02:07:13 

ABRIL 133h40min 9 4 78 00:26:33 

MAIO 275h55min 29 3 258 00:54:49 

JUNHO 633h10min 22 1 405 02:05:48 

JULHO 551h10min 24 7 304 01:49:30 

AGOSTO 729h35min 25 5 465 02:26:54 

Fonte: Núcleo de Educação Permanente  
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4.4. TREINAMENTOS INTERNOS  

O mês de Agosto foram realizados 25 treinamentos internamente. 

Gráfico 01: Total de Treinamentos Internos  

 

Fonte: Dados do Núcleo de Educação Permanente.   

 

4.5. TREINAMENTOS EXTERNOS  

No mês de Agosto tivemos 05 participações em treinamentos externos,  

 

 Conectores de Sistema Fechado: Uma estratégia eficiente para redução de 

IPCS; 

 Flushing de Cateteres: Uma boa prática em TIV; 

 Estou em Casa - Pequenas Estratégias Inteligentes; 

 PAE; 
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 'Introdução ao Lean. 

4.6. TOTAL DE HORAS EM TREINAMENTOS 

No mês de Agosto alcançamos um quantitativo de 729h35min total de horas em 

treinamentos realizados no HJB, como pode ser visualizado no gráfico abaixo: 

 

 

4.7. HORAS HOMENS / POR COLABORADOR   

No decorrer do mês de Agosto alcançamos um total de 02h26min54seg de 

treinamento por colaborador. 

Gráfico 03: Total de horas por colaborador 
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4.8. TOTAL DE PARTICIPAÇÕES   

No decorrer do mês de Agosto obtivemos um total de 465 participações em 

treinamentos. 

Gráfico 04: Total de Participações 

 

             Fonte: Núcleo de Educação Permanente 

 

 

4.9. QUANTITATIVO DE TREINAMENTOS POR SETORES  

O NEP elaborou uma Planilha de Treinamentos Geral e por Setores, dessa forma, 

almeja incentivar os Coordenadores e Líderes a promoverem treinamentos e criar nos 

colaboradores a cultura de sempre e participar dos treinamentos disponibilizados pelo HJB, 

com a finalidade de integrar todos para desenvolvimento profissional e pessoal, pois, segundo 

Paulo Freire: “é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal 

maneira que num dado momento a tua fala seja a tua prática “. 

Através dos gráficos podemos visualizar a quantidade de treinamentos que cada setor 

participou ou ofertou treinamento aos colaboradores.  

Gráfico 06: Representativo do Quantitativo de Treinamentos por Setores:  

http://kdfrases.com/frase/111146
http://kdfrases.com/frase/111146
http://kdfrases.com/frase/111146
http://kdfrases.com/frase/111146
http://kdfrases.com/frase/111146
http://kdfrases.com/frase/111146
http://kdfrases.com/frase/111146
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Fonte: Núcleo de Educação Permanente 
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5. DIVISÃO DE ENSINO E PESQUISA / DEP  

A Divisão de Ensino e Pesquisa faz parte do Núcleo de Educação Permanente e atua 

no universo acadêmico/ensino/serviço com foco para coordenar, planejar, organizar, apoiar, 

identificar, desenvolver, controlar e auxiliar as atividades e rotinas, referentes ao Ensino e 

Pesquisa que ocorrem no Hospital Jean Bitar/HJB. 

A DEP conduz as atividades de Ensino e Pesquisa, visando que as ações sejam 

desenvolvidas e asseguradas no seu fluxo com ética e qualidade durante a permanência dos 

acadêmicos e preceptores neste ambiente hospitalar, garantindo assim um processo ensino-

aprendizagem com qualidade e humanização no atendimento aos usuários e pacientes. 

As ações contínuas desenvolvidas nesta divisão, ainda são de caráter estrutural e 

normativo:  

 Acolhimento/Integração aos acadêmicos da graduação, repassando os devidos 

direcionamentos técnico-operacionais e comportamentais, com a participação 

dos preceptores das respectivas áreas e dos responsáveis pelos seguintes 

setores do HJB: SCIH, SESMT e Portaria;  

 Ações de monitoramento e ajustamento de condutas e posturas dos 

acadêmicos e staff/preceptores frente às inadequações no hospital, SCIH e 

demais setores pertinentes;  

 Organização e intermediação de reuniões técnicas/pedagógicas preceptores, 

acadêmicos e Diretores;  

 Acolhimento/Ambientação Setorial (anual - no auditório da DEP/NEP/HJB) aos 

Residentes Médicos e preceptores/supervisores dos Programas de Residências 

Médicas/PRM em: Clínica Médica (onde duas (2) modalidades rodam um (1) 

ano, dentro deste Programa: Dermatologia e Neurologia), Endocrinologia, 

Cirurgia Geral e Básica e Endoscopia, objetivando o repasse e devidos 

direcionamentos técnico-operacionais e comportamentais, com a participação 

dos preceptores das respectivas áreas e dos responsáveis pelos seguintes 

setores do HJB: Diretoria Técnica, SCIH, SESMT, Agência Transfusional, 

NQSP, TI, Laboratório, Equipe de Enfermagem, Equipe do Apoio, SAU, 

Farmácia, Engenharia Clínica e Psicossocial;  

 Acolhimento/Integração (mensal - no auditório da DEP/NEP/HJB) aos 

acadêmicos e preceptores do internato de Medicina de Clínica Médica 
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(Endocrinologia, Cardiologia, Pneumologia, Geriatria e Reumatologia) e Clínica 

Cirúrgica;  

 Acolhimento/Integração (mensal - no auditório da DEP/NEP/HJB) aos 

acadêmicos e preceptores do 4º ano de Medicina no serviço de Clínica Médica 

(Endocrinologia, Pneumologia e Reumatologia);  

 Acolhimento/Integração (mensal - no auditório da DEP/NEP/HJB) aos 

acadêmicos e preceptores do curso de Graduação de Enfermagem nas Clínicas 

Integradas e Residentes de Enfermagem, que realizam seus estágios 

obrigatórios esporadicamente;  

 Monitoramento e controle contínuo da entrada e saída dos acadêmicos 

(frequência individual): Residentes médicos e de enfermagem, estagiários, 

internos e aulas práticas, nos serviços direcionados por seus preceptores;  

 Organização e controle dos documentos, oriundos da UEPA, COREME/UEPA, 

DEP/HOL, UFPA e UNIFAMAZ sobre os acadêmicos que iniciarão seus 

estágios obrigatórios neste HJB;  

 Organização e assessoria às sessões clínicas dos preceptores x acadêmicos;  

 Conduz as visitas técnicas acadêmicas oriundas das Instituições 

parceiras.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Hospital Jean Bitar tem como compromisso fortalecer a formação de pessoal e 

prestar serviços na área de saúde, garantindo a sua qualidade, por meio da capacitação 

constante de seus colaboradores, visando sempre a satisfação do usuário. 

O Núcleo de Educação Permanente/NEP do HJB tem promovido e gerenciado 

todos os treinamentos realizados no Hospital, alcançando mensalmente os indicadores 

estipulados para o setor que são:   

 Quantitativo de treinamentos/mês.   

 Quantitativo das participações em treinamentos.   

 Quantitativo das horas.   

 Quantitativo das horas/homens por mês.   

 Cumprimento de treinamentos da LNT.  

 
O NEP conta com o apoio efetivo do Núcleo de Qualidade e Segurança do 

Paciente/NQSP e do setor de RH, para articular ações constantes, junto aos demais setores, 

buscando com maior intensidade, alinhar as não conformidades e trabalhá-las no formato de 

treinamentos elencados no PAT/2020. 

Este setor vem instituindo esta cultura de educação permanente a fim de 

sensibilizar, capacitar, e por fim deixar o colaborador mais capacitado, mais seguro para 

realizar práticas seguras de trabalho, bem como, a promoção à saúde. 

Por fim, cabe enfatizar que este, enquanto setor responsável do gerenciamento de 

todos os treinamentos vem aprimorando suas técnicas e metodologias para que cada vez mais 

os colaboradores executem suas tarefas com entusiasmo, satisfação e segurança, 

beneficiando cada vez mais os usuários e toda comunidade, com atendimento humanizado, 

assim cumprindo suas metas com responsabilidade social.  
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7. ANEXOS 

Lista dos treinamentos realizados. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

DATA SETOR TREINAMENTOS INTERNOS
Nº DE 

PARTICIPANT
C.H

TOTAL DE 

HORAS
17/08/2020 COMUNICAÇÃO NR 17 - Ergonomia 1 1:00:00 1:00:00

18/08/2020 DEP NR 17 - Ergonomia 1 1:00:00 1:00:00

19/08/2020 NEP NR 17 - Ergonomia 1 1:00:00 1:00:00

05/08/2020
Ferramentas da Qualidade - Mapeamento de Processos: 

SIPOC e Fluxograma
2 2:00:00 4:00:00

12/08/2020
Ferramentas da Qualidade - Mapeamento de Processos: 

Fluxograma
2 1:30:00 3:00:00

18/08/2020 NR 17 - Ergonomia 1 1:00:00 1:00:00

19/08/2020
Conectores de Sistema Fechado: Uma estratégia eficiente 

para redução de IPCS
1 20:00:00 20:00:00

19/08/2020 Ferramentas da Qualidade - Indicadores (Parte 1) 3 1:30:00 4:30:00

25/08/2020 Flushing de Cateteres: Uma boa prática em TIV 1 20:00:00 20:00:00

25/08/2020 Estou em Casa - Pequenas Estratégias Inteligentes 1 20:00:00 20:00:00

26/08/2020 Ferramentas da Qualidade - Indicadores (Parte 2) 1 1:30:00 1:30:00

18/08/2020 SAU NR 17 - Ergonomia 1 1:00:00 1:00:00

03/08/2020 FO.HJB.NEP.023 - Ambientação Setorial (Adm. e Apoio) 1 0:30:00 0:30:00

03/08/2020 Integração Institucional 1 4:00:00 4:00:00

17 e 18/08/2020 NR 17 - Ergonomia 2 1:00:00 2:00:00

24 a 26/08/2020 CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 1 12:00:00 12:00:00

03/08/2020 Integração Institucional 1 4:00:00 4:00:00

06, 07 e 12/08/2020  Cadastro de Paciente no Sistema Salux 12 0:30:00 6:00:00

17 a 20/08/2020 NR 17 - Ergonomia 10 1:00:00 10:00:00

18/08/2020 APOIO NR 17 - Ergonomia 1 1:00:00 1:00:00

19/08/2020 CONTRATOS NR 17 - Ergonomia 1 1:00:00 1:00:00

17 e 18/08/2020 NR 17 - Ergonomia 2 1:00:00 2:00:00

24, 25 e 28/08/2020 CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 1 12:00:00 12:00:00

03/08/2020 Integração Institucional 1 4:00:00 4:00:00

17 a 20/08/2020 NR 17 - Ergonomia 15 1:00:00 15:00:00

17 e 18/08/2020 FATURAMENTO NR 17 - Ergonomia 3 1:00:00 3:00:00

19/08/2020 FINANCEIRO NR 17 - Ergonomia 1 1:00:00 1:00:00

17 a 20/08/2020 NR 17 - Ergonomia 13 1:00:00 13:00:00

24, 26-28/08/2020 CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 1 16:00:00 16:00:00

17 e 18/08/2020 MANUTENÇÃO NR 17 - Ergonomia 2 1:00:00 2:00:00

19/08/2020 NR 17 - Ergonomia 1 1:00:00 1:00:00

24 a 28/08/2020 CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 1 20:00:00 20:00:00

RELATÓRIO DE TREINAMENTOS - AGOSTO 2020 - JEAN BITAR

FARMÁCIA

ATENDIMENTO

PATRIMÔNIO

LABORATÓRIO

RH

DEP. PESSOAL

NQSP
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Sandro Miguel Valente Mendes 

Coordenador do Núcleo de Educação Permanente e Divisão de Ensino e Pesquisa  

NEP-DEP/HJB/INDSH 

03/08/2020 Integração Institucional 1 4:00:00 4:00:00

03, 07, 11, 13 e 

17/08/2020
FO.HJB.NEP.023 - Ambientação Setorial (Adm. e Apoio) 1 8:00:00 8:00:00

17 a 20/08/2020 NR 17 - Ergonomia 8 1:00:00 8:00:00

03/08/2020 SECRETARIA PAE 2 3:00:00 6:00:00

18 e 19/08/2020 NR 17 - Ergonomia 2 1:00:00 2:00:00

24 a 28/08/2020 CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 1 20:00:00 20:00:00

03/08/2020 Integração Institucional 1 4:00:00 4:00:00

10/08/2020 FO.HJB.NEP.023 - Ambientação Setorial (Adm. e Apoio) 1 5:20:00 5:20:00

17 a 20/08/2020 NR 17 - Ergonomia 31 1:00:00 31:00:00

24-26 e 28/08/2020 CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 1 16:00:00 16:00:00

25-28/08/2020 CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 1 16:00:00 16:00:00

26 e 28/08/2020 CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 1 8:00:00 8:00:00

03/08/2020 Integração Institucional 1 4:00:00 4:00:00

17 a 20/08/2020 NR 17 - Ergonomia 9 1:00:00 9:00:00

03/08/2020 Integração Institucional 1 4:00:00 4:00:00

18 e 19/08/2020 NR 17 - Ergonomia 2 1:00:00 2:00:00

01/08/2020 Versionamento da IT.HJB.GA.045 - Nutrição Parenteral 2 1:00:00 2:00:00

03/08/2020 Integração Institucional 4 4:00:00 16:00:00

05/08/2020
Ferramentas da Qualidade - Mapeamento de Processos: 

SIPOC e Fluxograma
5 2:00:00 10:00:00

07, 24, 25 e 

29/08/2020

Relatório dos Bundles da UTI (Indicadores de 

Monitoramento)
23 1:00:00 23:00:00

10 a 13/08/2020 Reação Transfusional 95 1:00:00 95:00:00

11 a 13/08/2020 Identificação e Manutenção de Almotolias e Medicamentos 37 0:30:00 18:30:00

12/08/2020
Ferramentas da Qualidade - Mapeamento de Processos: 

Fluxograma
4 1:30:00 6:00:00

17 e 18/08/2020
FO.HJB.SCIH.028 - Controle de Antimicrobiando (Profilaxia 

Cirúrgica)
5 0:15:00 1:15:00

17 a 20/08/2020 NR 17 - Ergonomia 123 1:00:00 123:00:00

19/08/2020 Ferramentas da Qualidade - Indicadores (Parte 1) 4 1:30:00 6:00:00

24 a 28/08/2020 CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 1 20:00:00 20:00:00

24, 25, 27 e 28/08/2020 CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 1 16:00:00 16:00:00

26/08/2020 Ferramentas da Qualidade - Indicadores (Parte 2) 4 1:30:00 6:00:00

26/08/2020 Introdução ao Lean 1 9:00:00 9:00:00

26 e 27/08/2020 CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 1 8:00:00 8:00:00

26 a 28/08/2020 CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 1 12:00:00 12:00:00

17 e 18/08/2020 PSICOSSOCIAL NR 17 - Ergonomia 3 1:00:00 3:00:00

30 465 334:05:00 729:35:00

SESMT

PORTARIA

SHL/SPR

SND
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TI

 














