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RELATÓRIO DE GESTÃO, TRIMESTRE: 10 DE MAIO DE 2013 A 10 DE AGOSTO
DE 2013, referente ao Contrato de Gestão nº 64/2012 SES/GO que visa
estabelecer

o

compromisso

entre

as

partes

para

o

gerenciamento,

operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no HOSPITAL DE
URGÊNCIAS DE GOIÂNIA DR. VALDEMIRO DA CRUZ – HUGO, para os fins que
se destina.
APRESENTADO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO, em
cumprimento ao item 3.1.36 (Contrato de Gestão) – Elaborar e encaminhar à
Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos –
AGR e à CONTRATANTE, em modelos estabelecidos pela AGR, relatórios de
execução, mensal, até o dia 10 do mês subsequente ao trimestre.
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1. APRESENTAÇÃO
As Organizações Sociais (OS) são modelos gerenciais recentes na
administração pública brasileira atual. A ideia surgiu durante a Reforma do
Estado no Brasil, em meados da década de 1990, e foi implantado em 1998,
por meio da Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998 que: Dispõe sobre a
qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa
Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a
absorção de suas atividades por organizações sociais. Esta Lei autorizou o
Poder Executivo a transferir a execução de serviços públicos e gestão de bens
e pessoal públicos a entidades especialmente qualificadas, quais sejam, as
Organizações Sociais. Ressaltando-se que o estado de Goiás tendo legislado
conforme sua competência, dando à lei estadual as adaptações cabíveis com a
Lei nº 15.503, de 28 de dezembro de 2005 que: Dispõe sobre a qualificação de
entidades como organizações sociais estaduais e dá outras providencias. Uma
das principais medidas utilizadas pelo Poder Público para transferir a execução
de serviços públicos a entidades privadas é o contrato de gestão, instituído
pela Lei n°9.637/98, que visa a "instituir parceria entre o poder público e uma
organização não governamental qualificada pelo poder público, sob certas
condições, para prestar atividade de interesse público mediante variadas
formas de fomento pelo Estado". Os mecanismos de controle estão previstos
em todo o processo do modelo das Organizações Sociais, que vai desde a sua
qualificação até os momentos previstos para a prestação de contas. A OS é
uma organização que, embora tenha uma flexibilidade de gestão muito
importante para suas atividades, apresenta um dos mais complexos e
completos sistemas de controle, pois apesar do modelo OS ter sido idealizado
com o controle focado nos resultados, a organização tem que prestar contas de
toda a parte financeira, patrimônio, recursos humanos e dos resultados
alcançados, comparando-os ao pactuado no contrato de gestão.
Um dos principais instrumentos utilizados’ para esse controle são os relatórios
de desempenho1 ou de gestão, cuja função é prover informações acerca do
grau de alcance das metas pactuadas, conforme os indicadores definidos e
segundo a sistemática de avaliação traçada. Os relatórios poderão ser parciais,
trimestrais, quadrimestrais, semestrais e anuais.
1

Cadernos MARE da Reforma do Estado. Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
Brasília – DF / 1998.
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O Instituto de Gestão em Saúde/GERIR apresentou aos Órgãos de Controle
Interno e Externo, em cumprimento ao item 3.1.36 (Contrato de Gestão) –
Elaborar e encaminhar à Agência Goiana de Regulação, Controle e
Fiscalização dos Serviços Públicos – AGR e à CONTRATANTE, em modelos
estabelecidos pela AGR, relatórios de execução, mensal, até o dia 10 do mês
subsequente ao trimestre, os Relatórios de Gestão referentes ao Trimestre: 10
de maio de 2012 a 10 de agosto de 2012, 10 de agosto de 2012 a 10 de
novembro de 2012, 10 de novembro de 2012 a 10 de fevereiro de 2013, 10 de
fevereiro de 2013 a 10 de maio de 2013, Contrato de Gestão nº 64/2012
SES/GO que visa estabelecer o compromisso entre as partes para o
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde
no HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA DR. VALDEMIRO DA CRUZ –
HUGO, para os fins que se destina.
O presente Relatório de Gestão refere-se ao Trimestre – 10 de maio de 2013
a 10 de Agosto de 2013.
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2. INTRODUÇÃO
O Instituto de Gestão em Saúde/GERIR elaborou seu Estatuto Social em
consonância com as diretrizes da Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998
e da Lei Estadual nº 15.503, de 28 de dezembro de 2005 que dispõem sobre a
qualificação de entidades como organizações sociais.
O Instituto de Gestão em Saúde/GERIR é uma associação civil sem fins
lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, filantrópica, dirigida ao ensino, à
pesquisa cientifica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação
do meio ambiente, à cultura, à assistência social e especialmente à saúde. No
desenvolvimento de suas atividades, deverá observar os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da
eficiência e não fará qualquer discriminação de raça, cor, sexo ou religião. O
quadro social do Instituto de Gestão em Saúde/GERIR é constituído por
número ilimitado de associados, distribuídos nas categorias: Fundadores;
Efetivos; Correspondentes; Beneméritos e Honorários. São órgãos do Instituto
de Gestão em Saúde/GERIR: Assembleia Geral; Conselho de Administração;
Diretoria Executiva; Conselho Fiscal e Conselho Técnico. O Conselho de
Administração é constituído respeitando a paridade legal, por 07 (sete)
membros, todos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, composto da seguinte
forma: 02 vagas de membros natos representantes do Poder Público; 02 vagas
de membros natos representantes de entidades da sociedade civil organizada;
01 vaga de membro eleito dentre os empregados da entidade, ou membros ou
associados; 01 vaga para pessoas de notória capacidade profissional e
reconhecida idoneidade moral, eleitos pelos demais integrantes do Conselho
de Administração e 01 vaga para profissional técnico indicado pela Diretoria
Executiva.
Uma das principais medidas utilizadas pelo Poder Público para transferir a
execução de serviços públicos a entidades privadas é o contrato de gestão,
instituído pela Lei n°9.637/98, que visa a "instituir parceria entre o poder público
e uma organização não governamental qualificada pelo poder público, sob
certas condições, para prestar atividade de interesse público mediante variadas
formas de fomento pelo Estado".
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O Instituto de Gestão em Saúde/GERIR apresentou Proposta de Trabalho de
Organização, Administração e Gerenciamento do Hospital de Urgências de
Goiânia Dr. Valdemiro da Cruz – HUGO, com fundamentação legal no
CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001/2012. Como resultado foi firmado o Contrato
de Gestão nº 64/2012 SES/GO que visa estabelecer o compromisso entre as
partes para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e
serviços de saúde no Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro da Cruz
– HUGO, para os fins que se destina.
O referido contrato tem como Partícipes:
Contratante:
SES/GO: SECRETÁRIO ANTONIO FALEIROS FILHO
PGE: PROCURADOR GERAL ALEXANDRE TOCANTINS
Interveniente:
AGR: CONSELHEIRO PRESIDENTE HUMBERTO TANNÚS JUNIOR
Contratada:
GERIR: PRESIDENTE EDUARDO RECHE SOUZA
OBJETO:
Estabelecer

o

compromisso

entre

as partes

para

o

gerenciamento,

operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital de
Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro da Cruz – HUGO, com a pactuação de
indicadores de Desempenho e Qualidade em regime de 24 horas/dia,
assegurando assistência universal e equânime aos usuários do SUS.
Os mecanismos de controle estão previstos em todo o processo, que vai desde
a sua qualificação até os momentos previstos para a prestação de contas.
Um dos principais instrumentos utilizados para esse controle são os relatórios
de gestão, cuja função é prover informações acerca do grau de alcance das
metas pactuadas, conforme os indicadores definidos e segundo a sistemática
de avaliação traçada.
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Diretoria GERIR/ HUGO:
•Superintendente Executivo do Instituto de Gestão em Saúde /GERIR
Sr. Edsamuel Araújo
•Superintendente Técnico do Instituto de Gestão em Saúde /GERIR
Dr. Jose Mario Teles
•Controlador do Instituto de Gestão em Saúde /GERIR
Dr. Thiago Sobreira
•Consultora Técnica e Administrativa/GERIR
Dra. Maria Aparecida Leite
•Assistente Técnica /GERIR
Sra. Nádia Ferreira Gonçalves
•Diretor Geral/ HUGO
Dr. Ciro Ricardo Pires de Castro
•Diretor Técnico/ HUGO
Dr. Nasser Rodrigues Tannús
•Diretora Administrativa/ HUGO
Sra. Karla Azeredo
•Diretor do Departamento Médico/ HUGO
Dr. Antônio Francisco Guise
Diretor do Departamento de Ensino e Pesquisa/ HUGO
Dr. Luiz Fernando Martins
Membros do Conselho de Excelência do HUGO 2:
Sr. Nion Albernaz: Presidente
Sra. Lorena Dayrell
Sr. Macário Paiva Neto
Sra. Avenilma de Lourenzo Freitas
Sra. Luzia Helena Berigo
Sra. Margareth Rocha Peixoto Giglio
Sr. Fernando Antônio Monteiro
Sr. Pablo Carvalho Leite
2

Empossados pelo Excelentíssimo Governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo e pelo Secretário de
Estado da Saúde, Antônio Faleiros em solenidade de posse dos membros dos Conselhos de Excelência
dos hospitais de Doenças Tropicais (HDT), Urgências de Goiânia (HUGO), Materno Infantil (HMI),
Urgências de Aparecida de Goiânia (HUAPA) e Central de Laudos (FIDI), realizada em 22 de outubro de
2012
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O Instituto de Gestão em Saúde/GERIR apresentou aos Órgãos de Controle
Interno e Externo, em cumprimento ao item 3.1.36 (Contrato de Gestão) –
Elaborar e encaminhar à Agência Goiana de Regulação, Controle e
Fiscalização dos Serviços Públicos – AGR e à CONTRATANTE, em modelos
estabelecidos pela AGR, relatórios de execução, mensal, até o dia 10 do mês
subsequente ao trimestre, os Relatórios de Gestão referentes ao Trimestre: 10
de maio de 2012 a 10 de agosto de 2012, 10 de agosto de 2012 a 10 de
novembro de 2012, 10 de novembro de 2012 a 10 de fevereiro de 2013 e 10 de
fevereiro de 2013 a 10 de maio de 2013.
O presente Relatório de Gestão refere-se ao Trimestre/ 10 de maio de 2013 a
10 de agosto de 2013.
Ressaltamos

ainda

que

foi

estabelecida

a

Comissão

Unificada

de

Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão – COMACG, através da
Portaria Nº 272/2012/GAB/SES, publicada no D.O, Nº 21.420 de 31/08/2012.
A referida portaria considera as disposições contidas na Portaria publicada com
o Nº 089/2012/GAB/SES, que instituiu a Assessoria de Gestão de Parcerias
com Organizações Sociais/AGPOS.

Membros COMACG:
Sr. Murillo Simiema Campos/AGPOS/SES-GO
Sra. Presilina do Bomfim Nunes Carvalho/SCATS/SES-GO
Sra. Simone Machado de Oliveira Batista/SEST/SUS
Sra. Maria Aparecida Leite/ GERIR/ HUGO

A Portaria nº 361/2012/GAB/SES/GO, de 05/11/2012 atribuiu à COMACG as
seguintes competências:
I – Acompanhar o desempenho da Organização Social frente ao cumprimento
das metas estabelecidas no Contrato de Gestão, através de relatórios
periódicos, conforme estabelecido no referido instrumento;
II – Requerer, a qualquer momento, a apresentação de relatório pertinente à
execução do contrato de gestão, contendo comparativo das metas propostas
com os resultados alcançados;
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III – Elaborar e encaminhar ao Secretário de Estado da Saúde de Goiás
relatório conclusivo da avaliação procedida;
IV – Comunicar à Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, mediante relatório
circunstanciado, as irregularidades ou ilegalidades de que tiver conhecimento,
envolvendo a utilização de recursos ou bens de origem pública pela
Organização Social;
V – Dar ciência, concomitantemente, dos mesmos fatos à Procuradoria Geral
do Estado, Controladoria-Geral do Estado, ao Tribunal de Contas do Estado e
ao Ministério Público, para a propositura de medidas cabíveis.
Ficou estabelecido ainda, que os Relatórios de Monitoramento e Avaliação
produzidos pelas COMACG serão utilizados como subsídios para a revisão e
adequação das metas a serem estabelecidas quando da renovação dos
Contratos de Gestão.
Objetivando harmonizar os procedimentos para monitoramento e avaliação do
gerenciamento de unidades de saúde pelas organizações sociais, institui-se o
Manual de Monitoramento e Avaliação de Contrato de Gestão utilizado no
âmbito da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás.
Foi realizado em janeiro de 2013 em cumprimento ao item 3.2.5 – Realizar,
semestralmente, por meio da AGPOS, avaliação global do cumprimento das
Metas e do Contrato sob os aspectos de gestão, contábil, jurídico e, em
especial, a assistência aos usuários, emitindo parecer conclusivo, após o
devido contraditório, o primeiro Monitoramento e Avaliação do Contrato de
Gestão, referente ao período de maio de 2012 a novembro de 2012, onde o
Instituto

de

Gestão

em

Saúde/GERIR

obteve

o

resultado

final

e

consubstanciado na Avaliação Global de 9,18.
Em junho de 2013, foi realizado o segundo Monitoramento e Avaliação do
Contrato de Gestão, referente ao período de dezembro de 2012 a maio de
2013, onde o Instituto de Gestão em Saúde/GERIR obteve o resultado final e
consubstanciado na Avaliação Global de 9,7.
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A Prestação de Contas relativa ao Contrato de Gestão tem como Interveniente
a Agencia Goiânia de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços
Públicos/AGR,

CONSELHEIRO

PRESIDENTE

HUMBERTO

TANNÚS

JUNIOR.
3.1.37 – Elaborar e encaminhar relatório consolidado de execução e
demonstrativos financeiros, ao fim de cada exercício fiscal, devendo ser
apresentado à CONTRATANTE e à AGR até o dia 10 de janeiro do ano
subsequente.
O prazo da referida foi prorrogado para o mês de abril/2013, com envio por
meio eletrônico, conforme metodologia de fiscalização econômico-financeira
estabelecida pela AGR. A AGR encaminhou o ofício de aprovação da referida
prestação de contas, para a SUNAS. Ofício em anexo.
Em cumprimento ao item 3.1.36 (Contrato de Gestão) – Elaborar e
encaminhar à Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização dos
Serviços Públicos – AGR e à CONTRATANTE, em modelos estabelecidos pela
AGR, relatórios de execução, mensal, até o dia 10 do mês subsequente ao
trimestre, o Instituto de Gestão em Saúde/GERIR apresentou os Relatórios de
Gestão referentes ao Trimestre: 10 de maio de 2012 a 10 de agosto de 2012,
10 de agosto de 2012 a 10 de novembro de 2012, 10 de novembro de 2012 a
10 de fevereiro de 2013 e 10 de fevereiro de 2013 a 10 de maio de 2013, e
apresentará o presente relatório, trimestre 10 de maio de 2013 a 10 de agosto
de 2013.
O Instituto de Gestão em Saúde/GERIR encaminha seus Relatórios de Gestão
à Controladoria-Geral do Estado/CGE, Secretário de Estado, Sr. José Carlos
Siqueira. A CGE publicou a INSTRUÇÃO NORMATIVA CGE Nº 12, DE 12 DE
DEZEMBRO DE 2012 que: Estabelece a sistemática de fiscalização, a cargo
da Controladoria-Geral do Estado (CGE), dos contratos de gestão celebrados
pelos órgãos e entidades da Administração Pública do Estado de Goiás.
Encaminhado também os documentos referidos a Controladoria Geral do
Estado de Goiás/ Unidade de Controle Interno/Superintendência Central de
Controle Interno junto à SES.
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O Ministério Público do estado de Goiás, anteriormente através do Promotor de
Justiça, Marcelo Celestino e atualmente, através do Promotor de Justiça, Érico
de Pina Cabral, Coordenador do Centro de Apoio Operacional da Saúde/CAO
SAÚDE e Promotorias de Justiça para o Monitoramento da Gestão por OS de
Unidades Hospitalares do estado de Goiás realiza reuniões bimensais com as
Organizações Sociais e SES/GO. As reuniões e visitas as Unidades
Assistenciais visam monitorar a gestão com apresentação de resultados e
trocas de experiências. Os referidos Relatórios de Gestão, Mapas de
Produção, Laudos de Insalubridade e documentos diversos de Recursos
Humanos, também foram encaminhados.
O Instituto de Gestão em Saúde/GERIR apresentou também os referidos
Relatórios de Gestão ao Ministério Público Federal/Procuradoria da
República em Goiás informando que os relatórios consubstanciam as ações
definidas no Plano de Trabalho e estratificam o plano com o resultado das
ações. O diagnóstico da situação em que se encontrava o Hospital de
Urgências de Goiânia/ HUGO também foi encaminhado à procuradoria.
A Diretoria Geral do HUGO, Dr. Ciro Ricardo Pires de Castro, estabelece
articulação e reconhece a importância do acompanhamento do Conselho
Regional de Medicina do Estado de Goiás, na pessoa do Presidente Dr.
Salomão Rodrigues Filho.
O primeiro Relatório de Gestão foi elaborado no período de 10 de maio de
2012 a 10 de agosto de 2012 e refletiu o período de transição no
gerenciamento do HUGO, apresentando os resultados alcançados e as
fragilidades enfrentadas para a operacionalização da Proposta Técnica
apresentada para o gerenciamento da instituição hospitalar. Os resultados
alcançados foram apurados, com base no conjunto de indicadores, definidos na
programação para acompanhar o cumprimento das metas e compromissos
fixados e contemplou a primeira reunião de Planejamento Estratégico no
gerenciamento do estabelecimento hospitalar ocorrida no GERIR em 14 de
maio de 2012, o resumo da proposta técnica e a Avaliação de Conformidade
das Metas.
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É importante considerar que desde que assumiu a gerência do Hospital de
Urgências de Goiânia – HUGO em maio de 2012, o Instituto de Gestão em
Saúde /GERIR desenvolveu estudos e procedimentos organizacionais visando
adequação do Modelo Assistencial do hospital. Os referidos procedimentos
visavam compatibilizar os pactos preconizados no Contrato de Gestão n.º
64/2012 – SES/GO e a realidade assistencial encontrada no HUGO. O Instituto
de Gestão em Saúde/ GERIR elaborou o segundo Relatório de Gestão que
contempla o período de 10 de agosto de 2012 a 10 de novembro de 2012,
apresentando uma série histórica sobre o seu desempenho na gerência da
unidade hospitalar HUGO, com informações que permitem identificar, de forma
mais clara e objetiva, as relações de causa e efeito, tanto das ações da
instituição, quanto de eventuais condições sobre a melhoria do desempenho.
Da mesma forma foram explicitadas as causas de um desempenho em
desacordo com o pretendido. O Instituto de Gestão em Saúde/ GERIR elaborou
o terceiro Relatório de Gestão, que contempla o período de 10 de novembro
de 2012 a 10 de fevereiro de 2013, apresentando uma série histórica sobre o
seu desempenho na gerência da unidade hospitalar HUGO com a inserção do
planejamento institucional na organização do referido hospital.
O Instituto de Gestão em Saúde/ GERIR elaborou o quarto Relatório de
Gestão, que contempla o período de 10 de fevereiro de 2013 a 10 de maio de
2013, apresentando uma série histórica sobre o seu desempenho na gerência
da unidade hospitalar HUGO com informações que demonstram a solidez do
planejamento institucional na organização do referido hospital, bem como o
adequado acompanhamento desse planejamento.
O Instituto de Gestão em Saúde/ GERIR apresenta o presente Relatório de
Gestão que contempla o período de 10 de maio de 2013 a 10 de agosto de
2013, em consonância com a sua Missão, Visão e Valores.
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Missão
Buscar soluções na área da saúde atendendo as necessidades dos nossos
parceiros e da população.
Visão
Ser uma entidade nacionalmente reconhecida pela qualidade na gestão e na
implementação de soluções para as instituições e profissionais da saúde.
Valores
Ética
Transparência
Responsabilidade Social
Gestão participativa
Valorização dos colaboradores
Responsabilidade com os recursos públicos
Sustentabilidade
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3. AVANÇOS E DESAFIOS NA ORGANIZAÇÃO/HUGO

3.1 O Contexto da Saúde Pública no Brasil
A promulgação da Constituição Federal de 1988 pode ser considerada uma
das maiores conquistas da população brasileira. Ao reconhecer o direito à
saúde como direito de todo cidadão e dever do Estado, estabelecendo a
universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização e
participação da sociedade, como os princípios e diretrizes legais do Sistema
Único de Saúde - SUS, a Constituição de 1988 agrupa conceitos, princípios e
uma nova lógica de organização da saúde, propostos pelo movimento de
Reforma Sanitária.
Em seus artigos 196 a 200 a Constituição de 1988 admite expresso o conceito
de saúde, compreendido numa perspectiva de articulação de políticas
econômicas e sociais; a saúde como direito social universal derivado do
exercício da cidadania plena e não mais como direito previdenciário; a
caracterização dos serviços e ações de saúde como de relevância pública; a
criação de um Sistema Único de Saúde, descentralizado, com comando único
em cada esfera de governo, atendimento integral e participação da comunidade
e a integração da Saúde à Seguridade Social.
Faz-se cogente salientar que, a Lei 8.080, de setembro de 1990 – Lei Orgânica
da Saúde teve sua promulgação delongada devido às divergências internas no
Poder Executivo, bem como, aos interesses corporativos do setor privado. A
referida Lei dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços de
saúde, regulamentando o capítulo da Saúde na Constituição. Reafirma
princípios e diretrizes como a universalidade de acesso aos serviços de saúde
em todos os níveis, a integralidade da assistência, participação da comunidade,
a descentralização político administrativa, com direção única em cada esfera
de governo, com ênfase na descentralização, além da regionalização e
hierarquização da rede de serviços de saúde, entre outros. Em 28 de junho de
2011, mais de 20 anos após a promulgação da Lei Orgânica da Saúde, a
mesma foi Regulamentada por meio do Decreto Nº. 7.508.
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Os vetos na Lei 8.080 geraram intensa reação do movimento de saúde,
coordenado pela Plenária Nacional de Saúde, compelindo a um acordo entre
as lideranças partidárias do Congresso e do Governo, o que resultou na Lei n.º
8.142, de 28/12/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na
gestão do SUS, por meio das Conferências de Saúde, com a representação
dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as
diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes:
municipal, estadual e nacional e dos Conselhos de Saúde. A Lei n.º 8.142
dispõe ainda sobre as transferências intergovernamentais de recursos
financeiros, criando os Fundos de Saúde em cada instância de governo e
determinando que os repasses de recursos sejam feitos automaticamente, de
fundo a fundo.
A implantação Sistema Único de Saúde – SUS – universal, ocorreu em meio a
uma conjuntura político-econômica bastante desfavorável, onde a promoção da
ideologia neoliberal era contrária ao financiamento público do sistema de
saúde. No entanto, são inegáveis os avanços ocorridos na implementação do
SUS desde sua criação, onde o acesso aos cuidados em saúde foi
consideravelmente ampliado, juntamente à conscientização da população
sobre seu direito à saúde, como cidadãos. Apesar dos inúmeros avanços
observados, o SUS ainda constitui um sistema em franco processo de
desenvolvimento, e enfrenta numerosos desafios, principalmente políticos, para
garantir sua sustentabilidade, pautada nas bases legais normativas já
estabelecidas.
3.2 A Busca da Qualidade nos Serviços de Saúde/ HUGO
A atenção às Urgências no Estado de Goiás em muito se assemelha àquela
observada no contexto nacional. Pode se considerar que o funcionamento da
atenção às Urgências em todos os níveis do Sistema constitui um dos maiores
desafios na atualidade da saúde, pois a organização da assistência deve
buscar mais que o mero alcance de metas quantitativas numéricas de
atendimento, a execução da Atenção às Urgências deve ser desenvolvida com
princípios de qualidade, a fim de fazer diferença na qualidade do atendimento e
nos seus resultados.
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A saúde tem a constante necessidade de buscar a excelência em suas
atividades, pois a lida diária com vidas impulsiona a busca pela melhoria
contínua dos serviços, e faz crescer a preocupação com a qualidade das
estruturas e processos. O objetivo prioritário dessa busca incessante pela
qualidade é a adequada atenção ao paciente.
O Instituto de Gestão em Saúde – GERIR considera a importância do
planejamento estratégico na obtenção de avanços, no que se refere à
constante busca pela qualidade, bem como na detecção das fragilidades e
conscientização sobre os desafios a serem enfrentados pela instituição. Nesse
contexto, o Grupo de Trabalho de Estratificação e Avaliação do Projeto tem
realizado o acompanhamento e a avaliação da proposta de trabalho
apresentada, bem como realizado a reorientação das estratégias pré-definidas,
a fim de se alcançar melhores resultados.

3.3 Estratégias de Estratificação e Avaliação do Projeto
A qualidade é um elemento diferenciador no processo de atendimento das
expectativas de clientes e usuários dos serviços de saúde. Toda instituição
hospitalar, dada a sua missão essencial em favor do ser humano, deve
preocupar-se com a melhoria permanente da qualidade de sua gestão e
assistência de tal forma, que consiga uma integração harmônica das áreas
médica, tecnológica, administrativa, econômica, assistencial e, se for ocaso,
das áreas de docência e pesquisa.
Os hospitais são componentes de uma rede de serviços de atenção à saúde,
associados geograficamente, seja por uma organização planejada ou como
consequência de uma organização espontânea dos elementos assistenciais
existentes. Este conjunto, que abrange a totalidade da oferta de serviços
disponíveis em um território, denomina-se “sistema local de saúde”. No
contexto de um sistema local de saúde, os hospitais desempenham um papel
indispensável, valendo-se destacar alguns aspectos:
•Oferecer assistência médica integrada;
•Oferecer assistência médica continuada;
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•Constituir um nível intermediário dentro de uma rede de serviços de
complexidade crescente;
•Concentrar grande quantidade de recursos de diagnóstico e tratamento para,
no menor tempo possível, reintegrar o paciente ao seu meio;
•Abranger os resultados de suas ações sobre a população da área de
influência;
•Promover a saúde e prevenir as doenças sempre que o estabelecimento
pertencer a uma rede que garanta a disponibilidade de todos os recursos para
resolver cada caso.
O desenvolvimento e aprimoramento de programas de garantia de qualidade
são uma necessidade em termos de eficiência e uma obrigação do ponto de
vista ético e moral. Toda a instituição hospitalar deve se aprimorar permanente,
de tal forma que consiga uma integração harmônica das áreas médica,
tecnológica, administrativa, econômica, assistencial e, se for o caso, das áreas
docentes e de pesquisa. A matéria prima básica dos hospitais é o doente, e
cabe a eles reintegrá-los à sociedade em condições de retornar, tanto quanto
possível, às funções que desempenhava anteriormente. Assim, o conceito do
ser

humano

encontra-se

intimamente

associado

à

existência

dessas

instituições, que só adquirem pleno sentido, quando são concebidas em razão
das pessoas.
O Hospital, por ser uma organização de alta responsabilidade social, e também
em virtude de sua complexidade organizacional e comportamental, enquadrase como organização potencial ao planejamento estratégico, constituindo-se
em organismo com excelente índice de probabilidade de desenvolvimento, se
empregado eficazmente esse instrumento.
O Planejamento Estratégico é observado sob as seguintes dimensões:
Abrangência, Tempo

e

Objetivo.

Fatores

que

influenciam:

facilidade,

vantagens, oportunidades como pontos fortes, dificuldades, obstáculos e
vulnerabilidades como pontos fracos, tanto do ambiente externo como do
ambiente intra-organizacional.
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A formulação de estratégias, não se resume na simples previsão das decisões
que serão tomadas no futuro, fundamenta-se na tomada de decisões que
produzirão efeitos no futuro. Ou seja, estratégia é condicionamento do futuro e,
por isso, implica uma administração também estratégica e em longo prazo.
Com esse referencial teórico foi instituído no HUGO, um Grupo de Trabalho –
GT de Estratificação e Avaliação do Projeto que apresentou a proposta de
trabalho seguindo um roteiro de instrumento com adequado planejamento,
visão de futuro, oportunos cronogramas de execução, custos estimados e
resultados factíveis. Nos projetos táticos e operacionais observou a definição
dos objetivos a alcançar e definiu as estratégias de implantação na Gestão, nos
Processos, nos Fluxos, nas Comissões Técnicas, nas Medidas de Promoção
de Relação Humana e Apoio Social na Comunidade Interna e Externa do
Hospital (Atendimento e Acolhimento), nos Serviços e Funcionamento de
Equipe Interdisciplinar e outros serviços, na Ciência e Tecnologia, na Política
de Recursos Humanos e no Monitoramento e Avaliação dos Serviços.
As áreas voltadas às atividades Executiva e Técnica do Instituto de Gestão em
Saúde/GERIR visando realizar o Monitoramento e Avaliação articulado ao
Serviço em setembro de 2012 estabeleceram a Diretoria Colegiada GERIR/
HUGO (DGH).
Na Reunião de DGH, os dados de Produção do HUGO são apresentados
semanalmente e avaliados mensalmente.
A Superintendência Executiva, do Instituto de Gestão em Saúde/GERIR,
Edsamuel Araújo, em janeiro de 2013, reestabelece o processo do
Planejamento Estratégico com as diretorias e atores chaves do HUGO, com
estabelecimento de um Processo Gerencial Contínuo.
Realizado exercício gerencial pautado na Eficiência, com ênfase nos meios;
realização de tarefas; resolução de problemas e capacitação de colaboradores,
de modo a operar mais adequadamente os recursos utilizados; e na Eficácia,
com ênfase aos objetivos e metas voltados ao monitoramento visando o
alcance

dos

resultados

propostos

no

projeto.

O

processo

gerencial

estabelecido está voltado à efetividade organizacional.
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No exercício gerencial proposto foram realizadas análises do Ambiente Interno
e Externo, foram identificadas as fortalezas, fragilidades, oportunidades e
ameaças com definição de objetivos estratégicos por área de resultado:
Satisfação de Clientes; Gestão de Processos; Colaboradores, Parceiros e
Fornecedores; Médico Assistencial. Estabelecidas metas por diretoria, gerência
e setor.
O grupo definiu macro objetivo por área de resultado, com estabelecimento de
Plano de Ação, com metas quantitativas e qualitativas e definição de
responsabilidades. O Grupo de Trabalho do Planejamento Institucional trabalha
com a Área de Apoio Técnico Operacional.
Nesse contexto, o monitoramento da execução dos planos com a finalidade de
alcance dos objetivos supramencionados é realizado pela DGH em parceria
com a área de apoio técnico operacional, por meio da inserção do tema nas
pautas de reuniões, para discussão e deliberações.
O Núcleo de Qualidade resulta deste planejamento estratégico e está sendo
organizado com o objetivo de conduzir um processo permanente de
disseminação da cultura da Qualidade e da promoção de medidas para
Acreditação Hospitalar. Com planejamento detalhado, contemplando aspectos
essenciais da qualidade de acordo com a Organização Nacional de
Acreditação (ONA), iniciou seus trabalhos com o desenvolvimento de
ferramentas personalizadas de avaliação e diagnóstico situacional, que
apontarão os nós críticos para a Segurança Hospitalar, norteando táticas
gerenciais de promoção da qualidade e prevenção de danos.
ANEXO I: PROPOSTA NÚCLEO DA QUALIDADE.
3.4 Área de Apoio Técnico Operacional
Com o início da nova administração do Hospital de Urgências de Goiânia pelo
Instituto de Gestão em Saúde – GERIR, uma série de mudanças estruturais
começou a ser processada, com vistas a adequar a instituição para a prestação
de serviços de melhor qualidade. A Área de Apoio Técnico Operacional,
diretamente ligada às Superintendências Executiva e Técnica do Instituto
GERIR e às Diretorias do HUGO, foi criada com o intuito de colaborar com o
controle e a organização de atividades técnico-gerenciais relacionadas aos
itens pactuados no Contrato de Gestão nº 64/2012 SES-GO.
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A Área de Apoio Técnico Operacional participa na elaboração e implementação
do planejamento estratégico do HUGO; na formulação e avaliação de projetos
e propostas técnicas referentes ao planejamento estratégico do HUGO;
acompanha, avalia e emite opiniões em procedimentos e atos que envolvam o
alcance das metas pactuadas com a SES-GO; acompanha a execução das
atividades referentes ao planejamento estratégico do HUGO; assiste a Diretoria
Colegiada

GERIR/HUGO

em

assuntos

relacionados

ao

planejamento

estratégico do HUGO; planeja, organiza e coordena as Reuniões da Diretoria
Colegiada GERIR/HUGO; supervisiona as atividades relacionadas ao alcance
das metas pactuadas no Contrato de Gestão nº 64/2012 SES-GO;
responsabiliza-se pelo apoio administrativo à instituição/reestruturação das
Comissões Técnicas; presta apoio às Comissões Técnicas, no planejamento,
execução e avaliação de suas atividades; supervisiona as atividades
desenvolvidas pelas Comissões Técnicas; elabora e implanta, em parceria com
as Comissões Técnicas, sistemas de acompanhamento e controle das
atividades desenvolvidas; corresponsabiliza-se pela prestação de contas
periódica, referente às atividades desenvolvidas pelas Comissões Técnicas;
participa das atividades de educação permanente.
O Instituto de Gestão em Saúde/GERIR considera a importância do
planejamento estratégico na obtenção de avanços, no que se refere à
constante busca pela qualidade, bem como na detecção das fragilidades e
conscientização sobre os desafios a serem enfrentados pela instituição. No
desenvolvimento de suas atividades, a Área de Apoio Técnico Operacional
preza pela fidedignidade dos dados a ela apresentados, bem como, a ética, o
sigilo e o respeito. A referida área tem realizado, junto às Diretorias, o
acompanhamento e a avaliação da proposta de trabalho apresentada, bem
como, a reorientação das estratégias pré-definidas, a fim de se alcançar
melhores resultados.
Esse relatório tem por objetivo apontar as atividades executadas pela Área de
Apoio Técnico Operacional no Hospital de Urgências de Goiânia, no período
compreendido entre maio e agosto de 2013.
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3.4.1 Atividades Executadas
• Participação nas reuniões de acompanhamento e avaliação do planejamento
estratégico do HUGO, com definição de corresponsabilidades;
• Elaboração de projeto para instituição do Núcleo de Qualidade GERIR/HUGO;
• Acompanhamento e avaliação semanal dos procedimentos e atos realizados
no HUGO, relacionados ao alcance das metas proposta pela SES-GO;
• Planejamento e acompanhamento das reuniões de Diretoria Colegiada
GERIR/HUGO, com elaboração de relatórios executivos;
• Elaboração, desenvolvimento e acompanhamento de indicadores hospitalares
para adequar o monitoramento da qualidade dos serviços prestados no HUGO;
• Elaboração de relatório de indicadores hospitalares para monitoramento da
qualidade dos serviços prestados no HUGO;
• Participação no planejamento e implementação das atividades executadas
pelo Grupo de Trabalho em Humanização;
• Elaboração e atualização do banco de dados referente à Pesquisa de
Satisfação dos Usuários do HUGO;
•Análise e apresentação dos resultados da Pesquisa de Satisfação dos
Usuários do HUGO, com elaboração de frequências descritivas, por meio de
tabelas e gráficos;
•Elaboração de propostas direcionadas à instituição de serviços e execução de
atividades relacionadas à Avaliação da Qualidade Hospitalar;
•Elaboração e atualização de Portarias referentes à criação e/ou alterações nas
Comissões Técnicas do HUGO, em parceria com a Diretoria Geral;
•Elaboração e atualização de Regimentos Internos das Comissões Técnicas do
HUGO, em parceria com a Diretoria Geral;
•Acompanhamento das reuniões periódicas realizadas pelas Comissões
Técnicas do HUGO;
•Atualização da documentação referente à Qualificação do HUGO como
Hospital Escola;
•Realização de reuniões com chefias de setores, para tratar sobre o
cumprimento das metas;
•Atualização e envio à Assessoria de Gestão de Parcerias com Organizações
Sociais – AGPOS, das planilhas referentes ao monitoramento da produção
mensal do HUGO;
•Elaboração e avaliação de documentos pertinentes ao cumprimento do
Contrato de Gestão nº 64/2012 SES-GO.
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4. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ORGANIZAÇÃO ASSISTENCIAL

4.1 Núcleo Hospitalar de Vigilância Epidemiológica/ HUGO
Instituído pela PORTARIA Nº 2.254, DE 5 DE AGOSTO DE 2010, que define
as competências para a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios,
os critérios para a qualificação das unidades hospitalares de referência
nacional e define também o escopo das atividades a serem desenvolvidas
pelos Núcleos Hospitalares de Epidemiologia.
O NHVE/HUGO desenvolve ações que objetivam a melhoria da Atenção à
Saúde na área assistencial hospitalar.
O Núcleo Hospitalar de Vigilância Epidemiológica do HUGO (NHVE/HUGO)
elaborou o Relatório de Avaliação Trimestral (abril de 2013 a junho de 2013)
das atividades desenvolvidas pelo Núcleo. ANEXO II.

4.2 Resgate da Humanização na Assistência/ HUGO
A Proposta Técnica para organização da assistência no HUGO tem como
diretriz central a Política Nacional de Humanização preconizada pelo Ministério
da Saúde.
As ações desenvolvidas se destinaram a empreender uma política institucional
de resgate da humanização na assistência à saúde, em beneficio dos usuários
e dos profissionais de saúde.
Criação do GTH/ HUGO:
Visando consolidar as propostas de ação em Humanização já elaboradas e
viabilizar a continuidade no desenvolvimento dessas, foi estruturado o Grupo
de Trabalho em Humanização (GTH/HUGO). O GTH/HUGO surgiu através da
integração da Equipe de Humanização (composta por profissionais das Artes
Cênicas) e da Área de Desenvolvimento de Recursos Humanos do HUGO.
Para melhor orientação e condução do programa de ações de humanização, o
GTH/HUGO foi composto por profissionais da direção, da administração e das
áreas clínica e operacional do hospital.
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Com a criação do grupo, reafirma-se o HumanizaSUS como política que
atravessa as diferentes ações e instâncias dos processos de humanização,
englobando os diferentes níveis e dimensões da atenção e gestão. O objetivo
da criação do GTH/HUGO está ancorado na efetivação de uma condução mais
humanizada do processo permanente de transformação da cultura assistência
à saúde, favorecendo o respeito à dignidade humana. O GTH/HUGO constituise assim enquanto espaço coletivo democrático e organizado de escuta,
análise, elaboração e decisão sobre projetos de Humanização. As atribuições
do

GTH/HUGO

estão

especialmente

vinculadas,

a

identificação

de

mecanismos para promover um real comprometimento de todo o hospital com
a nova política de humanização e uma participação ativa dos profissionais em
disseminar as ações propostas pelo GTH/HUGO.
Estruturação do Regimento Interno do GTH/ HUGO:
A criação do GTH/HUGO fez necessária uma reorganização da estrutura
interna que sustenta as ações propostas e desenvolvidas no âmbito da
Humanização. Nessa reorganização um novo Regimento Interno foi elaborado
pelo Grupo, no intuito de definir e ajustar as diretrizes que norteiam o trabalho
de Humanização. Optou-se por uma estrutura formada por coordenação, vicecoordenação, secretaria e comissões (de projeto e assessoramento). A
organização

do

trabalho

por

comissões

favorece

a

produção

e

o

desenvolvimento dos projetos propostos pelo Grupo, pois possibilita que os
profissionais agreguem e inter-relacionem as ideias e os saberes na construção
das ações de humanização.
A consolidação do GTH/HUGO, através da organização de seu Regimento
Interno, representa um momento importante para uma efetivação do programa
de ações de humanização. O desenvolvimento da Política Nacional de
Humanização implica necessariamente o fortalecimento de uma política de
resgate dos valores essenciais da vida humana e do cuidado ético. A
implantação dessa política deverá considerar a participação ativa e
responsável do maior número de pessoas (profissionais e usuários)
empenhadas, direta ou indiretamente, de forma que sejam respeitadas,
ouvidas, acolhidas e valorizadas.
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE

Rua 89 Qd F29 Lt 58 Nº 526 - CEP: 74.093-140 Setor Sul - Goiânia/GO - www.gerir.org.br

25

Nas etapas para a efetivação do programa de ações de humanização, têm-se a
elaboração, desenvolvimento e avaliação das ações de humanização, sendo
necessário ao Grupo escolher/definir estratégias, recursos e áreas visadas.
A atuação/intervenção do GTH/HUGO se expressa em diferentes planos, em
especial, nos planos: pedagógico, político, subjetivo e comunicativo. Esses
planos se interpenetram na sustentação de um processo de reflexão contínua
sobre as vivências das relações de trabalho, num exercício constante de
sensibilização e compreensão da amplitude e importância dos processos de
promoção da saúde dentro da organização do ambiente hospitalar.
4.2.1 Ações da Equipe de Humanização
Relatório: Grupo de Trabalho em Humanização GTH/HUGO
1. Introdução
A temática da humanização do atendimento em saúde mostra-se relevante no
contexto atual, uma vez que a constituição de um atendimento focado em
princípios como a integralidade da assistência e equidade, a participação social
do usuário, dentre outros, demanda a revisão das práticas cotidianas, com
ênfase na criação de espaços de trabalho menos alienantes que valorizem a
dignidade do trabalhador e do usuário.
A humanização na saúde implica uma mudança na gestão dos sistemas de
saúde e seus serviços. Essa mudança altera o modo como usuários e
trabalhadores da área da saúde interagem entre eles. A humanização na área
da saúde tem como um dos seus principais objetivos fornecer um melhor
atendimento dos beneficiários e melhores condições para os trabalhadores.
O hospital humanizado é aquele que contempla, em sua estrutura física,
tecnológica, humana e administrativa, a valoração e o respeito à dignidade do
ser humano, seja ela paciente, familiar ou o próprio profissional que nele
trabalha, garantindo condições para um atendimento de qualidade.
O Grupo de Trabalho de Humanização, visando atender estes parâmetros,
realiza frequentemente ações de humanização envolvendo tanto profissionais
quanto pacientes. A seguir serão descritas essas ações e os resumos das
reuniões realizadas no período de 1º de maio a 12 de agosto de 2013.
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2. Ações do Grupo de Trabalho em Humanização (GTH/HUGO)

2.1. Fomentar a criação de espaços para reflexões entre os profissionais
(setoriais e/ou não)
2.1.1. Elaboração do Plano de Humanização da Gestão do Trabalho
Como previsto no Regimento Interno do GTH/HUGO, compete a esse Grupo,
entre outras atribuições, “Elaborar um plano de trabalho a partir da análise de
indicadores institucionais frente às políticas para a humanização (no que se
refere às suas competências e princípios) propondo ações específicas e
conjuntas com as áreas responsáveis”.
Neste sentido, compreendeu-se a necessidade de desenvolver dois planos de
trabalho, um específico para as ações de Humanização da Gestão do Trabalho,
propostas pelo GTH, e outro mais abrangente, referente à humanização dos
Processos

de Trabalho

em articulação com o

desenvolvimento

das

perspectivas da Educação Permanente.
A estrutura do Plano de Humanização da Gestão do Trabalho foi delineada
segundo o modelo de Ações e Atividades, em que cada ação (macro) é
formada/delimitada por atividades (micro). Posteriormente, a medida que estes
delineamentos sejam discutidos e desenvolvidos em atividades pontuais pelo
GTH, cada atividade será desmembrada em Responsável, Custo e Prazo de
realização. O Plano de Humanização da Gestão do Trabalho do GTH/HUGO
encontra-se em Anexo.
Dentre as ações desse Plano, está a de “Desenvolver o Plano de Humanização
dos Processos de Trabalho em articulação com o desenvolvimento da
Educação Permanente”. Esse segundo Plano será construído por meio de
oficinas, nas quais serão elaborados os Planos de Ação de Educação
Permanente e de Humanização dos Processos de Trabalho de forma conjunta
e articulada, para o período compreendido entre maio de 2013 e junho de
2014. O Plano de Humanização da Gestão do Trabalho e o Plano de
Humanização dos Processos de Trabalho estão inseridos no Plano de
Desenvolvimento de Recursos Humanos – PDRH/HUGO.
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Para a elaboração do Plano de Humanização da Gestão do Trabalho, o GTH
realizou reuniões com a Consultora em Saúde do CONASS (Conselho
Nacional dos Secretários de Saúde) Rita Bertão Cataneli. Nessas reuniões
foram trabalhadas questões referentes à organização e planejamento das
ações de humanização a serem propostas e desenvolvidas no período de Maio
de 2013 a Junho de 2014.
2.2. Melhorar a relação/comunicação entre os profissionais e entre
usuários
2.2.1. Dia das Mães e Semana da Enfermagem
As comemorações do Dia das Mães e da Semana da Enfermagem foram
realizadas juntas, como um modo de homenagear os técnicos(as) de
enfermagem, auxiliares de enfermagem e enfermeiros(as) do HUGO. Uma
homenagem que além de alegrar “nossas Mães” e todos os funcionários da
enfermagem, que são de extrema importância e competência para o Hospital
de Urgência de Goiânia, estimulam os funcionários a refletirem sobre o aspecto
humano em seu trabalho diário e na vida.
No auditório B, no dia 11 de maio, foi organizado um café da manhã, onde
houve também a apresentação de um vídeo feito com algumas mães e
profissionais da enfermagem do HUGO, e ainda apresentação de um Coral que
deixou a todos emocionados. Após o termino das comemorações, foram
entregues como lembrancinha um porta-retratos com uma foto tirada de todos
os participantes dessa comemoração.
Além disso, foi realizada a ação “Recado na Árvore” seguindo a temática do
Dia das Mães. Para essa atividade, foram selecionadas diferentes figuras que
simbolizassem a temática materna. Cada figura era um cartão, que os usuários
e trabalhadores do HUGO podiam utilizar para trocar mensagens e recados
entre si.
Ainda nesse dia, o “Salão Beleza Pura” ofereceu alguns serviços especiais
gratuitamente aos profissionais do hospital, em homenagem as datas
comemorativas. Além do Café da manhã especial, houve também um Jantar
Especial neste dia e no dia seguinte (dia 12) um Almoço Especial ao Dia das
Mães.
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2.2.2. Dia Junino
No sábado, dia 07 de junho, aconteceu o lançamento das comemorações
juninas no HUGO. Para marcar essa abertura, aconteceu uma apresentação
artística realizada pelos artistas do Grupo de Trabalho em Humanização
(GTH/HUGO).
Os artistas enfeitaram o jardim localizado em frente à entrada da Recepção
Social do HUGO com bandeirinhas, flores de papel crepom e motivos juninos,
anunciando as atividades que ocorrerão durante todo o mês de junho.
Enquanto realizavam a montagem da decoração, os palhaços juninos cantaram
músicas para celebrar as festas da colheita, a fartura do pão na mesa, os
santos e as divindades homenageados no mês de junho.
Como parte dessas ações em comemoração ao mês de junho, os artistas do
Grupo de Humanização também decoraram o jardim de inverno do HUGO,
localizado no Térreo, próximo à Cruz. O Jardim transformou-se no Espaço
Fogueirinha, um lugar acolhedor e confortante.
O Espaço foi enfeitado com varais de bandeirinhas juninas e cordões de luzes
coloridos. Junto às bandeirinhas penduradas há mensagens de esperança e
compreensão. Outras bandeirinhas estão disponíveis para quem quiser deixar
seus votos. Logo na primeira semana, muitas pessoas já conheceram e
utilizaram o Espaço Fogueirinha.
Em frente ao Espaço Fogueirinha foi colocada a Árvore de recados. Dessa vez,
a árvore foi vestida com terno xadrez e chapéu de palha, estilizada como um
Correio Elegante. Os cartões de recados também foram personalizados, sendo
feitos artesanalmente pelo Grupo de Humanização.
Como término dessas atividades, foi celebrado no dia 21 de junho (sexta-feira)
o 1º Dia Junino do HUGO, uma grande festa que se prolongou durante o dia
todo, das 9h às 22h com muita música, comidas e bebidas típicas das
festividades juninas. Foram realizadas apresentações musicais de cantores
locais, distribuídas ao longo de todo o dia. Havia também um banner totalmente
decorado para que os funcionários do HUGO pudessem tirar fotos. Do lado de
fora, no pátio, foram servidos crepe e algodão-doce. Todos os profissionais do
HUGO foram convidados e muitos compareceram na comemoração, tendo
divertido e confraternizado.
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2.2.3. Dia dos Pais
A comemoração do dia dos pais foi realizada de 9 a 13 de agosto de 2013. Nas
enfermarias, tivemos a presença de um Pastor, que proporcionou momento de
oração e ainda cantou em homenagem aos pais ali presentes. Nos andares
das clínicas, aconteceu a apresentação de um Coral da Igreja Presbiteriana,
que muito emocionou quem os assistia.
Os artistas do GTH entraram no HUGO, caracterizados de palhaços, cantando
canções em homenagem ao Dia dos Pais. Em seguida, seguiram para as
enfermarias,

onde

foram

feitas

exibições

de

um

filme

selecionado

especialmente para este dia no “Cine Curta HUGO Itinerante”.
No domingo foram servidas refeições especiais no refeitório ao longo do dia
(Café da manhã, almoço, lanche e jantar) em homenagem ao Dia dos Pais. E
no dia 13 de agosto, houve no Hospital uma apresentação do Coral do LACENGO (Laboratório Central de Saúde Pública).
2.3. Incentivar práticas promocionais de saúde coletiva e qualidade de
vida
2.3.1. Corrida das Cores
No mês de julho, o Grupo de Trabalho em Humanização do HUGO participou
do evento “Corrida das Cores”, que aconteceu em Goiânia no dia 28 de julho.
Os profissionais do HUGO foram convidados para participar da Corrida através
do sorteio de 10 inscrições gratuitas. Essa atividade teve como objetivo
incentivar os trabalhadores do Hospital a promoção da prática de atividade
física. A “Corrida das Cores” é um grande evento que ocorre em muitas
cidades brasileiras e consiste num percurso de 5km. Ao longo da corrida, são
jogados pós de diferentes cores nos corredores, que chegam ao final,
completamente coloridos. Não precisa ser atleta/corredor para participar, pois o
que mais importa nessa festa é a alegria da confraternização, em um momento
social e sensorial único. Os profissionais sorteados marcaram presença na
Corrida.
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2.4. Promover a sensibilização e conscientização dos usuários e
trabalhadores em relação a temas e aspectos específicos relacionados
aos processos de produção de saúde
2.4.1. Atividade de Conscientização da Importância da Higienização das
Mãos:
De 26 a 28 de junho, os artistas do Grupo de Trabalho em Humanização do
HUGO, GTH, vestidos de palhaço, circularam por todos os setores do Hospital
cantando uma paródia da música “Lavar as mãos”, de Arnaldo Antunes,
alertando sobre a necessidade de higienizar as mãos e mostrando como deve
ser feita essa higienização através de uma coreografia criada com os passos
da técnica de higienização das mãos. Os artistas realizaram essa atividade
especialmente nos momentos das visitas médicas, sendo essa, uma atividade
importantíssima para conscientização dos trabalhadores quanto a importância
da lavagem das mãos na prevenção de infecções hospitalares.
Ainda como parte dessa atividade, os palhaços entregaram Kits Profissionais
para os funcionários do HUGO um bóton escrito “Mãos limpas: eu faço parte” e
um informativo.
Utilizando o “Cine Curta HUGO Itinerante”, os artistas do GTH circularam pelas
enfermarias do 3º e 4º andar, exibindo aos pacientes e acompanhantes vídeos
curtos sobre a importância da higienização das mãos no cotidiano dentro e fora
do ambiente hospitalar.
2.4.2. Campanha para a Não alimentação dos macacos na Unidade
Hospitalar
Por estar localizado ao lado de um parque ecológico da cidade, o Areião, o
HUGO é constantemente “visitado” por macacos que vivem no parque. Os
macacos vêm para a área externa da unidade hospitalar, nos jardins, sendo
atraídos pelos alimentos que os acompanhantes dão a eles. Enquanto as
pessoas acreditam que estão apenas alimentando e interagindo com esses
animais, elas correm o risco de sofrerem ataques, além de causarem mal aos
próprios macacos, por darem alimentos impróprios.
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Os casos de ataques de macacos não são raros no Parque Areião, sendo que
alguns incidentes também foram recentemente identificados no Hospital. Desde
um arranhão até uma mordida de um desses animais pode causar graves
problema de saúde, como herpes e raiva. Conforme publicado ainda em 2012,
no site Medicina em Goiás, “mais do que um cuidado com a saúde e
integridade dos animais, não oferecer alimentos e evitar o contato próximo com
eles é também uma medida de segurança e de preservação da saúde (...)”
(medicinago.com.br). Além disso, oferecer alimentos à animais silvestres é uma
prática ilegal e pode acarretar em multa, cujos valores vão de R$ 500,00 à R$
10.000,00.
Devido a esse problema, que já se tornou um hábito, o GTH propôs uma
atividade de conscientização acerca da importância de não alimentar os
macacos na unidade hospitalar. Na área externa do HUGO, mais precisamente,
no jardim externo localizado em frente à Recepção Social, foram pendurados
nas árvores macacos coloridos, feitos de dobradura.
Junto a esses macacos, foram colocadas placas que continham informações
importantes sobre a importância de não alimentar os macacos, os riscos de
ataques e transmissão de doenças devido ao contato com esses animais. Foi
uma maneira mais descontraída que o GTH encontrou de alertar as pessoas
acerca desse problema.
As cores vibrantes dos macacos e das placas foi um modo de chamar a
atenção e despertar interesse. Enquanto essa campanha estava sendo
montada, as pessoas já olhavam curiosas e algumas logo liam as placas. As
crianças que estavam ali acharam a ideia da campanha divertida.

3. Reuniões do GTH/HUGO
O Grupo de Trabalho em Humanização – GTH/HUGO se reúne periodicamente
para apresentar e discutir propostas de humanização. Em todos os encontros
são feitos resumos executivos.
Promover o desenvolvimento da humanização no HUGO de forma participativa,
colaborativa e aberta.
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4. Ações do Plano de Humanização da Gestão do Trabalho
1. Fomentar a criação de espaços para reflexões entre os profissionais

(setoriais e/ou não), a fim de ampliar o diálogo entre os profissionais,
incentivar a gestão participativa, promover espaços abertos, horizontais, nos
quais todos os assuntos de interesse dos funcionários sejam acolhidos e
propostos por eles mesmos, propiciando a reflexão dos processos de trabalho
de cada área/setor do hospital, com base nas perspectivas da educação
permanente.
Obs.: Esses espaços poderão ou não constituir Grupos de Trabalho para
discussões mais pontuais ou abordagem de temas específicos.
Atividades (exemplos)
 Formação do Grupo de Trabalho em Humanização.
 Desenvolver oficinas de alinhamento conceitual;
 Realizar reuniões periódicas de desenvolvimento de plano e suas ações;
 Reestruturar o Regimento Interno do GTH/HUGO.
2. Desenvolver o Plano de Humanização dos Processos de Trabalho em

articulação com o desenvolvimento da Educação Permanente, por meio de
oficinas para elaboração dos planos de ação de Educação Permanente e de
Humanização dos processos de trabalho de forma conjunta e articulada, para o
período compreendido entre maio de 2013 a junho de 2014.
Atividades (exemplos)
 1ª Oficina. Conteúdo: Humanização, Processos de Trabalho e
Facilitadores.
 Dispersão (45 dias). Com instrumento, os participantes levantarão
problemas e proposições relacionadas à educação permanente e aos
processos de trabalho, com foco nas relações interpessoais e desenvolvimento
das “Tecnologias Leves”.
 2ª Oficina (60 dias após a primeira oficina). Validação do Plano
 Demais atividades até execução e monitoramento (vide etapas para
elaboração dos planos);
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 Reunião com as Chefias do HUGO, sobre a importância da
Humanização e do Plano de Humanização da Gestão do Trabalho.
 Desenvolver Cartilha de acolhimento e Manual do funcionário.
3. Promover o atendimento ao paciente centrado na compreensão e no

cuidado melhorando a informação e atenção ao Usuário.
Atividades (exemplos)
 Desenvolver atividade para atendimento acolhedor e resolutivo;
•

Desenvolver o S.A.V. (Serviço de Ação ao Voluntário);

•

Desenvolver curso de capacitação para voluntários;

 Desenvolver atividade para o melhor acesso à informação, por parte dos
usuários;
• Intervenção Artística dos Palhaços Perguntadores.
 Desenvolver

projetos

visando

transformar

periódica

ou

permanentemente os ambientes coletivos, de modo que estes se tornem mais
acolhedores;
• Colocar estante de livros nas salas de descanso;
• Refletir sobre a criação de salas de convivência intersetoriais;
• Desenvolver ocupações estéticas das áreas de descanso, de
espera e de não atendimento (ex. Jardim de inverno do piso
térreo e jardim externo da recepção social);
• Rever a ambiência da Sala de Escape;
• Refletir sobre a criação de um Cantinho da Criança.

4. Melhorar a relação/comunicação entre os profissionais e entre

usuários, promovendo a intra e intersetorialidade, com ênfase na socialização
das ações humanas para estabelecer melhor convívio.
Atividades (exemplos)
 Promover oficinas de integração entre os profissionais abrindo espaços
para reflexões e expressões;
 Estimular os profissionais a rever certos comportamentos nas relações
interpessoais;
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 Reconhecer e valorizar a singularidade de cada trabalhador/usuário,
através do tratamento humano e reconhecido, da celebração de datas
comemorativas, do compartilhamento de elementos culturais em comum:
 Seminário de Sensibilização sobre a importância da humanização;
 Desenvolvimento do formulário eletrônico para o funcionário se
expressar anonimamente (tipo POP);
 Atividades de comemoração e sensibilização do Aniversário do HUGO:
• Mostra Histórica/túnel do tempo mostrando a evolução ao HUGO
ao longo da sua história.
 Atividades

de

comemoração

e

sensibilização

da

Semana

da

Enfermagem e do Dia das Mães:
• Evento de comemoração em homenagem aos profissionais da
enfermagem e às mães que trabalham no HUGO;
• Recado na Árvore;
• Cine Curta Hugo Itinerante.
 Atividades de comemoração e sensibilização da Época Junina:
• Intervenção artística para montagem da decoração junina no
Jardim Externo do Hugo;
• Intervenção artística para montagem da decoração no Jardim de
Inverno do Hugo (Espaço Fogueirinha);
• Recado na Árvore (Correio elegante);
• Evento de comemoração da época junina (1º Dia Junino do
HUGO), aberto a todos os profissionais do Hospital;
 Atividade de comemoração e sensibilização do Dia dos Pais:
• Recado na Árvore;
• Cine Curta Hugo Itinerante;
• Café da manhã, almoço, jantar e ceia especial;
• Culto e Cantata especiais;
 Atividade de comemoração e sensibilização do Dia das Crianças;
 Atividade de comemoração e sensibilização do Dia do Natal;
 Atividade de comemoração e sensibilização do Carnaval;
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 Atividade de comemoração e sensibilização do Dia da Mulher, Semana
da Enfermagem e Dia da Saúde e Nutrição;
 Atividade de comemoração e sensibilização da Páscoa;
 Atividade de comemoração e sensibilização do Dia das Mães;
 Atividade de comemoração e sensibilização da Época Junina.
5. Monitoramento de ações de humanização já existentes na unidade,

promovendo os trabalhadores no sentido de valorizar iniciativas, articular e
compartilhar ideias, sinais, projetos e/ou programas já existentes na instituição
tanto aquelas relacionadas aos trabalhadores, quanto aos usuários.
Atividades (exemplos)
 Identificação pelos membros do GT de atividades em execução nos
diversos setores e de projetos já elaborados;
6. Desenvolvimento do SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor, ou

SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário/trabalhador: propor a reflexão
acerca da necessidade e viabilidade da criação desse Serviço.
Atividades (exemplos)
 Levantar o projeto já elaborado referente ao SAC
7. Incentivar práticas promocionais de saúde coletiva e qualidade de vida,

por meio da elaboração e desenvolvimento de projetos de saúde individuais e
coletivos para trabalhadores considerando as politicas intersetoriais e as
necessidades de saúde.
Atividades (exemplos)
 Desenvolver projeto em parceria com a fisioterapia e o ‘departamento de
ensino e pesquisa’ (viabilização de estagiários de educação física), para a
promoção da prática de atividade física periódica, enquanto prevenção de
doenças e melhora da autoestima dos profissionais do Hospital.
• Corrida das cores.
 Desenvolver projeto em parceria com a nutrição, para a conscientização
e campanha de alimentação saudável, prevenindo assim diversas doenças
decorrentes da má alimentação, como hipertensão, doenças cardiovasculares
causadas pelo colesterol alto. Ex. Dia 26 de Abril: Dia Nacional de Prevenção e
Combate à Hipertensão Arterial;
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 Desenvolver projeto de Campanha no Trânsito, para prevenção de
acidentes;
 Desenvolver projeto para prevenção e/ou conscientização da violência
doméstica contra mulheres;
 Desenvolver projeto para ginástica laboral a ser realizada nos setores do
Hospital;
 Desenvolver projeto para a promoção de outras atividades corporais
e/ou terapêuticas, em parceria com a psicologia;
• Avaliar, em função do perfil do HUGO, a necessidade de
desenvolver Grupo de Cuidados Paliativos - refletir sobre a
implantação de Musicoterapia nas enfermarias da unidade e
outras terapias alternativas.
 Elaboração de projetos de saúde em parceria com o Serviço Social para
o usuário e sua rede social.
•

Criação de grupo para auxiliar paciente que teve membro
amputado após saída do hospital, na sua readaptação. (Sugestão
Huldra) – ATENÇÃO: avaliar em função do perfil do HUGO.
Melhorar e/ou garantir a referencia para serviços especializados.

8.

Promover a sensibilização e conscientização dos usuários e

trabalhadores em relação a temas e aspectos específicos relacionados
aos processos de produção de saúde.
Atividade (exemplos)
 Campanha de conscientização da importância da higienização das mãos
em parceria com CCIH;
 Conscientização da importância da não alimentação dos animais dentro
do espaço da unidade hospitalar;
 Conscientização da importância do Dia do combate e prevenção da
Hipertensão (Dia 26 de Abril).
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9. Promover o bem-estar dos usuários e melhorar sua autoestima durante

o período de permanência na unidade hospitalar.
Atividade (exemplos)
 Toque

de

Beleza

oferecido

periodicamente

aos

usuários

e

trabalhadores;
 Implantação do “Projeto Hoje”;
 Animação hospitalar;
 Desenvolver uma Capelania hospitalar (Visitadores).

10. Etapas para elaboração dos Planos de Educação Permanente e de

Humanização dos Processos de Trabalho:

Escolha dos participantes das Oficinas: o GTH deverá definir os nomes dos
trabalhadores do Hospital que serão convidados para participar das Oficinas
para a elaboração do Plano.
1ª ETAPA:
Realização da 1ª Oficina (Verificar o check-list das oficinas em anexo)
Concentração:
Será necessário dividir o grupo em subgrupos, para a execução das
atividades propostas durante a oficina, sendo aproximadamente 3 grupos de
vinte pessoas. A divisão destes grupos poderá ser feita de maneira aleatória,
no dia da oficina, ou previamente pelo GTH que escolherá quais pessoas
compõem cada grupo. A apresentação deverá contemplar: apresentação dos
participantes, da oficina e das outras atividades iniciais.
•

Grupos:

Cada grupo da oficina deverá conter um integrante do GTH. Além dos
papéis propostos pelas atividades da oficina (facilitador, relator, entre outros),
os membros do GTH, auxiliarão nas discussões dentro dos grupos nas
atividades de dispersão.
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•

Desenvolvimento do conteúdo:

Durante a concentração, os temas serão apresentados e desenvolvidos
conforme os procedimentos/dinâmica escolhidos:
1. Humanização:

Exposição

dialogada

sobre

humanização

(a

aproximação do trabalhador com outros trabalhadores, com o próprio
trabalho e também na amplitude fora do ambiente de trabalho)
2. Processos de trabalho: Leitura e discussão de Textos (tarefas e
responsabilidades, maneira como faz essas tarefas, implicações e
afetações no ambiente de trabalho);
3. Facilitadores e Educação Permanente: exposição dialogada e leitura
e discussão de textos.
4. Apresentação da Dispersão – AD: Apresentação dos instrumentos
que serão utilizados na dispersão ou o desenvolvimento dos
instrumentos, para levantamento das questões relacionadas aos
processos de trabalho nas áreas/setores do Hospital;
5. Avaliação da oficina.
Observações:
•

Serão necessárias pelo menos 2h, aproximadamente, para cada tópico
(exceto avaliação), sendo de 40 a 45 minutos de exposição, discussão e
debate para cada texto trabalhado;

•

Esta oficina será realizada em um dia de 8h ou em dois de 6/4 horas,
podendo haver intervalo de uma semana;

•

Das oficinas poderão surgir novos facilitadores que irão integrar o GTH;

•

Para a realização da dispersão (levantamento em cada setor) serão
divididos grupos de entrevistadores, com três profissionais de cada setor
que farão parte da oficina. Haverá uma sensibilização para a realização
dessa atividade que poderá ser feita na segunda parte da oficina
(independente se a oficina for divida em dois dias, ou duas partes).
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2ª ETAPA:
Dispersão:
Essa proposta metodológica consiste em dividir os participantes da 1ª oficina
(facilitadores) em X grupos que no período de dispersão (45 dias) irão realizar
entrevistas em todos os setores do Hugo para identificar as necessidades de
educação/capacitação/humanização dos processos de trabalho. Na oficina será
apresentada a proposta de divisão de grupos e feita a leitura e discussão do
instrumento a ser aplicado.
A proposta não é realizar entrevistas individuais, mas sim trabalhar a
necessidade do setor e do trabalhador nele inserido. Os grupos fariam
pequenas reuniões com grupos de trabalhadores em todos os turnos,
identificando as necessidades do trinômio trabalhador – setor – turno. A
estratégia de utilizar pequenas reuniões tem como objetivo envolver todos os
trabalhadores na proposta, bem como fomentar o trabalho em grupo,
fundamental para o bom andamento das atividades desenvolvidas no ambiente
hospitalar.
•

Acompanhamento/monitoramento da dispersão:

Ao longo da dispersão, deve ocorrer acompanhamento/monitoramento das
entrevistas/levantamento - estas funções específicas já terão sido definidas na
primeira oficina, em que integrantes do GTH, entre os participantes, irão propor
responsáveis pelo monitoramento e comunicação entre grupos e o GTH. O
GTH também deverá realizar outras reuniões para acompanhamento e
avaliação da dispersão (abranger impressões das oficinas, os feedbacks da
dispersão e, os demais planos das outras linhas de desenvolvimento do
PDRH).
• Elaboração dos Planos: consolidação do produto da dispersão e
posterior apresentação e discussão do plano em uma nova oficina com o GTH.
A consolidação se fará por similaridade de respostas, buscando identificar
as Ações Propostas (Macro) e as Atividades que efetivariam as ações
(Como viabilizar as ações?).
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3ª ETAPA:
Realização da 2ª Oficina:
•

Retorno da dispersão:
Na 2ª oficina, o resultado da dispersão é apresentado aos participantes

(os mesmos da 1ª oficina) para validação dos Planos e para cada
ação/atividade validada os participantes da oficina indicam os Prazos de
execução das atividades (máximo 1 ano) e os Responsáveis pela sua
execução. Esta segunda oficina tem previsão para acontecer 60 dias após a
primeira oficina.

4ª ETAPA:
Análise de financeira/viabilidade
Após a 2ª Oficina o GTH promoverá o levantamento dos custos para execução
dos Planos e sua apresentação pra aprovação da Diretoria Colegiada do
HUGO
5ª ETAPA:
Execução do Plano

6ª ETAPA:
Acompanhamento e Monitoramento dos Planos e correção de rumos.

11. Planejamento da Oficina para o desenvolvimento do Plano de
Humanização do HUGO:

Grupo de Trabalho em Humanização (GTH/HUGO)

Assunto: Planejamento da Oficina para o desenvolvimento do Plano de
Humanização dos Processos de Trabalho em articulação com a Educação
Permanente:
Objetivo desse Planejamento: Verificar a viabilidade financeira para a
realização das Oficinas.

INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE

Rua 89 Qd F29 Lt 58 Nº 526 - CEP: 74.093-140 Setor Sul - Goiânia/GO - www.gerir.org.br

41

 Informações da 1ª Oficina:
•

Participantes: aproximadamente 60 pessoas, sendo 2 ou 3 por Área/setor
do HUGO, para abranger todos os turnos de trabalho

•

Data: 11 ou 18 de setembro

•

Horário: Das 9h às 17h

•

Conteúdo: Processos de Trabalho (Humanização, Educação permanente e
Facilitadores)

•

Necessidades técnicas: Espaço amplo com uma sala maior e duas salas
menores (para a divisão dos grupos e leitura e discussão dos textos);
Projetor de imagens, caixa amplificadora e microfone.

 Observações:
•

Esta será uma oficina para o desenvolvimento do Plano de Humanização
dos Processos de Trabalho em articulação com a Educação Permanente.
Será utilizada a Metodologia de “Concentração e Dispersão”. Nesta oficina
será feita a concentração, na qual serão estudados e discutidos textos
referentes aos temas definidos. Na dispersão, os participantes utilizarão um
instrumento (que está sendo construído) para coletarem informações dos
trabalhadores do Hospital com relação a aspectos dos processos de
trabalho e humanização. Essas informações serão utilizadas na construção
das Ações e Atividades do Plano de Humanização referido, englobando
todos os trabalhadores do Hospital na responsabilização pela humanização
dos processos de trabalho e da assistência à saúde;

•

É importante que essa oficina ocorra em um local externo ao ambiente de
trabalho, para que os trabalhadores possam estar tranquilos e mais
concentrados na proposta da oficina. Além disso, por se tratar de uma
oficina que visa fomentar a reflexão acerca de perspectivas e propostas
envolvidas com a humanização dos processos de trabalho é imprescindível
que os trabalhadores se sintam motivados e integrados. A Política de
Humanização objetiva a co-gestão nos processos de produção de saúde,
por isso acreditamos na valorização dos profissionais como possibilidade
de estimular o engajamento dos trabalhadores nos processos de
humanização em saúde desenvolvidos no HUGO.

ANEXO III - AÇÕES DA EQUIPE DE HUMANIZAÇÃO
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4.3 Gerência de Equipamentos e Infraestrutura Hospitalar/ GEIH/ HUGO
Ao implantar o sistema de manutenção de equipamentos médico-hospitalares e
infraestrutura hospitalar, a Gerência de Equipamentos e Infraestrutura/
GEIH/HUGO considerou a importância do serviço a ser executado e
principalmente, a forma de gerenciar a realização desse serviço. Não basta a
uma equipe de manutenção simplesmente consertar um equipamento – é
preciso conhecer o nível de importância do equipamento nos procedimentos
clínicos ou nas atividades de suporte (apoio) a tais procedimentos. É
necessário conhecer a história do equipamento dentro do hospital, a que grupo
ou família de equipamentos ele pertence, sua vida útil, seu nível de
obsolescência, suas características de construção, a possibilidade de
substituição durante a manutenção; enfim, tudo o que se refira ao equipamento
e que possa, de alguma maneira, subsidiar o serviço de manutenção, visando a
obter segurança e qualidade no resultado do trabalho. Todos esses dados vão
auxiliar o técnico na análise para detecção de falhas, no conhecimento da
urgência da realização do serviço, no estabelecimento de uma rotina de
manutenção preventiva e na obtenção do nível de confiabilidade exigido, já que
uma manutenção inadequada poderá colocar em risco a vida do paciente.
Cabe, portanto, ao responsável pelo grupo, a partir do conhecimento da
unidade hospitalar, de sua infraestrutura e do parque de equipamentos
instalados, estabelecer um sistema de gerenciamento de serviços capaz de
garantir a presteza e confiabilidade na execução. Porém, todo um sistema
perfeito de gerenciamento dos serviços de manutenção não será útil se não
estiver efetivamente vinculado a um sistema de gerenciamento dos recursos
humanos envolvidos nessa atividade. É imprescindível que os técnicos
participem sempre de cursos de treinamento, principalmente quando novos
equipamentos forem adquiridos, que haja monitoração constante de sua
produtividade e da qualidade dos serviços por eles realizados, que saibam
interagir com o corpo clínico de maneira cordial e eficiente, que conheçam os
termos médicos para entender e se fazer entender. É ainda imprescindível que
o pessoal de apoio administrativo também esteja envolvido no tipo de trabalho
do grupo de manutenção, que não se resume apenas aos serviços de
manutenção propriamente ditos, mas ao auxílio na aquisição de novos
equipamentos, na realização ou acompanhamento de testes no momento do
recebimento desses equipamentos e eventualmente na instrução aos usuários
sobre a sua utilização mais adequada.
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Assim, além do gerenciamento do serviço de manutenção, cabe ao
responsável pela equipe de manutenção estabelecer um sistema de
gerenciamento dos recursos humanos sob sua responsabilidade capaz de
garantir que todo o pessoal que compõe a equipe, sejam da área técnica ou
administrativa, execute seu trabalho com qualidade. Desse modo, um sistema
de gerenciamento da manutenção de equipamentos médico-hospitalares só
será completo se abarcar o gerenciamento dos serviços e dos recursos
humanos. O Hospitalar do Hospital de Urgências de Goiânia possui um vasto
“parque”

tecnológico

instalado

em

suas

dependências.

Dispõe

de

equipamentos de última geração, os quais exigem uma infraestrutura
qualificada, e que nesses últimos anos apresentou um crescimento
significativo, devido a constante disponibilização de novos equipamentos
lançados, todos os anos e também ao aumento da demanda de serviços à
saúde. A GEIH (Gerência de Equipamentos e Infraestrutura Hospitalar) aplica
os mais modernos conceitos de Engenharia Clínica não só para equipamentos
médicos, mas nos demais equipamentos e também, na infraestrutura do
Hospital, visando sempre a qualidade dos serviços e a otimização dos
recursos.
O gerenciamento de equipamentos de saúde contempla as atividades de
planejamento, seleção, aquisição, recebimento, inventário técnico, registro
histórico, armazenamento, transferência, instalação, uso, intervenção técnica,
descarte e segurança do paciente.
O

sistema

de

manutenção

de

equipamentos

médico-hospitalares

e

infraestrutura hospitalar, bem como, a Gerência de Equipamentos e
Infraestrutura/GEIH/HUGO desenvolvem ações de extrema importância para a
instituição. Ao considerar o serviço a ser executado, a equipe gerencial
coordena a implementação dos mesmos, com gerenciamento e supervisão.
O objetivo deste é relatar a relação, dos chamados gerados entre o dia 1º de
fevereiro de 2013 ao dia 30 de abril de 2013, nos quais foram estabelecidos
atendimentos a área clínica (equipamentos) e atendimentos á área hospitalar
(predial), pela Gerência de Equipamentos e Infraestrutura Hospitalar, do
Hospital de Urgências de Goiânia, consolidando os resultados adquiridos e as
ações realizadas pela equipe do GEIH/HUGO.
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4.3.1 Ações Realizadas
Nesse período, o setor realizou a manutenção, a correção e a prevenção
interna e externa de vários equipamentos, como: ventiladores, monitores,
focos, bisturis elétricos, osmoses de hemodiálise, mesas cirúrgica, aparelhos
anestésicos, oxímetros, aspiradores, autoclaves e fontes de luz.
Essas manutenções são realizadas nos diversos setores que compõem os
serviços do HUGO.
Os dados apresentados auxiliam a área, no conhecimento na urgência da
realização do serviço, no estabelecimento de uma rotina de manutenção
preventiva e obtenção do nível de confiabilidade, que é necessária, pois a
manutenção inadequada pode colocar em risco a vida dos pacientes.
O GEIH leva em consideração as necessidades do HUGO com ênfase no
Gerenciamento dos Recursos Físicos e Tecnológicos em Estabelecimentos de
Saúde, sempre acompanhando os últimos lançamentos no âmbito da saúde e o
cuidado de seus usuários.
Tudo isso está diretamente ligado aos impactos financeiros do hospital, aos
riscos à segurança para com os pacientes ou equipe de saúde, e a
vulnerabilidade da continuidade na assistência, fruto do alto grau de
dependência dos equipamentos médico-hospitalares para a realização de
procedimentos de diagnóstico, terapia e de emergência. Esse gerenciamento
de tecnologia no âmbito da saúde é uma ferramenta essencial para exercer
boas práticas para a gerência em serviços da saúde. O bom trabalho e os
resultados obtidos pelo GEIH é resultado dos princípios: rastreabilidade,
qualidade, eficácia, eficiência e segurança para o paciente. Embasado na RDC
50, RDC 02, NBR 15943 e as boas praticas de aquisição de equipamentos
médico hospitalar da ANVISA. Relatório Consolidado de Atividades/GEIH:
ANEXO IV.
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4.4 Serviços de Arquivo Médico e Estatística/ SAME/ HUGO
O Serviço de Arquivo Médico e Estatística/SAME constitui um serviço
imprescindível ao Hospital, permitindo estimar o valor do trabalho profissional e
o grau de eficiência com que são tratados os pacientes que recorrem ao
mesmo. Esse serviço se entrosa com os demais serviços técnicos e
administrativos da Instituição, colaborando com os mesmos no aprimoramento
de assistência prestada ao paciente. É o responsável por organização,
auditoria administrativa, armazenamento e guarda de prontuários médicos,
permitindo sua rastreabilidade sempre que necessário. É também responsável
pela elaboração dos indicadores estatísticos no âmbito técnico e de
produção/produtividade, visando à avaliação da demanda e do desempenho
das unidades hospitalares.
O SAME do HUGO reestruturou suas ações e atividades na perspectiva da
transformação dos dados coletados em informações claras e adequadas aos
setores da unidade hospitalar. O serviço elaborou o Procedimento
Operacional Padronizado – POP, com a visão de utilizá-lo como base para
garantia da padronização das tarefas da Seção:
•Minimizando a ocorrência de desvios na execução das tarefas fundamentais
para a qualidade serviço;
•Habilitando a todos os colaboradores a executarem os serviços de forma
análoga;
•Garantindo que os serviços possam ser compreendidos e resgatados,
utilizando a padronização como meio de comunicação, entre a geração atual
de colaboradores e a geração futura. Ou seja, garantir que novos
colaboradores e novos gerentes compreendam os serviços que foram
executados anteriormente.
O SAME abrange o arquivo dos prontuários médicos de internamento e
ambulatorial, e está localizado no 1º andar da unidade do Hospital de
Urgências de Goiânia. A importância do serviço torna-se relevante quando
apresentam com presteza, os arquivos sob guarda e os dados estatísticos
gerados, que servem, por exemplo, como defesa em acionamentos jurídicos,
trabalhos científicos, fornecimento de dados em entrevistas e mensuração da
produção da unidade.
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O SAME atende solicitações de localização de fichas/prontuários médicos,
tendo como principais usuários na parte de arquivo: Auditorias, CCIH, Diretoria,
Enfermagem, Faturamento, Gerência Médica, Médicos, Residentes estatística
As atividades do SAME compreendem a recepção de fichas e prontuários
faturados, a guarda e conservação desses documentos, a coleta e tabulação
de dados, elaboração de quadros comparativos estatísticos relativos ao
quantitativo dos atendimentos na unidade, relatórios com finalidade para INSS,
DPVAT, JUSTIÇA, MP, IML, POLÍCIA CÍVIL e outros.
O processo de produção na seção de arquivo médico e estatística envolve
diretamente quatro grandes setores da unidade, a saber:
Faturamento: fichas e prontuários já faturados, após análise do Núcleo de
Vigilância Epidemiológica, em média 200 fichas/dia e 50 prontuários/dia todas
as

fichas

são

formatadas,

separadas

cronologicamente,

ordenadas

alfabeticamente e arquivadas. Os prontuários são etiquetados, formatados e
montados conforme sequência técnica pré-estabelecida.
Departamento de enfermagem: Recebimento e coleta de dados para a
confecção de estatísticas mensais ou sazonais.
Diretoria e gerência médica: atendimento a pedidos de localização de
fichas/prontuários quando necessários para atestados, comunicações, análises
médicas e outras solicitações que se façam necessárias.
Ementa de atividades desenvolvidas
Estatística
1)

Condensar dados;

2)

Elaborar relatório diário de ocupação;

3)

Elaborar relatório comparativo mensal;

4)

Elaborar relatórios estatísticos específicos;

5)

Elaborar relatórios estatísticos sazonais;

6)

Fazer cálculos de médias, totais, índices e indicadores;

7)

Gerar Gráficos;

8)

Gerar relatórios no sistema;

9)

Identificar siglas e abreviações;

10)

Manter cópias de segurança de estatísticas realizadas.
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11)

Montar tabelas;

12)

Organizar e manter arquivo de estatísticas realizadas;

13)

Pesquisar nomes, datas, diagnósticos e destinos;

14)

Receber censos hospitalares;

15)

Registrar dados nas unidades de internação;

16)

Digitar e conferir o caderno do Necrotério com as guias encaminhadas

ao IML, SVO e corrigir no sistema Wareline;
Arquivo
1)

Arquivar as fichas extemporâneas em suas respectivas datas;

2)

Arquivar em ordem cronológica;

3)

Arquivar prontuário;

4)

Atender (conforme procedimentos legais e normas internas) as

solicitações de Médicos, Residentes, Diretorias, Dptº enfermagem, Gerência
médica, NVE, CCIH, Faturamento, Delegacias, Juízes, Ministério Público,
departamentos da SES e da SMS; outros órgãos do Estado, outros serviços de
saúde (públicos e privados);
5)

Atender e disponibilizar material para auditores;

6)

Atender ligações telefônicas com informações sobre solicitações do

Protocolo observando os direitos e deveres básicos do paciente de obter
informação adequada e clara sobre os serviços que o Hospital fornece apartir
do SAME;
7)

Colocar capa nos prontuários;

8)

Conferir listagem;

9)

Dar baixa na pendência;

10)

Digitar relatórios médicos e relatórios de lesão corporal (média mensal

600);
11)

Disponibilizar material para estudos científicos (autorizados pelo Comitê

de Ética);
12)

Etiquetar os prontuários;

13)

Formatar as folhas componentes;

14)

Formatar os documentos;

15)

Ordenar prontuário;
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16)

Organizar, manter e preservar os arquivos médicos;

17)

Pegar assinatura do Gerente do Pronto Atendimento;

18)

Pesquisar e localizar prontuários e fichas;

19)

Protocolar saída de documentos;

20)

Receber e conferir devoluções;

21)

Receber fichas extemporâneas;

22)

Receber fichas faturadas;

23)

Receber prontuários faturados;

24)

Registrar no controle informatizado de saída;

25)

Separar em ordem cronológica e dentro desta em ordem alfabética;

26)

Tirar cópia de prontuários.

Protocolo
1)

Arquivar documentos para a entrega;

2)

Atender ligações telefônicas com informações sobre solicitações do

Protocolo observando os direitos e deveres básicos do paciente de obter
informação adequada e clara sobre os serviços que o Hospital fornece apartir
do SAME;
3)

Carimbar relatórios;

4)

Digitar lista de solicitação diária;

5)

Encaminhar lista diária para o arquivo;

6)

Manter o arquivo organizado;

7)

Pesquisar datas, nomes e período de internação;

8)

Protocolar a entrega de documentos;

9)

Receber documentos do arquivo;

10)

Receber solicitação de documentos.

Sistema de arquivamento
As fichas ambulatoriais são arquivadas alfabeticamente em envelopes e estes
em ordem cronológica, os pacotes por sua vez são arquivados em estantes de
aço. Os prontuários são recebidos do faturamento, conferir listagem, colocar
capa, organizar internamente e arquivar em caixas de arquivo por ordem
numérica de faturamento.
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Comissão de Revisão de Prontuário (CRP)
A Comissão de Revisão de Prontuário tem por finalidade atender a resolução
CFM nº 1638/2002, que define prontuário médico como o “documento único
constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas,
geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do
paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico,
que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a
continuidade da assistência prestada ao indivíduo”. De natureza consultiva,
deliberativa, normativa e educatica, sendo os membros servidores da Seção de
Arquivo Médico e Estatística com coordenação do Dr. Dr. Rogério Orlow de
Oliveira.

Comissão de Documentação Médica e Estatística (CDME)
A Comissão de Revisão de Documentação Médica e Estatística tem a
finalidade de promover as medidas normativas e técnicas de controle de
execução das normas de preenchimento, arquivamento, guarda e recuperação
dos dados contidos nos mesmos, segundo normas do CREMEGO e CFM, em
especial a Resolução nº 1.638/2002. Os membros são os servidores da Seção
de Arquivo Médico e Estatística com coordenação do Dr. Reginaldo de Oliveira
Manata.

Demanda de Pacientes: ANEXO V.
Informe de Alta Hospitalar: ANEXO VI.

4.5 Equipe de Enfermagem/ HUGO
A Equipe de Enfermagem do HUGO, em consonância com a Proposta Técnica,
organizou ações voltadas à área assistencial e avançou na perspectiva da
Atenção à Saúde qualificando o cuidado em saúde.
A Equipe de Enfermagem tem por essência o cuidado ao ser humano,
desenvolvendo importantes ações relacionadas ao conforto, acolhimento e
bem-estar dos pacientes.
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Ressalta-se que os profissionais de enfermagem são de extrema importância
para a instituição que busca pela qualidade hospitalar, pois lidam diretamente
com os usuários por grandes períodos.

4.5.1 Papel da Equipe de Enfermagem
O Hospital de Urgências de Goiânia possui uma equipe de enfermagem
devidamente qualificada e selecionada, que inclui enfermeiros, técnicos e
auxiliares de enfermagem, sempre em processo de continuo de aprendizado.
A Enfermagem possui fundamental papel nas organizações de saúde,
principalmente por ser o profissional que possui o maior contato com o
paciente. De modo geral esse profissional visa atender às necessidades de
saúde do cliente, demandando que os mesmo saibam agir, mobilizar, transferir
conhecimentos para resolver situações práticas, buscando sempre aprender e
engajar-se em resposta às exigências e necessidades de cada área de
atuação.
Devido ao contato contínuo com o paciente, a enfermagem é de extrema
importância para um atendimento humanizado, no qual, cada indivíduo deve
ser compreendido e aceito como um ser único e integral e, portanto, com
necessidades e expectativas particulares. E é através de tal é que os
enfermeiros se qualificam e aperfeiçoam a assistência do Hospital de
Urgências de Goiânia.
A equipe de enfermagem do Hospital de Urgências de Goiânia, através da
Proposta Técnica realizou as atividades anteriormente elaboradas, voltadas às
áreas assistenciais e por consequência melhorou o nível de qualificação da
Atenção à Saúde. Essa equipe atua diuturnamente no planejamento e na
assistência aos pacientes do HUGO, executando atividades diversas pautadas
na humanização da assistência. Constituem competências da Equipe de
Enfermagem, respeitando o grau hierárquico e a legislação pertinente que
designa atividades privativas do Enfermeiro.

INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE

Rua 89 Qd F29 Lt 58 Nº 526 - CEP: 74.093-140 Setor Sul - Goiânia/GO - www.gerir.org.br

51

Ao Departamento de Enfermagem compete:
I.

Cumprir e fazer cumprir o regimento do hospital e as determinações da

Direção Geral do HUGO;
II.

Planejar, gerenciar, implementar e acompanhar a Sistematização da

Assistência de Enfermagem – SAE no HUGO;
III.

Planejar, gerenciar, estimular, acompanhar e avaliar as ações de

enfermagem desenvolvidas pelas Supervisões e Coordenações;
IV.

Desenvolver programas de assistência de enfermagem integral e

contínua aos pacientes e de orientação e atualização de conhecimento à sua
equipe;
V.

Notificar e comunicar a ocorrência das doenças ou agravos à saúde que

compõem a lista de notificação compulsória suspeita ou confirmada do
Ministério da Saúde e encaminhá-las ao Núcleo Hospitalar de Epidemiologia;
VI.

Organizar o serviço de enfermagem de acordo com a especificidade do

HUGO;
VII.

Estimular a prática profissional interdisciplinar no HUGO;

VIII.

Colaborar na humanização do atendimento no HUGO;

IX.

Zelar pelas atividades privativas do Enfermeiro;

X.

Elaborar o diagnóstico do Serviço de Enfermagem e apresentar sua

proposta de trabalho à Direção Geral do HUGO;
XI.

Colaborar com a fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem –

COREN, sempre que solicitado e, no encaminhamento do pessoal notificado
para regularização junto a este Órgão;
XII.

Conhecer e divulgar para sua equipe o Código de Ética dos profissionais

de Enfermagem;
XIII.

Atender sempre às convocações do COREN, no prazo determinado;

XIV.

Fazer reuniões periódicas com toda a sua equipe, registrando as

atividades técnicas e administrativas de sua área;
XV.

Indicar, quando solicitado, membro da equipe para compor Comissões

do HUGO;
XVI.

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento

e material utilizado;
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XVII. Manter contato com a Direção Técnica do HUGO;
XVIII. Cumprir e fazer cumprir a Legislação do Conselho Federal e Regional de
Enfermagem.

À Enfermagem em Clínica Médica e Cirúrgica compete:
I.

Coordenar, controlar e avaliar o desenvolvimento dos cuidados de

enfermagem aos pacientes clínicos e cirúrgicos, visando um melhor nível de
assistência e à adequada média de permanência dos mesmos no HUGO;
II.

Emitir pareceres de enfermagem, quando solicitados;

III.

Coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades de enfermagem

pertinentes à área de enfermagem, visando à melhoria da assistência ao
paciente e a integralidade da mesma;
IV.

Fazer registro diário dos serviços de enfermagem prestados;

V.

Manter contato com a Diretoria Técnica do HUGO objetivando a

eficiência dos serviços hospitalares;
VI.

Zelar para que o processo de enfermagem seja integralmente realizado

e que sejam realizadas reuniões científicas com todo o corpo clínico;
VII.

Preencher adequadamente o prontuário dos pacientes para efeito de

estatística e pesquisa científica;
VIII.

Proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades,

condições de coletar dados para fins estatísticos;
IX.

Estimular a prática profissional interdisciplinar no HUGO;

X.

Colaborar na humanização do atendimento no HUGO;

XI.

Promover pesquisa cientifica em seu campo de atuação;

XII.

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento

e material utilizado;
XIII.

Elaborar manuais, protocolos e fluxos de normas e rotinas, bem como

mantê-lo atualizados.
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À Enfermagem em Terapia Intensiva compete:
I.

Planejar, supervisionar, executar, controlar e avaliar a Sistematização da

Assistência de Enfermagem – SAE, visando a adequada média de
permanência dos pacientes no HUGO;
II.

Prestar assistência de enfermagem intensiva aos pacientes internados

nas 24 (vinte e quatro) horas do dia, colaborando com a equipe
multiprofissional;
III.

Formar uma equipe de enfermagem qualificada e integrada de modo a

facilitar o tratamento realizado ao paciente;
IV.

Prescrever e executar a prescrição de enfermagem;

V.

Executar e supervisionar a execução da prescrição médica;

VI.

Registrar, diariamente, no prontuário do paciente as intercorrências a fim

de manter a equipe multiprofissional informada, auxiliando no seu diagnóstico e
tratamento;
VII.

Notificar e comunicar a ocorrência das doenças ou agravos à saúde que

compõem a lista de notificação compulsória suspeita ou confirmada do
Ministério da Saúde e encaminhá-las ao Núcleo Hospitalar de Epidemiologia;
VIII.

Notificar, em caráter reservado, eventuais suspeitas envolvendo

produtos de uso hospitalar nas áreas de Farmacovigilância, Tecnovigilância e
Hemovigilância ao Órgão competente;
IX.

Solicitar condutas junto à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

com relação aos pacientes com diagnóstico, suspeito ou confirmado, de
infecção hospitalar;
X.

Estabelecer sistemas de prevenção de riscos ocupacionais junto a

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA;
XI.

Requisitar, diariamente, medicamentos e materiais necessários para

prestar assistência integral ao paciente, mantendo estoque para as
emergências;
XII.

Desenvolver educação permanente, para atualização de conhecimentos

em Enfermagem;
XIII.

Estimular a prática profissional interdisciplinar no HUGO;

XIV.

Colaborar na humanização do atendimento no HUGO;
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XV.

Promover pesquisa cientifica em seu campo de atuação;

XVI.

Reunir periodicamente a equipe de enfermagem, para análise e solução

dos problemas;
XVII. Manter contato com a Diretoria do Departamento de Enfermagem
objetivando a eficiência administrativa dos serviços do HUGO;
XVIII. Proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades,
condições de coletar dados para fins estatísticos;
XIX.

Fazer registro diário dos serviços prestados;

XX.

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento

e material utilizado;
XXI.

Elaborar manuais, protocolos e fluxos de normas e rotinas, bem como

mantê-lo atualizados.

À Enfermagem em Bloco Cirúrgico compete:
I.

Planejar, supervisionar, executar, controlar e avaliar o desenvolvimento

de todas as atividades relacionadas a sua área;
II.

Prestar assistência de enfermagem aos pacientes nas salas de cirurgias

e de recuperação pós-anestésicos, bem como executar os procedimentos
referentes

a

material

e instrumental

necessários,

proporcionando-lhes

assistência integral e contínua, colaborando com a equipe multiprofissional;
III.

Prever, requisitar e prover materiais necessários para as Unidades de

Internação, Centro Cirúrgico, Ambulatórios e Serviço de Urgência e
Emergência mantendo estoque para as emergências;
IV.

Preparar o instrumental para as cirurgias de acordo com a programação

cirúrgica;
V.

Proceder ao controle de entrada e saída de material;

VI.

Formar uma equipe qualificada e integrada de modo a facilitar o

tratamento realizado ao paciente;
VII.

Elaborar e encaminhar mapa cirúrgico às Unidades de Internação,

Serviços de Apoio, Diretorias e Coordenações;
VIII.

Executar e supervisionar a prescrição de Enfermagem;

IX.

Executar e supervisionar a execução da prescrição médica;
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X.

Providenciar a transferência dos pacientes às suas Unidades de origem

após liberação pelo médico Anestesista;
XI.

Notificar e comunicar a ocorrência das doenças ou agravos à saúde que

compõem a lista de notificação compulsória suspeita ou confirmada do
Ministério da Saúde e encaminhá-las ao Núcleo Hospitalar de Epidemiologia;
XII.

Notificar, em caráter reservado, eventuais suspeitas envolvendo

produtos de uso hospitalar nas áreas de Farmacovigilância, Tecnovigilância e
Hemovigilância ao órgão competente;
XIII.

Solicitar condutas junto à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

com relação aos pacientes com diagnóstico, suspeito ou confirmado, de
infecção hospitalar;
XIV.

Estabelecer sistemas de prevenção de riscos ocupacionais junto a

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA;
XV.

Requisitar

medicamentos

e

materiais

necessários

para

prestar

assistência integral ao paciente, mantendo estoque para as emergências;
XVI.

Desenvolver educação permanente, para atualização de conhecimentos

em Enfermagem;
XVII. Estimular a prática profissional interdisciplinar no HUGO;
XVIII. Colaborar na humanização do atendimento no HUGO;
XIX.

Reunir periodicamente a equipe de enfermagem, para análise e solução

dos problemas;
XX.

Manter contato com a Diretoria do Departamento de Enfermagem

objetivando a eficiência administrativa dos serviços ambulatoriais;
XXI.

Proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades,

condições de coletar dados para fins estatísticos;
XXII. Fazer registro diário dos serviços prestados;
XXIII. Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento
e material utilizado;
XXIV. Elaborar manuais, protocolos e fluxos de normas e rotinas, bem como
mantê-lo atualizados.
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À Enfermagem em Traumatologia compete:
I.

Coordenar, controlar e avaliar o desenvolvimento dos cuidados de

enfermagem aos pacientes da traumatologia, visando um melhor nível de
assistência e à adequada média de permanência dos mesmos no HUGO;
II.

Emitir pareceres, quando solicitados;

III.

Coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades pertinentes à área

de enfermagem, visando à melhoria da assistência ao paciente e a
integralidade da mesma;
IV.

Fazer registro diário dos serviços prestados;

V.

Manter contato com a Diretoria Técnica do HUGO objetivando a

eficiência dos serviços hospitalares;
VI.

Zelar para que o processo de enfermagem seja integralmente realizado

e que sejam realizadas reuniões científicas com todo o corpo clínico;
VII.

Preencher adequadamente o prontuário dos pacientes para efeito de

estatística e pesquisa científica;
VIII.

Proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades,

condições de coletar dados para fins estatísticos;
IX.

Estimular a prática profissional interdisciplinar no HUGO;

X.

Colaborar na humanização do atendimento no HUGO;

XI.

Promover pesquisa cientifica em seu campo de atuação;

XII.

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento

e material utilizado;
XIII.

Elaborar manuais, protocolos e fluxos de normas e rotinas, bem como

mantê-lo atualizados.

À Enfermagem em Urgência e Emergência compete:
I.

Coordenar, controlar e avaliar o desenvolvimento dos cuidados de

enfermagem aos pacientes em situação de Urgência e Emergência, visando
um melhor nível de assistência e à adequada média de permanência dos
mesmos no Hospital;
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II.

Emitir pareceres de enfermagem em Urgência e Emergência, quando

solicitados;
III.

Fazer registro diário dos serviços de enfermagem prestados;

IV.

Manter contato com a Diretoria Técnica do HUGO;

V.

Preencher, adequadamente, o prontuário dos pacientes para efeito de

estatística e pesquisa científica;
VI.

Proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades,

condições de coletar dados para fins estatísticos;
VII.

Estimular a prática profissional interdisciplinar no HUGO;

VIII.

Colaborar na humanização do atendimento no HUGO;

IX.

Promover pesquisa cientifica em seu campo de atuação;

X.

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento

e material utilizado;
XI.

Elaborar manuais, protocolos e fluxos de normas e rotinas, bem como

mantê-lo atualizados.
4.6 SCIH/ HUGO
ANEXO VII – Relatório SCIH
4.7 Equipe de Fisioterapia/ HUGO
A Equipe de Fisioterapia do HUGO, em consonância com a Proposta Técnica,
reorganizou a área e avançou na perspectiva da Atenção à saúde qualificando
o cuidado, nos aspectos atribuídos a essa equipe. Nos últimos meses, foram
observados significativos avanços concernentes ao referido serviço. Nesse
contexto, a equipe elaborou e apresentou o Relatório do Serviço de Fisioterapia
referente aos meses de maio, junho e julho de 2013, ANEXO VIII.
4.8 Equipe de Fonoaudiologia/ HUGO
A Equipe de Fonoaudiologia do HUGO, em consonância com a Proposta
Técnica, reorganizou a área e avançou na perspectiva da Atenção à saúde
qualificando o cuidado no que se refere às atribuições da equipe. O Relatório
do Serviço de Fonoaudiologia, referente aos meses de maio, junho e julho de
2013, foi preparado e apresentado pela equipe, ANEXO IX.
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4.9 Equipe de Odontologia/ HUGO
A Equipe de Odontologia do HUGO, em consonância com a Proposta Técnica,
reorganizou a área e avançou na perspectiva da Atenção à saúde qualificando
o cuidado referente à equipe. A equipe elaborou relatório referente aos meses
de maio, junho e julho de 2013, ANEXO X.

4.10 Ouvidoria SUS/ HUGO
A Ouvidoria em Saúde constitui-se num espaço estratégico e democrático de
comunicação entre o cidadão e os gestores do Sistema Único de Saúde,
relativos aos serviços prestados. A Ouvidoria, como componente da Política
Nacional de Gestão Estratégica e Participativa, visa fortalecer os mecanismos
de participação social e qualificar a gestão participativa do Sistema Único de
Saúde (SUS).
É fundamental para a consolidação do SUS que o cidadão tenha um espaço
para solicitar informações sobre as ações e serviços de saúde ou registrar sua
sugestão, elogio, reclamação e denúncia, com resposta ágil e resolutiva à sua
manifestação, visando a melhoria do atendimento prestado.
Para tanto, faz-se necessário implantar uma unidade de Ouvidoria com
processos de trabalho qualificados, sob a concepção da gestão participativa e
da democratização da informação em saúde, que propicie um atendimento
capaz de mediar conflitos e ser eficaz na busca de soluções. Além disso, as
manifestações recebidas nas Ouvidorias do SUS devem ser sistematizadas e
organizadas em relatórios gerenciais para informar e subsidiar os respectivos
gestores sobre a incidência dos problemas, servindo como referência para
mudanças positivas da política de saúde.

4.11 Equipe de Psicologia/ HUGO
A Equipe de Psicologia do HUGO, em consonância com a Proposta Técnica,
reorganizou a área e avançou na perspectiva da Atenção à saúde qualificando
o cuidado pertinente. O Relatório do Serviço de Psicologia, referente aos
meses de maio, junho e julho de 2013, foi elaborado e é apresentado em
ANEXO XI.
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4.11.1 Atribuições da Equipe de Psicologia
A Psicologia é a ciência que se relaciona com o comportamento e os processos
mentais (experiências subjetivas inferidas através do comportamento), e o
homem é seu maior foco. A principal atuação da Psicologia da Saúde é
justamente, na área hospitalar buscando observar o indivíduo nos sistemas
com quem interage.
O psicólogo hospitalar contribui com a equipe multidisciplinar de saúde
participando ativamente na tomada de decisões. Auxiliando na manutenção do
modelo biopsicossocial em saúde.
O acompanhamento do paciente junto à equipe de psicologia tem inicio na
chegada do paciente ao hospital, para um melhor desenvolvimento da
assistência. Esta ação ocorre no HUGO e esse fator é de grande relevância
para um atendimento de qualidade.
O psicólogo, através de seu atendimento e de sua interação com o estado
emocional do paciente e dos familiares, fornece informações essenciais para
equipe multidisciplinar, influenciando em uma melhor assistência ao paciente.
4.12 Serviço Social
1. Introdução
O Serviço Social tem o caráter interventivo e se utiliza do instrumental científico
multidisciplinar das Ciências Humanas e Sociais para análise e aplicação dos
conhecimentos. Dentro de suas condições de trabalho é necessário a garantia
de recursos humanos e materiais adequados para que sua ação se realize de
forma competente e efetiva, bem como permitir o exercício do sigilo e dos
princípios éticos e profissionais.
A atuação do Serviço Social no HUGO abrange um conjunto de ações dos
profissionais, que visam o atendimento integral de qualidade aos usuários. Os
assistentes sociais atendem aos pacientes internados e seus familiares, com
orientações e encaminhamentos necessários aos casos específicos tais como:
traumas, violências, maus tratos, tentativa de autoextermínio, óbito, acidente
de trabalho e outros. Destacamos, ainda, os pacientes desacompanhados, não
identificados, mulheres vítimas de violência, andarilhos, pessoas em situação
de rua, idosos, crianças, adolescentes, pessoas portadoras de necessidades
especiais, com transtorno mental e dependência química.
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Em síntese, a atuação acontece nas relações interpessoais, no dia a dia da
vida social, trabalhando de forma abrangente a questão social, cultural e
econômica. O Serviço Social em sua atuação integral, comprometido com a
qualidade, contribui eficaz e eficientemente com a prestação de serviço do
HUGO aos usuários do SUS, em período ininterrupto, haja vista que as
situações de risco chegam a qualquer hora e encontram apoio no Serviço
Social.
A grande demanda aliada a outros fatores, desconhecimento da rotina
hospitalar, falta de informações aos pacientes e responsáveis e os
procedimentos a serem tomados com relação ao paciente no ato de sua
admissão, o retorno das informações a respeito do estado de saúde do
paciente acabam por gerar nos usuários o stress, a insatisfação e insegurança.
Diante dessas situações, o Serviço Social do HUGO procura desenvolver um
conjunto de ações organizadas, em conformidade com a Política Nacional de
Humanização, que recomenda mudanças no modo de gerir e cuidar,
estimulando a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários.

2. Ações Desenvolvidas
Responder às demandas dos usuários, direcionando o acesso às políticas e
direitos de cidadania assegurados na Constituição Federal de 1988, sendo o
Assistente Social o mediador na relação usuário e Instituição;
Humanizar o atendimento, buscando minimizar os problemas, acolhendo os
usuários e seus familiares com a escuta qualificada, de forma a contribuir na
melhoria dos serviços prestados no HUGO;
Proporcionar aos usuários e seus familiares todas as informações e
orientações sociais que se fizerem necessárias;
Envolver outros profissionais de saúde no cuidado e na solução dos problemas
junto aos usuários e /ou pacientes;
Acolher os pacientes e/ou familiares, realizando a entrevista social com o
preenchimento da Ficha de Caracterização Social;
Visitar diariamente os pacientes que estão em acompanhamento social dando
sequência ao atendimento;
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Realizar trabalho de investigação e pesquisa para viabilizar a identificação de
pacientes não identificados e/ou sem vínculo familiar, em parceria com o posto
da Polícia Civil do HUGO, Secretária de Segurança Pública, Prefeituras,
Conselho Tutelar, Imprensa, Polícia Federal, Ministério Público, Embaixadas e
outros;
Visitar sistematicamente os pacientes nos leitos das enfermarias, UTI's e
Emergência, visando a resolução de problemas sociais e o repasse de
orientações e esclarecimentos das normas e rotinas do Hospital;
Elaborar, executar e avaliar projetos no âmbito de atuação do serviço social;
Prestar atendimento (individual e/ou coletivo) em toda Unidade Hospitalar aos
usuários e familiares que necessitam de orientações gerais como:
BPC (Benefício da Prestação Continuada ), auxílio doença, CAT (Comunicação
de Acidente de Trabalho), DPVAT e outros;
Elaborar relatórios de acompanhamento social e evolução nos prontuários em
casos que demandam intervenção específica;
Orientar o usuário na identificação de recursos para atendimento e defesa de
seus direitos, bem como seus deveres;
Desenvolver trabalhos com equipe multiprofissional, com a finalidade de
atender as necessidades dos usuários;
Supervisionar estagiários de Serviço Social das Universidades PUC/GO e
UFG/GO.

4.13 Comunicação Social/ HUGO
A Comunicação Social/HUGO trabalhou nos meses de maio de 2013 a julho de
2013, com estratégias que possibilitaram estabelecer planos de ação na
imagem do HUGO, perante a opinião pública e entre os meios de
comunicação.
A Assessoria de Imprensa é uma atividade de Comunicação Social que
estabelece uma ligação entre uma entidade (indivíduo ou instituição) e o
público (a sociedade exposta à mídia), Assessoria de Imprensa é administração
de informação.
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A atuação da Assessoria de Imprensa na unidade de saúde desde fevereiro
deste ano se faz importante pois atende diariamente inúmeras demandas de
veículos de comunicação do Estado e do País. Além disso, a equipe de
assessores (jornalistas) que integram a equipe da Assessoria de Imprensa do
Hugo realizam a análise estratégica de todas as reportagens clipadas que
citam a unidade hospitalar na mídia; acompanham os principais telejornais
locais; projetam notícias de fatos e ou eventos positivos do hospital nos
veículos midiáticos; gerenciam crises de imagem; acompanham e realizam a
cobertura jornalística e fotográfica

de eventos promovidos no Hospital;

acompanham e dão suporte para equipes de agências de publicidade e
propaganda na realização de vídeos institucionais dentro da unidade, entre
outras atividades relacionadas à imprensa.
A Assessoria de Imprensa é uma atividade de Comunicação Social que
estabelece uma ligação entre uma entidade (indivíduo ou instituição) e o
público (a sociedade exposta à mídia), Assessoria de Imprensa é administração
de informação.
A atuação da Assessoria de Imprensa na unidade de saúde desde fevereiro
deste ano se faz importante pois atende diariamente inúmeras demandas de
veículos de comunicação do Estado e do País. Além disso, a equipe de
assessores (jornalistas) que integram a equipe da Assessoria de Imprensa do
Hugo realizam a análise estratégica de todas as reportagens clipadas que
citam a unidade hospitalar na mídia; acompanham os principais telejornais
locais; projetam notícias de fatos e ou eventos positivos do hospital nos
veículos midiáticos; gerenciam crises de imagem; acompanham e realizam a
cobertura jornalística e fotográfica

de eventos promovidos no Hospital;

acompanham e dão suporte para equipes de agências de publicidade e
propaganda na realização de vídeos institucionais dentro da unidade, entre
outras atividades relacionadas à imprensa.
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1. Atendimento de rotina
Atendimento à imprensa: atendimento de ligações de veículos de
comunicação, solicitando informações acerca do estado de saúde de pacientes
internados no hospital.
Monitoramento da imprensa: análise do clipping eletrônico realizado pela On
Line Clipping, avaliação do conteúdo veiculado e elaboração de respostas do
hospital, caso seja necessário.
2. Notas: resposta de notas oficiais, para facebook, informações enviadas para
imprensa, retratamento de assuntos.
3. Matérias: produção e publicação de matérias nos sites da SES, GERIR e
redes sociais.
4. Dados estatísticos: levantamento e fornecimento de dados estatísticos para
a imprensa, revistas e agência de publicidade.
5. Envio de sugestões de pautas positivas para imprensa
6. Realização de coletivas de imprensa
8. Gerenciamento de crise
9. Outras atividades desenvolvidas
•

Ação no facebook em homenagem ao dia nacional da Enfermagem;

•

Carta de agradecimento de paciente publicada no facebook da SES/GO

e Hugo e Revista da SES/GO sobre a atuação das organizações sociais;
•

Produção de matérias e fotos para o informativo do Hugo;

•

Envio de foto de paciente para o serviço de utilidade pública das TV´s

Record, Serra Dourada e Goiânia;
•

Acompanhamento e auxílio para equipe de entrevistadores da equipe do

Instituto Serpes de pesquisa;
•

Acompanhamento e auxílio durante as filmagens executadas pela

equipe de produção da agência Makro Vídeo;
•

Filmagens de dois vídeos produzidos pela Assessoria de Imprensa do

paciente Ademar Inácio Moreira para as emissoras de TV´s locais;
•

Acompanhamento de entrevista do Dr. Nasser Tannús no estúdio da TV

Record;
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•

Elaboração de relatórios semanais e diários que são enviados para a

Comunicação Setorial da SES/GO.
A Assessoria de Imprensa no HUGO busca atender com agilidade e
profissionalismo os veículos de comunicação locais e nacionais. Além disso, a
Assessoria de Imprensa monitora todas as notícias que são veiculadas na
imprensa e que são relativas ao hospital a fim de permitir que a unidade de
saúde se pronuncie oficialmente, principalmente nos casos que envolvem
denúncias de pacientes.
Outra atividade que tem gerado grandes resultados é a elaboração de
conteúdos para o facebook do Hugo e da Secretaria o que tem permitido uma
interação maior entre os colaboradores que atuam no hospital e o público em
geral que tem oportunidade de conhecer o funcionamento do Hugo e seus
projetos internos.
Além disso, o trabalho da Assessoria de Imprensa é fundamental nos
momentos de gerenciamentos de crise junto aos veículos de comunicação que
atuam como formadores de opinião da sociedade.
No mês de junho, a Assessoria de Imprensa adotou uma postura pró-ativa com
sugestões de pautas que destacaram a atuação de profissionais do Hugo que
fazem muita diferença na vida de inúmeros pacientes internados na unidade de
saúde.
O objetivo da Assessoria de Imprensa é abastecer os veículos com essas
sugestões de pautas positivas para mostrar que o Hugo vive uma nova
realidade com a administração do Gerir que busca uma gestão humanizada e
de excelência.
4.14 Avaliação de Satisfação dos Usuários/ HUGO
Em outubro/2012 foi realizado um Projeto Piloto, para avaliar a satisfação dos
usuários do HUGO. O resultado desta avaliação foi publicado no segundo
Relatório de Gestão, período de agosto/2012 a novembro/2012.
Em dezembro/2012 e janeiro/2013 foram realizadas Pesquisas para Avaliação
da Satisfação do Usuário Interno e o resultado foi publicado, no terceiro
Relatório de Gestão.
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A partir de março de 2013 foi implantada nova avaliação na internação com
maior ênfase nesta fase, na Avaliação na Alta Hospitalar em cumprimento ao
Contrato de Gestão: 3.1.27 – Implantar Pesquisa de Satisfação na alta
hospitalar.
Ficha de avaliação e resultados da avaliação inseridos a seguir:
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AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO USUÁRIO INTERNO
Data: __/__/____

( ) Observação

Local:

( ) Traumatologia

( ) Enfermarias

( ) Clínica Médica

( ) Clínica Cirúrgica

( ) UTIs

Avalie os Serviços Utilizados
1. Tempo de espera para o seu atendimento inicial:
( ) ÓTIMO
( ) BOM
( ) REGULAR

( ) RUIM

2. Quanto à qualidade do ambiente e serviços do Hospital:
ÓTIMO BOM REGULAR

RUIM

Conforto das áreas de espera
Roupas de cama
Refeições
Instalações físicas (quarto, banheiro, corredor, recepção)
Recepção
Equipe médica
Equipe de enfermagem
Equipe de odontologia
Serviço social
Psicologia
Fonoaudiologia
Nutrição
Fisioterapia
Exames de Imagem: Raio X, Tomografia, Ultra-sonografia
3. Como foi a orientação recebida quanto aos exames, diagnóstico e tratamento
necessário?
( ) ÓTIMO
( ) BOM
( ) REGULAR
( ) RUIM
4. Como avalia o atendimento recebido neste hospital?
( ) ÓTIMO
( ) BOM
( ) REGULAR
( ) RUIM
5. Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino Idade do paciente:______ anos
6. Proveniente da cidade: _____________________________ Estado:________
7. Sugestões, críticas ou elogios no verso.
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Pesquisa de Satisfação do Usuário Interno
Período: Maio/2013
Total de Respondentes: 73

RECEPÇÃO
RECEPÇÃO
ÓTIMO
52%
BOM
43%
REGULAR 6%
RUIM
0%

60%
40%
20%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

EQUIPE MÉDICA
EQUIPE MÉDICA
ÓTIMO
54%
BOM
42%
REGULAR
4%
RUIM
0%

EQUIPE DE
ENFERMAGEM
ÓTIMO
43%
BOM
57%
REGULAR
0%
RUIM
0%

60%
40%
20%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

EQUIPE DE ENFERMAGEM
60%
40%
20%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM
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EXAMES DE IMAGEM
EXAMES DE
IMAGEM
ÓTIMO
37%
BOM
63%
REGULAR
0%
RUIM
0%

TEMPO DE
ESPERA PARA
ATENDIMENTO
INICIAL
ÓTIMO
35%
BOM
61%
REGULAR
4%
RUIM
0%

CONFORTO DAS
ÁREAS DE
ESPERA
ÓTIMO
30%
BOM
39%
REGULAR
17%
RUIM
13%

80%
60%
40%
20%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

TEMPO DE ESPERA PARA
ATENDIMENTO INICIAL
80%
60%
40%
20%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

CONFORTO DAS ÁREAS DE
ESPERA

50%
40%
30%
20%
10%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM
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ROUPAS DE CAMA
ROUPAS DE
CAMA
ÓTIMO
35%
BOM
52%
REGULAR 13%
RUIM
0%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

REFEIÇÕES
REFEIÇÕES
ÓTIMO
30%
BOM
65%
REGULAR
4%
RUIM
0%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

INSTALAÇÕES FÍSICAS
INSTALAÇÕES
FÍSICAS
ÓTIMO
4%
BOM
22%
REGULAR
39%
RUIM
35%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM
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ATENDIMENTO
RECEBIDO NO
HOSPITAL
ÓTIMO
75%
BOM
25%
REGULAR
0%
RUIM
0%

ORIENTAÇÃO
QUANTO A
EXAMES
ÓTIMO
63%
BOM
38%
REGULAR
0%
RUIM
0%

ATENDIMENTO RECEBIDO
NO HOSPITAL

80%
60%
40%
20%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

ORIENTAÇÃO QUANTO A
EXAMES
80%
60%
40%
20%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM
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Pesquisa de Satisfação do Usuário Interno
Período: Junho/2013
Total de Respondentes: 81

RECEPÇÃO
RECEPÇÃO
ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

62%
32%
6%
0%

80%
60%
40%
20%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

EQUIPE MÉDICA
EQUIPE MÉDICA
ÓTIMO
85%
BOM
15%
REGULAR
0%
RUIM
0%

EQUIPE DE
ENFERMAGEM
ÓTIMO
79%
BOM
16%
REGULAR
5%
RUIM
0%

100%
80%
60%
40%
20%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

EQUIPE DE ENFERMAGEM
100%
80%
60%
40%
20%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM
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EXAMES DE
IMAGEM
ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

EXAMES DE IMAGEM
71%
28%
0%
1%

TEMPO DE
ESPERA PARA
ATENDIMENTO
INICIAL
ÓTIMO
64%
BOM
34%
REGULAR
1%
RUIM
1%

CONFORTO
DAS ÁREAS DE
ESPERA
ÓTIMO
47%
BOM
37%
REGULAR 13%
RUIM
3%

80%
60%
40%
20%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

TEMPO DE ESPERA PARA
ATENDIMENTO INICIAL
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

CONFORTO DAS ÁREAS DE
ESPERA

50%
40%
30%
20%
10%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM
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ROUPAS DE CAMA
ROUPAS DE
CAMA
ÓTIMO
61%
BOM
34%
REGULAR
4%
RUIM
1%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

REFEIÇÕES
REFEIÇÕES
ÓTIMO
64%
BOM
28%
REGULAR
6%
RUIM
1%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

INSTALAÇÕES FÍSICAS
INSTALAÇÕES
FÍSICAS
ÓTIMO
45%
BOM
32%
REGULAR 21%
RUIM
1%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM
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ATENDIMENTO
RECEBIDO NO
HOSPITAL
ÓTIMO
59%
BOM
39%
REGULAR
3%
RUIM
0%

ORIENTAÇÃO
QUANTO A
EXAMES
ÓTIMO
58%
BOM
40%
REGULAR
3%
RUIM
0%

ATENDIMENTO RECEBIDO
NO HOSPITAL

80%
60%
40%
20%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

ORIENTAÇÃO QUANTO A
EXAMES
80%
60%
40%
20%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM
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Pesquisa de Satisfação do Usuário Interno
Período: Julho/2013
Total de Respondentes:

RECEPÇÃO
ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

RECEPÇÃO
58%
39%
3%
0%

80%
60%
40%
20%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

EQUIPE MÉDICA
EQUIPE MÉDICA
ÓTIMO
92%
BOM
8%
REGULAR
0%
RUIM
0%

100%
80%
60%
40%
20%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

EQUIPE DE ENFERMAGEM
EQUIPE DE
ENFERMAGEM
ÓTIMO
88%
BOM
11%
REGULAR 1%
RUIM
0%

100%
80%
60%
40%
20%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM
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EXAMES DE
IMAGEM
ÓTIMO
93%
BOM
7%
REGULAR
0%
RUIM
0%

TEMPO DE
ESPERA PARA
ATENDIMENTO
INICIAL
ÓTIMO
68%
BOM
31%
REGULAR 1%
RUIM
0%

CONFORTO
DAS ÁREAS
DE ESPERA
ÓTIMO
62%
BOM
30%
REGULAR 7%
RUIM
0%

EXAMES DE IMAGEM
100%
80%
60%
40%
20%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

TEMPO DE ESPERA PARA
ATENDIMENTO INICIAL
80%
60%
40%
20%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

CONFORTO DAS ÁREAS DE
ESPERA

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM
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ROUPAS DE CAMA
ROUPAS DE
CAMA
ÓTIMO
85%
BOM
15%
REGULAR
1%
RUIM
0%

100%
80%
60%
40%
20%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

REFEIÇÕES
REFEIÇÕES
ÓTIMO
78%
BOM
19%
REGULAR
2%
RUIM
0%

100%
80%
60%
40%
20%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

INSTALAÇÕES FÍSICAS
INSTALAÇÕES
FÍSICAS
ÓTIMO
55%
BOM
27%
REGULAR 18%
RUIM
0%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM
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ATENDIMENTO
RECEBIDO NO
HOSPITAL
ÓTIMO
69%
BOM
29%
REGULAR
2%
RUIM
0%

ATENDIMENTO RECEBIDO
NO HOSPITAL

80%
60%
40%
20%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

ORIENTAÇÃO
QUANTO A
EXAMES
ÓTIMO
65%
BOM
33%
REGULAR
2%
RUIM
0%

ORIENTAÇÃO QUANTO A
EXAMES
80%
60%
40%
20%
0%

ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM
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Em outubro/2012 foi implementada nas Unidades de Terapia Intensiva do
HUGO, a Avaliação da Satisfação dos Familiares em UTI e publicada, no
terceiro e quarto Relatórios de Gestão.
Nova Pesquisa realizada de maio de 2013 a agosto de 2013.
Ficha de avaliação e resultado da avaliação inseridos a seguir:
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ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS EM UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA

15/08/2013 Pesquisa realizada de maio a gosto de 2013

SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS – UTI: GERAL

Tabela 1 – Características demográficas dos pacientes.

Variável
Sexo
Masculino
Feminino
Motivo do Internamento
Clínico
Cirúrgico
Idade (anos)
Tempo de internamento até a data da
entrevista (dias)

Resultado (n=79)
70,9
29,1
49,4
50,6
31,76 ± 16,69 (13 – 84)
11,53 ± 10,60 (1 – 60)

Resultados expressos em % ou média ± desvio-padrão (valor mínimo-valor
máximo)
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Tabela 2 - Índice de satisfação dos familiares para as questões do Inventário de Necessidades de Familiares em Terapia Intensiva (n=79).
Questões
1. Você sente que está sendo oferecido o melhor cuidado
possível ao paciente?
2. Você sente que os funcionários do hospital se importam com o
paciente?
3. As explicações dadas a você sobre a condição clínica do
paciente são em termos que você consegue entender?
4. Você sente que as informações dadas sobre o estado do
paciente foram honestas?
5. Você entende o que está acontecendo com o paciente e por
que as coisas estão sendo feitas?
6. As pessoas que trabalham na UTI tem sido amáveis com você?
7. Alguém da UTI demonstrou interesse em saber como você
estava se sentindo?
8. Você acredita que alguém da UTI iria te ligar em casa, se
houvesse qualquer mudança importante na condição clínica do
paciente?
9. Os funcionários do hospital explicaram como os equipamentos
estão sendo usados?
10. Eu estou muito satisfeito com o cuidado médico que o paciente
está recebendo.
11. Existem coisas sobre o cuidado médico que o paciente recebe
que poderiam melhorar?
12. Você se sente confortável visitando o paciente na UTI?
13. A sala de espera é confortável?
14. Você se sente sozinho e isolado na sala de espera?

Quase o
tempo todo

Na maioria
das vezes

Somente parte
das vezes

Em nenhum
momento

Índice de
satisfação

51,9

31,6

8,9

7,6

83,5

51,9

27,8

15,2

5,1

79,7

40,5

34,2

19,0

6,3

74,7

44,3

41,8

5,1

8,9

86,1

46,8

32,9

13,9

6,3

79,7

44,9

32,1

7,7

15,4

77,0

38,5

30,8

10,3

20,5

69,3

36,7

36,7

8,9

17,7

73,4

35,4

32,9

13,9

17,7

68,3

41,8

36,7

10,1

11,4

78,5

35,4

41,8

16,5

6,3

22,8

40,5
45,6
11,4

32,9
25,3
27,8

19,0
15,2
13,9

7,6
13,9
46,8

73,4
70,9
60,7

* O índice de satisfação foi calculado a partir da soma das respostas obtidas nos níveis 1 e 2, exceto para as questões 11 e 14, nas quais foi
calculado a partir da soma das respostas obtidas nos níveis 3 e 4. UTI = Unidade de terapia intensiva. Resultados expressos em %.
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SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS UTI I

Tabela 1 – Características demográficas dos pacientes.

Variável
Sexo
Masculino
Feminino
Motivo do Internamento
Clínico
Cirúrgico
Idade (anos)
Tempo de internamento até a data da
entrevista (dias)

Resultado (n=24)
45,8
54,2
54,2
45,8
29,75 ± 18,63 (13– 84)
10,62 ± 12,19 (2 – 60)

Resultados expressos em % ou média ± desvio-padrão (valor mínimo-valor máximo)
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Tabela 2 - Índice de satisfação dos familiares para as questões do Inventário de Necessidades de Familiares em Terapia Intensiva (n=24).
Questões
1. Você sente que está sendo oferecido o melhor cuidado possível ao
paciente?
2. Você sente que os funcionários do hospital se importam com o
paciente?
3. As explicações dadas a você sobre a condição clínica do paciente
são em termos que você consegue entender?
4. Você sente que as informações dadas sobre o estado do paciente
foram honestas?
5. Você entende o que está acontecendo com o paciente e por que as
coisas estão sendo feitas?
6. As pessoas que trabalham na UTI tem sido amáveis com você?
7. Alguém da UTI demonstrou interesse em saber como você estava
se sentindo?
8. Você acredita que alguém da UTI iria te ligar em casa, se houvesse
qualquer mudança importante na condição clínica do paciente?
9. Os funcionários do hospital explicaram como os equipamentos
estão sendo usados?
10. Eu estou muito satisfeito com o cuidado médico que o paciente
está recebendo.
11. Existem coisas sobre o cuidado médico que o paciente recebe que
poderiam melhorar?
12. Você se sente confortável visitando o paciente na UTI?
13. A sala de espera é confortável?
14. Você se sente sozinho e isolado na sala de espera?

Quase o
tempo todo

Na maioria
das vezes

Somente parte
das vezes

Em nenhum
momento

Índice de
satisfação

58,3

25,0

12,5

4,2

83,3

50,0

29,2

16,7

4,2

79,2

45,8

41,7

12,5

-

87,5

45,8

41,7

4,2

8,3

87,5

37,5

41,7

12,5

8,3

79,2

41,7

33,3

8,3

16,7

75,0

25,0

45,8

8,3

20,8

70,8

37,5

41,7

8,3

12,5

79,2

20,8

50,0

12,5

16,7

70,8

37,5

45,8

16,7

-

83,3

29,2

37,5

25,0

8,3

33,3

37,5
29,2
12,5

37,5
37,5
37,5

16,7
8,3
12,5

8,3
25,0
37,5

75,0
66,7
50,0

* O índice de satisfação foi calculado a partir da soma das respostas obtidas nos níveis 1 e 2, exceto para as questões 11 e 14, nas quais foi
calculado a partir da soma das respostas obtidas nos níveis 3 e 4. UTI = Unidade de terapia intensiva. Resultados expressos em %.
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SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS UTI II

Tabela 1 – Características demográficas dos pacientes.

Variável
Sexo
Masculino
Feminino
Motivo do Internamento
Clínico
Cirúrgico
Idade (anos)
Tempo de internamento até a data da
entrevista (dias)

Resultado (n=26)
80,8
19,2
53,8
46,3
28,96 ± 15,57 (14– 74)
11,19 ± 9,03 (1 – 39)

Resultados expressos em % ou média ± desvio-padrão (valor mínimo-valor máximo)
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Tabela 2 - Índice de satisfação dos familiares para as questões do Inventário de Necessidades de Familiares em Terapia Intensiva (n=26).
Questões
1. Você sente que está sendo oferecido o melhor cuidado possível ao
paciente?
2. Você sente que os funcionários do hospital se importam com o
paciente?
3. As explicações dadas a você sobre a condição clínica do paciente
são em termos que você consegue entender?
4. Você sente que as informações dadas sobre o estado do paciente
foram honestas?
5. Você entende o que está acontecendo com o paciente e por que as
coisas estão sendo feitas?
6. As pessoas que trabalham na UTI tem sido amáveis com você?
7. Alguém da UTI demonstrou interesse em saber como você estava
se sentindo?
8. Você acredita que alguém da UTI iria te ligar em casa, se houvesse
qualquer mudança importante na condição clínica do paciente?
9. Os funcionários do hospital explicaram como os equipamentos
estão sendo usados?
10. Eu estou muito satisfeito com o cuidado médico que o paciente
está recebendo.
11. Existem coisas sobre o cuidado médico que o paciente recebe que
poderiam melhorar?
12. Você se sente confortável visitando o paciente na UTI?
13. A sala de espera é confortável?
14. Você se sente sozinho e isolado na sala de espera?

Quase o
tempo todo

Na maioria
das vezes

Somente parte
das vezes

Em nenhum
momento

Índice de
satisfação

57,7

30,8

3,8

7,7

88,5

61,5

34,6

3,8

-

96,1

50,0

34,6

7,7

7,7

84,6

53,8

42,3

3,8

-

96,1

61,5

30,8

7,7

-

92,3

56,0

32,0

4,0

8,0

88,0

53,8

34,6

3,8

7,7

88,4

50,0

34,6

7,7

7,7

84,6

57,7

23,1

11,5

7,7

80,8

5,7

30,8

11,5

-

88,5

57,7

26,9

11,5

3,8

15,3

57,7
61,5
7,7

26,9
23,1
19,2

11,5
15,4
15,4

3,8
57,7

84,6
84,6
73,1

* O índice de satisfação foi calculado a partir da soma das respostas obtidas nos níveis 1 e 2, exceto para as questões 11 e 14, nas quais foi
calculado a partir da soma das respostas obtidas nos níveis 3 e 4. UTI = Unidade de terapia intensiva. Resultados expressos em %.
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SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS UTI III

Tabela 1 – Características demográficas dos pacientes.

Variável
Sexo
Masculino
Feminino
Motivo do Internamento
Clínico
Cirúrgico
Idade (anos)
Tempo de internamento até a data da
entrevista (dias)

Resultado (n=17)
82,4
17,6
41,2
58,8
34,53 ± 14,68 (16– 75)
7,53 ± 5,77 (1 – 23)

Resultados expressos em % ou média ± desvio-padrão (valor mínimo-valor máximo)
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Tabela 2 - Índice de satisfação dos familiares para as questões do Inventário de Necessidades de Familiares em Terapia Intensiva (n=17).
Questões
1. Você sente que está sendo oferecido o melhor cuidado possível
ao paciente?
2. Você sente que os funcionários do hospital se importam com o
paciente?
3. As explicações dadas a você sobre a condição clínica do paciente
são em termos que você consegue entender?
4. Você sente que as informações dadas sobre o estado do paciente
foram honestas?
5. Você entende o que está acontecendo com o paciente e por que
as coisas estão sendo feitas?
6. As pessoas que trabalham na UTI tem sido amáveis com você?
7. Alguém da UTI demonstrou interesse em saber como você estava
se sentindo?
8. Você acredita que alguém da UTI iria te ligar em casa, se
houvesse qualquer mudança importante na condição clínica do
paciente?
9. Os funcionários do hospital explicaram como os equipamentos
estão sendo usados?
10. Eu estou muito satisfeito com o cuidado médico que o paciente
está recebendo.
11. Existem coisas sobre o cuidado médico que o paciente recebe
que poderiam melhorar?
12. Você se sente confortável visitando o paciente na UTI?
13. A sala de espera é confortável?
14. Você se sente sozinho e isolado na sala de espera?

Quase o
tempo todo

Na maioria
das vezes

Somente parte
das vezes

Em nenhum
momento

Índice de
satisfação

35,3

41,2

11,8

11,8

76,5

35,3

29,4

23,5

11,8

64,7

11,8

35,3

35,3

17,6

47,1

29,4

35,3

11,8

23,5

64,7

41,2

23,5

17,6

17,6

64,7

35,3

29,4

11,8

23,5

64,7

25,0

12,5

18,8

43,8

37,5

17,6

35,3

5,9

41,2

52,9

17,6

23,5

23,5

35,3

41,1

29,4

35,3

17,6

17,6

64,7

17,6

58,8

17,6

5,9

23,5

23,5
35,3
23,5

35,3
23,5
29,4

23,5
17,6
17,6

17,6
23,5
29,4

58,8
58,8
47,0

* O índice de satisfação foi calculado a partir da soma das respostas obtidas nos níveis 1 e 2, exceto para as questões 11 e 14, nas quais foi
calculado a partir da soma das respostas obtidas nos níveis 3 e 4. UTI = Unidade de terapia intensiva. Resultados expressos em %.
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SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS UTI IV

Tabela 1 – Características demográficas dos pacientes.

Variável
Sexo
Masculino
Feminino
Motivo do Internamento
Clínico
Cirúrgico
Idade (anos)
Tempo de internamento até a data da
entrevista (dias)

Resultado (n=12)
83,3
16,7
41,7
50,0
37,9 ± 17,40 (17 – 62)
19,7 ± 12,32 (3 – 38)

Resultados expressos em % ou média ± desvio-padrão (valor mínimo-valor máximo)
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Tabela 2 - Índice de satisfação dos familiares para as questões do Inventário de Necessidades de Familiares em Terapia Intensiva.
Questões
1. Você sente que está sendo oferecido o melhor cuidado possível
ao paciente?
2. Você sente que os funcionários do hospital se importam com o
paciente?
3. As explicações dadas a você sobre a condição clínica do
paciente são em termos que você consegue entender?
4. Você sente que as informações dadas sobre o estado do
paciente foram honestas?
5. Você entende o que está acontecendo com o paciente e por que
as coisas estão sendo feitas?
6. As pessoas que trabalham na UTI tem sido amáveis com você?
7. Alguém da UTI demonstrou interesse em saber como você
estava se sentindo?
8. Você acredita que alguém da UTI iria te ligar em casa, se
houvesse qualquer mudança importante na condição clínica do
paciente?
9. Os funcionários do hospital explicaram como os equipamentos
estão sendo usados?
10. Eu estou muito satisfeito com o cuidado médico que o paciente
está recebendo.
11. Existem coisas sobre o cuidado médico que o paciente recebe
que poderiam melhorar?
12. Você se sente confortável visitando o paciente na UTI?
13. A sala de espera é confortável?
14. Você se sente sozinho e isolado na sala de espera?

Quase o
tempo todo

Na maioria
das vezes

Somente parte
das vezes

Em nenhum
momento

Índice de
satisfação

50,0

33,3

8,3

8,3

83,3

58,3

8,3

25,0

8,3

66,6

50,0

16,7

33,3

-

66,7

41,7

50,0

8,3

-

91,7

41,7

33,3

25,0

-

75,0

41,7

33,3

8,3

16,7

75,0

50,0

16,7

16,7

16,7

66,7

33,3

33,3

16,7

16,7

66,6

41,7

33,3

8,3

16,7

75,0

33,3

33,3

8,3

25,0

66,6

25,0

58,3

8,3

8,3

16,6

33,3
58,3
25,0

33,3
8,3
8,3

33,3
25,0
66,7

8,3
-

66,6
66,6
66,7

* O índice de satisfação foi calculado a partir da soma das respostas obtidas nos níveis 1 e 2, exceto para as questões 11 e 14, nas quais foi
calculado a partir da soma das respostas obtidas nos níveis 3 e 4. UTI = Unidade de terapia intensiva. Resultados expressos em %.
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4.15 Área de Docência e Pesquisa/ HUGO
A qualidade é um elemento diferenciador no processo de atendimento das
expectativas de clientes e usuários dos serviços de saúde. Toda instituição
hospitalar, dada a sua missão essencial em favor do ser humano, deve
preocupar-se, com a melhoria permanente da qualidade de sua gestão e
assistência de tal forma, que consiga uma integração harmônica das áreas
médica, tecnológica, administrativa, econômica, assistencial e, se for ocaso,
das áreas de docência e pesquisa. Tudo isso deve ter como razão última, a
adequada atenção ao paciente.
O Instituto de Ensino e Pesquisa foi instituído com vistas a administrar e
coordenar os estágios e pesquisas realizadas neste Hospital. O estágio
curricular deverá a todo momento vincular-se ao conteúdo de formação
profissional proposta pela entidade de ensino. Deverá ter por objetivo a oferta
de complementação aos estudos teóricos. Constitui um período indispensável
ao aprendizado para a qualificação como futuro profissional, permitindo
integração da formação teórica e prática.
O programa de estágio está fundamentado na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) Lei nº 9394/96 art.1º e2º de 20/12/96 e na legislação
do Estágio Lei nº 11.788 de 28/09/2008.
A biblioteca do Hospital de Urgências de Goiânia está ligada ao Instituto de
Ensino e Pesquisa e tem como função planejar, executar e supervisionar as
atividades que se referem à informação em Ciências da Saúde, dando suporte
aos servidores, residentes, estagiários e demais interessados, em suas
necessidades de pesquisa, bem como servir de suporte à memória
institucional.
Mantém também um acervo literário, contemplado pelo Projeto Sala de Leitura
do Ministério da Cultura, objetivando propiciar informação, cultura e
entretenimento e estimular o prazer pela leitura a todos os servidores do
hospital.
O acervo da biblioteca é composto de livros, periódicos nacionais e
internacionais, folders, monografias, artigos científicos e materiais especiais
como vídeos, DVDs, etc, constituído por doações e compra, para os livros e
revistas destinados ao aperfeiçoamento da Residência Médica, conforme
exigência da Comissão Nacional de Residência Médica- CNRM / MEC.

INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE

Rua 89 Qd F29 Lt 58 Nº 526 - CEP: 74.093-140 Setor Sul - Goiânia/GO - www.gerir.org.br

93

Missão: o Instituto de Ensino e Pesquisa se dispõe a desenvolver políticas de
fortalecimento de ensino e pesquisa apoiando as instituições de ensino que
utilizam o campo de estágio curricular.
Visão: integrar todos os componentes que relacionem às funções de ensino e
pesquisa, permitindo realizar um diagnóstico da estrutura disponibilizando para
a educação permanente, visando a formação de recursos humanos e a
geração de novos conhecimentos.

ESTÁGIOS

PESQUISAS

VISITAS TÉCNICAS , Nº DE
VISITANDOS

PARTICIPAÇÕES EM
REUNIÕES

LEVANTAMENTO DE
NECESSIDADES DE
BOLSISTAS OVG

CONTROLE DE FREQUENCIA
DE BOLSISTAS OVG

RECEBIMENTO DE
DOCUMENTAÇÃO
ESTAGIÁRIOS/PESQUISADOR
ES

ELABORAÇÃO DE CRACHÁS
PARA ESTAGIÁRIOS E
PESQUISADORES

RELATÓRIOS DE
ACOLHIMENTO/
ESTÁGIOS/PESQUISAS

MAIO

35

14

X

15

3

X

MENSAL

DIARIAMENTE

DIARIAMENTE

DIARIAMENTE

JUNHO

74

13

1

X

3

X

MENSAL

DIARIAMENTE

DIARIAMENTE

DIARIAMENTE

JULHO

101

20

5

X

3

SEMESTRAL

MENSAL

DIARIAMENTE

DIARIAMENTE

DIARIAMENTE

TOTAL DO
TRIMESTRE

210

64

6

15

12

MÊS

DIVULGAÇÃO DE BOLSAS DE
Estudo e Recebimento de
inscrições

ACOLHIMENTO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO E PESQUISA-2013
ATIVIDADES

SEMESTRAL

Consulta ao acerv o local e orientação
à pesquisa;

Lev antamento bibliográf ico em Base
de Dados da Bireme, Scielo, BVS
Saúde, e

Empréstimo de publicações;

Div ulgação dos serv iços of erecidos
pela biblioteca;

Divulgação de novas aquisições;

Orçamento de nov as publicações a
serem adquiridas;

Terminais para acesso à Internet.

Livros recebidos e catalogados

Periódicos recebidos

MAIO

DIARIAMENTE

DIARIAMENTE

DIARIAMENTE

DIARIAMENTE

DIARIAMENTE

DIARIAMENTE

DIARIAMENTE

DIARIAMENTE

6

9

JUNHO

DIARIAMENTE

DIARIAMENTE

DIARIAMENTE

DIARIAMENTE

DIARIAMENTE

DIARIAMENTE

DIARIAMENTE

DIARIAMENTE

11

11

JULHO

DIARIAMENTE

DIARIAMENTE

DIARIAMENTE

DIARIAMENTE

DIARIAMENTE

DIARIAMENTE

DIARIAMENTE

DIARIAMENTE

MÊS

TOTAL DO
TRIMESTRE

Empréstimos efetuados

Organização conserv ação do acerv o
bibliográf ico: tombamento; classif icação; etiquetagem e organização das
estantes;

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA BIBLIOTECA-2013
ATIVIDADES

21

17

41

52
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O estágio curricular busca preparar a gradativa introdução do futuro profissional
em situações reais e típicas em sua ação no mercado de trabalho, no qual a
variedade de intervenções é mais ampla e específica do que a formação
acadêmica; buscando sempre satisfação do usuário/servidor.
Proporcionar

às

instituições

uma

avaliação

da

formação

que

estão

administrando através de pesquisas relacionadas ao Projeto “Fale Conosco”,
que serão aplicados semestralmente, procurando conhecer o grau satisfatório
dos estagiários, com a finalidade de propor melhorias estruturais e práticas no
processo de ensino aprendizagem que beneficiem os estagiários da área no
Hospital de Urgências de Goiânia.
Nesta perspectiva, a Divisão de Ensino e Pesquisa no HUGO e tem como,
Diretor o Dr. Luiz Fernando Martins, renomado profissional da medicina
internacional: Doutor em Medicina pela Universidade de Berlim, Alemanha;
Especialista em Neurocirurgia, Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. A
DEP/HUGO congrega as áreas de docência e pesquisa; as ações da
COREME, Comissão de Residência Médica, na direção do Dr. Alex Caetano
dos Santos; as ações da COREMU, Comissão de Residência Multiprofissional,
na direção da nutricionista Larissa Silva Barbosa e as ações da Biblioteca do
hospital.
O Diretor do DEP/HUGO, Dr. Luiz Fernando Martins está, em articulação com o
Ministério da Saúde, no Processo de Certificação de Hospital de Ensino
qualificando o HUGO. Em relação ao processo de certificação da unidade
como Hospital de Ensino, no período de fevereiro de 2013 a abril de 2013,
estão sendo providenciadas as documentações exigidas pela portaria
2.400/2007. Está sendo realizada uma pesquisa com os usuários (residentes,
internos, preceptores e funcionários), quanto ás condições das estruturas
voltadas para a área de ensino, auditórios, salas de aula, COREME e DEP.
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4.16 Gestão de Recursos Humanos/ HUGO
A Área de Gestão de Recursos Humanos/HUGO, na coordenação de Vilma
Soares, em consonância com a Proposta Técnica, reorganizou o serviço e
avançou na perspectiva da Atenção à Saúde qualificando o cuidado com
implementações de ações voltadas a Administração de RH e Desenvolvimento
de RH. Na coordenação do Desenvolvimento de RH encontra-se a psicóloga
Huldra Alves Cardoso.
•

É um dos subsistemas do Recursos Humanos de uma Instituição ou

Empresa.
•

Estuda, planeja, assessora e aplica ações estratégicas, que auxiliam na

realização de

metas, que promovam o desenvolvimento técnico/científico,

relacional, qualidade de vida e humanização para os profissionais e usuários.
•

É responsável pelo apoio logístico, à Educação Permanente, de todos os

serviços, incluindo a utilização de ferramentas de avaliação, divulgação dos
eventos nos meios de comunicação do HUGO e registro de participação, além
de programar, junto as chefias, cronograma de Educação Permanente.
•

É responsável, juntamente com o Departamento de RH, pelo

recrutamento e seleção dos profissionais contratados pela CLT.
•

Orientação aos profissionais, com conflitos, de ordem técnica ou de

relacionamento.
Como braço essencial do RH, a Divisão de Desenvolvimento de RH, têm como
principal missão, a gestão de pessoas. Busca aperfeiçoar relações de trabalho,
onde possa encontrar o equilíbrio entre, força produtiva, criativa e satisfação
humana, tanto do profissional, quanto do usuário.
As capacitações realizadas no HUGO são avaliadas pelos participantes e a
análise dessas avaliações apresentada a seguir.
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Capacitação: atendimento em foco
Data: 27/05/2013
Setor responsável: recepção
Facilitadores: Andréia, Elisangela e Huldra.
Avaliação da capacitação
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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Capacitação: atendimento em foco
Data: 28/05/2013
Setor responsável: recepção
Facilitadores: Andréia, Elisangela e Huldra.
Avaliação da capacitação
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Capacitação: curativos - UTI's
Data: 28 e 29 /05/2013
Setor responsável: enfermagem
Facilitadores: Virgínia Milhomem
Avaliação da capacitação
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Capacitação: higienização das mãos
Data: 11/06/2013
Setor responsável: SCIH
Facilitadores: Silvia Cunha
Avaliação da capacitação

100%
90%
80%
70%
60%
50%

OTIMO
BOM

40%

REGULAR

30%
20%
10%
0%
CURSO

CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS FACILITADOR

FAZER OUTRO CURSO
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Capacitação: limpeza e desinfecção de superficie
Data: 15 e 16/07/13
Setor responsável: DDRH
Facilitadores: Silvia Cunha
Avaliação da capacitação
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Capacitação: limpeza e desinfecção de superficie
Data: 29/07/13
Setor responsável: DDRH
Facilitadores: Silvia Cunha
Avaliação da capacitação
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Capacitação: NHE influenza
Data: 16/05/2013
Setor responsável: NHE
Facilitadores: Adriano Bertolini
Avaliação da capacitação
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Capacitação: preparação de sala de centro cirúrgico
Data: 20/05/2013
Setor responsável: Enfermagem
Facilitadores: Ludmilla
Avaliação da capacitação
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O último trimestre apresentou um sensível incremento na produção de estudo e
treinamento, verificado no relatório de Maio, Junho e Julho de 2013.
A expectativa para o próximo trimestre é de parcerias mais sólidas e
articuladas, com serviços internos e externos, que venham alavancar e
enriquecer as demandas de RH e consequentemente a administração do
GERIR/HUGO.
Após aquisição de profissional, exclusivamente para incrementar as práticas
relacionadas à Política Nacional de Humanização várias parcerias e ações já
estão sendo realizadas, com objetivo de promover e implantar a PNH, de forma
integral e criativa.
É previsto também, promoção, juntamente com DEP, Seminários, Simpósios,
Jornadas e congresso, com a finalidade de fazer trocas científicas e projetar o
GERIR/HUGO, além da excelência na Urgência e Emergência, mas numa
posição de PRODUTOR de SABER.
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4.16.1 Procedimentos para Adequação de RH
O Instituto de Gestão em Saúde/ GERIR desde que assumiu a gerência do
Hospital de Urgências de Goiânia – HUGO desenvolveu estudos e
procedimentos organizacionais visando adequação do Modelo Assistencial.
Os procedimentos organizacionais referentes aos Recursos Humanos foram
amplamente debatidos com as respectivas áreas e serviços no HUGO e
pactuados com a SES/GO.
Na primeira Listagem Institucional/ Levantamento de RH foi compatibilizado:
• Efetivos: 1.271 Funcionários
• Comissionados: 382 Funcionários
• Ministério da Saúde: 114 Funcionários
• Prestação de Serviços: 39 Funcionários com contratos vencidos e 09
Médicos com contratos a vencer.
• AGANP: 11
• TOTAL: 1826 Funcionários.

Dimensionamento de Pessoal da Proposta Técnica do Instituto de Gestão em
Saúde/ GERIR.
• Nível Superior: 310
• Nível Médio e Básico: 574
• Total: 884 funcionários

O número de funcionários dimensionados e necessários com a adequação de
carga horária: 1190 funcionários.
O GERIR desenvolveu estudos e trabalhou com o Coeficiente de RH em
cumprimento a cláusula do Chamamento Público referida abaixo e também
presente no Contrato de Gestão e em outubro/2012 a SES/GO realizou a
compatibilização financeira nos valores de Recursos Humanos com a aplicação
do Coeficiente de RH no custo da folha dos servidores da SES/GO, mantidos
na Unidade Hospitalar HUGO.
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7.15. Considerando que na gestão de trabalhadores adotada para a Unidade
ha diferenças no regime jurídico (estatutário e celetista), na carga horaria e no
dimensionamento da necessidade de pessoal, será adotado como critério para
calculo do custo da folha de pagamento dos servidores da CONTRATANTE,
lotados na Unidade: a razão do dimensionamento da necessidade de
servidores entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE (por níveis),
multiplicada pelo numero de servidores da CONTRATANTE mantidos na
Unidade (de cada nível), multiplicado pelos salários e encargos de referencia
de cada nível da CONTRATANTE.
Situação Atual:
•Servidores disponibilizados a SES/GO: 880 funcionários
•Servidores da SES/GO lotados no HUGO: 824 funcionários
•Servidores Contratados pelo GERIR: 492 funcionários
ANEXO XII: Lista nominal dos Servidores disponibilizados a SES/GO;
Servidores da SES/GO lotados no HUGO e Servidores Contratados pela
GERIR.
4.17 Repactuação de Metas de Produção
ANEXO XIII – Repactuação de Metas de Produção
4.18 Leitos Contratualizados no HUGO
No Contrato de Gestão n.º 64/2012 foram contratualizados 191 leitos gerais e
44 leitos de UTI e foi pactuado: R$ 1.115,00 (hum mil e cento e quinze reais) o
valor do leito /dia e R$ 33.464,17(trinta e três mil e quatrocentos e sessenta e
quatro reais e dezessete centavos) o valor do leito/mês, na Proposta Técnica
apresentada.
Desde o início do gerenciamento do HUGO pelo Instituto Gerir está sendo
demonstrada a SES/GO a média diária de 260 leitos gerais operacionalizados
e efetivamente ocupados. Ressaltamos ainda que os pacientes são
encaminhados para internação pela Regulação Municipal.
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Com o fechamento do HUAPA temos efetivamente ocupados uma média de 46
leitos e 77 macas, totalizando 123 leitos extras.
Em relação aos 44 Leitos de UTI Contratualizados, informamos que a SES/GO
autorizou a expansão dos referidos leitos e no dia 09 de junho foram
estabelecidos e operacionalizados mais 14 leitos, sendo 04 leitos na UTI- I e
10 leitos na UTI- IV.
Queremos ressaltar que no Contrato de Gestão n.º 64/2012, na Cláusula
3.1.18: Em nenhuma hipótese cobrar, direta ou indiretamente, do paciente por
serviços médicos, hospitalares ou outros complementares referente à
assistência a ele prestada, sendo lícito, no entanto, buscar junto á
CONTRATANTE o ressarcimento de despesas realizadas e que não estão
pactuadas, mas que foram previamente autorizadas.
Com base na cláusula referida acima solicitamos o atendimento da
autorização, pois a assistência, mesmo não contratualizada, precisa ser
prestada e assegurada ao paciente e ressarcida pela Gestão Estadual de
Saúde.
Ainda com base na cláusula referida acima, foi realizada reunião em setembro
de 2012, na SES/GO, com a presença da Direção da GERIR, do Secretário
Estadual de Saúde e do Dr. Alerte Martins Jesus, Procurador do Estado e ficou
pactuado o encaminhamento de serviços prestados não contratualizados, mas
autorizados pela SES/GO.
Queremos ainda ressaltar que desde o mês de junho/2012 o Instituto GERIR
vem solicitando através de realização de reuniões, elaboração de
documentos e registros de pacientes: Autorização para Realização de
Despesas Assistenciais, conforme preconiza o Contrato de Gestão.
Dando seguimento ao encaminhamento proposto na reunião referida acima o
Instituto de Gestão em Saúde - Gerir protocolou inúmeros ofícios referentes ao
reembolso e aditivo dos leitos de UTI e leitos gerais extras.
Apresentamos ainda os valores para serem ressarcidos nos ofícios acima com
registro dos pacientes atendidos apresentando nome, CPF e atendimento.
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Estes dados foram solicitados e checados pela AGPOS/SUNAS. Solicitamos
novamente o ressarcimento e compatibilização financeira dos valores
referentes aos leitos gerais e leitos de UTI não contratualizados, mas
operacionalizados e autorizados pela SES/GO.
Em relação aos Leitos de UTI no mês de fevereiro/2013 foi assinado o Termo
Aditivo, para pagamento de 14 leitos e expansão de mais 12 leitos.
Em relação aos leitos gerais, com média de 51 leitos operacionalizados além
dos contratualizados, a SES/GO não apresentou encaminhamento para
ressarcimento financeiro e em fevereiro/2013 foi novamente realizada reunião
com o Secretário Estadual de Saúde. Na reunião solicitamos o ressarcimento
e compatibilização financeira dos valores referentes aos leitos gerais não
contratualizados, mas operacionalizados e autorizados pela SES/GO, para que
as ações desenvolvidas no gerenciamento do HUGO não enfrentassem ainda
maiores dificuldades de operacionalização. Informado pela SUNAS que este
Ressarcimento de valores referentes aos leitos gerais não contratualizados,
mas operacionalizados e autorizados pela SES/GO encontra-se em fase final
de aprovação para pagamento e em fase de aprovação também o Termo
Aditivo para inclusão dos Leitos Gerais extras operacionalizados.
Foi então publicada uma Portaria do Secretário Estadual de Saúde, em julho de
2013, com participação da SUNAS, SCATS E HUGO para novamente proceder
à contagem de leitos. Esta contagem foi realizada no dia 19 de agosto de 2013:
46 leitos extras, 77 macas e 06 macas com pacientes aguardando cirurgia.
Realizada novamente no dia 27 de agosto de 2013, reunião com o Secretário
Estadual de Saúde que solicitou ao Dr. Alin Girardi que procedesse ao
levantamento do processo de leitos extras para solucionar a questão.
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5. CONCLUSÃO
É indiscutível a necessidade de alcançar melhores resultados em saúde no
Brasil e a implementação de Organizações Sociais é uma estratégia central
do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Seu propósito mais
genérico é permitir e incentivar a publicização, ou seja, a produção não
lucrativa pela sociedade de bens ou serviços públicos não exclusivos de
Estado. Com efeito, a crescente absorção de atividades sociais pelo
denominado terceiro setor (de serviços não lucrativos) tem sido uma marca
recorrente

em

processos

de

reforma

do

Estado

nas

democracias

contemporâneas.
Trata-se de um movimento que é portador de um novo modelo de
Administração Pública, baseado no estabelecimento de alianças estratégicas
entre Estado e Sociedade, quer para atenuar disfunções operacionais
daquele, quer para maximizar os resultados da ação social em geral. Assim, o
propósito central do Projeto, Organizações Sociais, é proporcionar um Marco
Institucional de transição de atividades estatais para o terceiro setor e, com
isso, contribuir para o aprimoramento da gestão pública estatal e não estatal.
A estratégia da reforma do Estado se apoia na publicização dos serviços não
exclusivos do Estado, ou seja, na sua absorção por um setor público não
estatal, onde, uma vez fomentados pelo Estado, assumirão a forma de
Organizações Sociais. Essa forma de parceria entre Sociedade e Estado,
além de viabilizar a ação pública com mais agilidade e maior alcance, torna
mais fácil e direto o controle social, mediante a participação, nos Conselhos
de Saúde, dos diversos segmentos beneficiários envolvidos. As Organizações
nesse setor gozam de uma autonomia administrativa muito maior do que
aquela possível dentro do aparelho do Estado. Em compensação, seus
dirigentes são chamados a assumir uma responsabilidade maior, em conjunto
com a sociedade, na gestão da instituição.
A publicização visa aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços,
atendendo melhor o cidadão cliente a um custo menor, logrando maior foco no
cidadão-usuário e um maior controle social direto desses serviços por parte da
sociedade, por meio dos seus conselhos de administração e de saúde. A
Organização Social qualificada será responsável pelos resultados pactuados
mediante Contrato de Gestão.
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Atualmente, diversos gestores em saúde têm enfatizado o papel da avaliação
de desempenho nas ações e programas de saúde, com o objetivo de garantir
a qualidade da atenção e subsidiar decisões que atendam às reais
necessidades da população, alcançando resultados na produção de serviços
e impacto na saúde. A avaliação da situação de saúde, do trabalho em saúde
e dos resultados das ações, decorre em grande parte das atividades de
acompanhamento, monitoramento e avaliação realizadas com base nas
informações produzidas no cotidiano da atenção. Este monitoramento deve
ser realizado tanto pelo Estado como pela Organização Social por meio de um
Contrato de Gestão.
Contratos de Gestão surgem como instrumentos de implantação de uma
administração por objetivos e busca inexorável por resultados a serem
alcançados

no

dimensionamento

setor
de

público,
metas,

visando
à

à

eficiência

qualidade
das

de

serviços,

organizações

e

o
ao

acompanhamento sistemático do desempenho. É caracterizado pela eleição
de áreas prioritárias numa organização. Esses contratos são compromissos
gerenciais entre o governo e a diretoria de uma empresa ou setor estatal, com
objetivos e metas periódicas, cuja supervisão é realizada pelo Estado.
O monitoramento é a avaliação das ações e dos serviços de saúde, é a
etapa fundamental para a avaliação de ações de saúde e consiste no
acompanhamento e na análise de indicadores de saúde. Monitorar deve ser
uma atividade periódica e rotineira e, naturalmente, a utilização das
ferramentas é fundamental, uma vez que elas orientarão e facilitarão o
processo de monitoramento. Avaliar é uma forma de participar da construção
e do aperfeiçoamento do SUS, é uma oportunidade de os diferentes atores
participarem da configuração que se quer dar ao SUS, sendo ao mesmo
tempo, um processo de aprendizagem e de controle social, para a melhoria do
desempenho do sistema de saúde. O acompanhamento e avaliação de
desempenho são instrumentos essenciais para que, tanto a Contratada
quanto a Entidade Supervisora, possam se assegurar de que a Organização
Social está apresentando os resultados planejados, de modo que eventuais
desvios possam induzir a redirecionamentos durante o curso das ações.
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A avaliação das ações e metas programadas será efetivada levando-se em
conta os indicadores de desempenho. Avaliar é uma forma de participar da
construção e do aperfeiçoamento do SUS. Na avaliação temos sempre um ou
mais interessados, um objeto e uma pergunta avaliativa: a Secretaria Estadual
de Saúde, os gestores dos municípios, a organização que administra a
unidade de saúde e o usuário do SUS.
Os indicadores são fundamentais em ações de monitoramento, na medida em
que conseguem mostrar uma determinada realidade e indicar caminhos a
serem percorridos, com os indicadores torna-se possível a partir dos
resultados obtidos, observar a evolução da organização social ao longo do
tempo e, além disso, dar condições de avaliar indiretamente o trabalho
realizado pela Instituição, apontando as possíveis falhas e permitindo que a
equipe consiga pensar quais ações e atividades precisam ser realizadas para
os próximos meses.
É sempre recomendável que o responsável pelo monitoramento e avaliação
de uma Organização Social disponha de um sistema informatizado para o
processo de monitoramento e avaliação. Esse processo deve ser efetivo,
rotineiro contendo dados fidedignos, confiáveis e rápidos bem como estar
balizado aos ditames da Lei Fiscal.
Os resultados atingidos com a execução do Contrato de Gestão devem ser
analisados, periodicamente, por Comissão de Avaliação, indicada pela
autoridade supervisora da área correspondente, composta por especialistas de
notória capacidade e adequada qualificação. A Comissão deve encaminhar à
autoridade supervisora relatório conclusivo sobre a avaliação procedida. A
missão dessa Comissão é monitorar a execução do Contrato de Gestão.
Portanto, suas atividades não devem se restringir apenas à emissão de um
simples relatório conclusivo final, já que o monitoramento legalmente previsto
implica em um acompanhamento permanente e em avaliações parciais
frequentes.
Deve-se desenvolver uma cultura em todas as unidades de, sistematicamente,
olhar os resultados dos indicadores, analisar e traduzir o que expressam e
desenvolver ações sempre que necessárias.
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Os responsáveis pela fiscalização da execução do Contrato de Gestão, ao
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização
de recursos ou bens de origem pública pela entidade gerenciadora (OS),
deverão dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado – TCE e Controladoria
Geral do Estado- CGE, sob pena de responsabilidade solidária.
No âmbito federal, a ideia de relatórios de gestão aparece pela primeira vez
na

Lei

Federal

nº

8.080/90

como

proposta

de

instrumento

de

acompanhamento da gestão financeira dos recursos da saúde de cada uma
das esferas, particularmente aqueles repassados pelo Fundo Nacional de
Saúde a estados e municípios.
No ano de 1990, a Lei Federal nº 8.142/90 designa por Relatório de Gestão o
instrumento que, entre os pré-requisitos para que estados e municípios
recebam recursos financeiros da União para a saúde, permite o controle da
execução dos recursos em conformidade à programação das ações, conforme
o referido no § 4º da Lei Federal nº 8.080/90.
O Relatório de Gestão, mais do que uma exigência formal, é um instrumento
fundamental do processo de construção do SUS local. A elaboração e a
formalização desse instrumento de gestão tornam-se cada vez mais
necessário, à medida que se consolida a política de saúde pública no Brasil,
principalmente no tocante à garantia da direção única de cada esfera de
governo na construção da rede regionalizada e hierarquizada de serviços, um
dos princípios do Sistema Único de Saúde – SUS.
A Lei Federal nº 8.689/93, que dispõe sobre a extinção do Instituto Nacional
de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps), avança um pouco mais
na definição legal do Relatório de Gestão. Um artigo dessa Lei é importante
para a discussão de Relatórios de Gestão:
Art. 12 – O gestor do Sistema Único de Saúde em cada esfera de governo
apresentará, trimestralmente, ao conselho de saúde correspondente e em
audiência pública nas câmaras de vereadores e nas assembleias legislativas
respectivas, para análise e ampla divulgação, relatório detalhado contanto,
dentre outros, dados sobre o montante e a fonte de recursos aplicados, as
auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem como sobre a oferta e
produção de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada.
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Regulamentado pela Lei nº 8.142/90, o Relatório de Gestão é o nome dado ao
instrumento legal utilizado para dar transparência ao acompanhamento,
controle e avaliação das ações e serviços de saúde do SUS. Além de
comprovar a aplicação de recursos do SUS, os Relatórios de Gestão também
apresentam os resultados alcançados, por meio de metas estabelecidas pela
gestão, as ações realizadas e os resultados alcançados ao longo do exercício
observado, além dos meios orçamentários, financeiros, patrimoniais e
logísticos utilizados para o cumprimento dos objetivos institucionais. Eles
orientam ainda a elaboração da nova programação anual e eventuais
redirecionamentos que se façam necessários no Plano de Saúde.
Tem ainda, enquanto orientação normativa específica, a Portaria GM/MS nº
3.176 de 24 de dezembro de 2009, conforme abaixo:
“Art. 3º O Relatório de Gestão é o instrumento que apresenta os resultados
alcançados com a PAS, a qual operacionaliza o PS na respectiva esfera de
gestão e orienta eventuais redirecionamentos. É também instrumento de
comprovação da aplicação dos recursos repassados do Fundo Nacional de
Saúde para os Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, cujo resultado demonstra o processo contínuo de planejamento e
é instrumento indissociável do PS e das respectivas PAS.”
O conteúdo mínimo do Relatório de Gestão está disciplinado por Decisões
Normativas do Tribunal de Contas da União (TCU), sendo elaborado pelo
gestor em vigor com o auxílio do Fundo Estadual de Saúde e submetido à
avaliação trimestral do Conselho Estadual de Saúde (CES) e anual do
Tribunal de Contas de Estado (TCE), da Assembleia Legislativa e do
Conselho Estadual de Saúde (CES).
O propósito do Relatório de Gestão é analisar o desempenho e verificar o
grau de alcance das metas pactuadas entre a Organização Social e a
Secretaria de Saúde do Estado. A Comissão de Acompanhamento e
Avaliação tem o intuito de avaliar o cumprimento das metas pactuadas no
Contrato de Gestão, bem como de calcular a pontuação e elaborar o conjunto
de recomendações e observações registradas ao longo do documento. Os
relatórios visam, dentre outras coisas, possibilitar que a sociedade
acompanhe e interprete o resultado das políticas públicas.
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O Relatório de Gestão, por ser considerado um meio de controle e avaliação
do gerenciamento da Organização social, é por excelência um instrumento de
controle e acompanhamento dos gastos com pessoal, ele deve ser
consolidado no final do ano da gestão, deste modo, alguns objetivos desse
relatório são apresentar os resultados alcançados, comprovar as aplicações
de recursos repassados pelo Estado às unidades de saúde e relacionar os
ajustes necessários e a programação subsequente. Sendo assim, são
importantes que na elaboração do relatório sejam considerados os seguintes
requisitos:
• Clareza e objetividade;
• Unidade nos conceitos de seus elementos constituintes;
• Estrutura básica, que está sujeita a adaptações relacionadas às diferentes
características, peculiaridades e necessidades de cada unidade de saúde.
Em complementação aos dispositivos já mencionados, o Decreto Federal nº
1.651, de 28 de setembro de 1995, que regulamenta o Sistema Nacional de
Auditoria no SUS, descreve com mais detalhe o Relatório de Gestão, bem
como os fluxos de acompanhamento e controle da gestão do SUS no país.
Nesse Decreto fica explicitado o Relatório de Gestão e, em caso de convênio,
acordo, ajuste ou outro instrumento congênere, a prestação de contas, como
instrumento de excelência para a comprovação da aplicação de recursos
transferidos no âmbito do SUS. Mais do que isso, considerando-se que
também há a necessidade de descrição, na forma de prestação de contas, da
utilização dos recursos próprios e do impacto das ações desenvolvidas, pode
se dizer que o relatório de gestão é o instrumento de acompanhamento
financeiro, do funcionamento dos serviços e da eficiência, eficácia e
efetividade das ações de saúde desenvolvidas no âmbito do SUS.
O Instituto de Gestão em Saúde/GERIR apresentou aos Órgãos de Controle
Interno e Externo, em cumprimento ao item 3.1.36 (Contrato de Gestão) –
Elaborar e encaminhar à Agência Goiana de Regulação, Controle e
Fiscalização dos Serviços Públicos – AGR e à CONTRATANTE, em modelos
estabelecidos pela AGR, relatórios de execução, mensal, até o dia 10 do mês
subsequente ao trimestre, os Relatórios de Gestão referentes ao Trimestre: 10
de maio de 2012 a 10 de agosto de 2012, 10 de agosto de 2012 a 10 de
novembro de 2012, 10 de novembro de 2012 a 10 de fevereiro de 2013

e

10

de fevereiro de 2013 a 10 de maio de 2013.
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O presente Relatório de Gestão refere-se ao Trimestre/ 10 de maio de 2013 a
10 de agosto de 2013.
5.1 Quadro Monitoramento
Clausula Terceira - Das Obrigações
3.1- CONTRATADA
3.1.3 – Quando houver habilitação de novo serviço na Unidade, ainda não
incluído no Quadro de Metas, esse serviço deverá ser acrescido mediante
termo aditivo, no qual conste a nova pactuação com a data do inicio da
prestação do serviço, com valores e prazos para cumprimento pleno da
nova meta.
3.1.4 - Atender exclusivamente os usuários do SUS na Unidade de forma a:
Implementar a PNH – Acolhimento/Classificação de Risco
Buscar habilitações/MS
Buscar certificação de qualidade em saúde.
3.1.5 – Implantar os Sistemas de Informação/SUS
3.1.6 – Implantar Sistemas Informatizados de Gestão Hospitalar
3.1.8 – Registrar faturamento ambulatorial e hospitalar no CNPJ do Fundo
Especial de Saúde
3.1.12 – Programação visual padronizada
3.1.13 – Manter registro atualizado de todos os atendimentos efetuados na
Unidade disponibilizando à CONTRATANTE e às auditorias do SUS, as fichas
e prontuários dos usuários, em meio físico ou eletrônico certificado.
3.1.17 – Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás.
3.1.18 – Em nenhuma hipótese cobrar, direta ou indiretamente, do paciente por
serviços médicos, hospitalares ou outros complementares referente à
assistência a ele prestada, sendo lícito, no entanto, buscar junto à
CONTRATANTE o ressarcimento de despesas realizadas e que não estão
pactuadas, mas que foram previamente autorizadas.
3.1.20 – Os procedimentos para a contratação de obras, serviços e compras
efetuadas com emprego de recursos provenientes do Contrato de Gestão,
assim

como

as

alienações,

deverão

ter,

cumprindo

os

princípios

constitucionais, analise e aprovação da CONTRATANTE.
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3.1.21 – Dispor da informação oportuna dos usuários atendidos ou que lhe
sejam referenciados para atendimento registrando seus dados.
3.1.22 – Enviar à CONTRATANTE, nos prazos e instrumentos por ela
definidos, todas as informações sobre as atividades desenvolvidas na Unidade,
bem como sobre a movimentação dos recursos financeiros recebidos e
realizados.
3.1.23 – Encaminhar a CONTRATANTE as informações de que trata o item
anterior, até o dia 10 do mês subsequente ao das atividades desenvolvidas, ou
no dia útil que lhe for imediatamente posterior.
3.1.24 – Direitos dos Usuários:
Manter atualizado o prontuário médico e o arquivo médico
Justificar ao usuário ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas
alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato profissional
previsto neste Contrato.
Visita diária/PNH.
Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos usuários.
Assegurar aos usuários o direito de serem assistidos religiosa e espiritualmente
por ministro de qualquer culto religioso.
Assegurar a presença de um acompanhante, em tempo integral, na Unidade,
nas internações de crianças, adolescentes, gestantes e idosos.
3.1.26 – Fornecer na alta hospitalar, em papel timbrado: “INFORME DE ALTA
HOSPITALAR” constando no mínimo:
Nome do usuário. Nome da Unidade.
Motivo da internação (CID-10).
Data de admissão e data da alta.
Procedimentos realizados e tipo de órtese, prótese e/ou materiais empregados,
quando for o caso.
Diagnóstico principal de alta e diagnostico secundário de alta.
O cabeçalho do documento deverá conter o seguinte esclarecimento: “Esta
conta deverá ser paga com recursos públicos”.
Ciência do usuário, ou de seus representantes legais, na segunda via no
informe de alta hospitalar.
Informe hospitalar arquivado no prontuário.
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3.1.27 – Implantar Pesquisa de Satisfação na alta hospitalar.
3.1.28 - realizar seguimento, análise e adoção de medidas de melhoria diante
das sugestões, queixas e reclamações que receber com respostas aos
usuários, no prazo máximo de 30 dias.
3.1.29 – Instalar um Serviço de Atendimento ao Usuário, independente da
auditoria (sem prazo).
3.1.30 – Identificar suas carências nos serviços diagnósticos e/ou terapêutico
que justifiquem a necessidade do encaminhamento do usuário a outros
serviços de saúde, apresentando a CONTRATANTE mensalmente, relatório
de encaminhamentos ocorridos.
3.1.31 Não adotar nenhuma medida unilateral de mudanças de oferta de
serviços, nos fluxos de atenção consolidados, nem na estrutura física da
Unidade, sem a prévia ciência e aprovação da CONTRATANTE.
3.1.32 – Possuir e manter em pleno funcionamento um Núcleo Hospitalar de
Epidemiologia – NHE.
3.1.33 – Implantar e manter um Núcleo de Manutenção Geral – NMG.
3.1.34 – Movimentar os recursos financeiros do contrato em conta bancária
especifica exclusiva, vinculada a Unidade.
3.1.35- Publicar anualmente, os relatórios financeiros e o relatório de
execução do presente Contrato de Gestão, no Diário Oficial, até o dia 30 de
maio do ano subsequente.
3.1.36 – Elaborar e encaminhar à Agencia Goiana de Regulação, Controle e
Fiscalização dos Serviços Públicos – AGE e à CONTRATANTE, em modelos
estabelecidos pela AGR, relatórios de execução, mensal, até o dia 10 do mês
subsequente ao trimestre.
3.1.37 – Elaborar e encaminhar relatório consolidado de execução e
demonstrativos financeiros, ao fim de cada exercício fiscal, devendo ser
apresentado à CONTRATANTE e à AGR até o dia 10 de janeiro do ano
subsequente.
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3.1.38 – Anexar a Prestação de Contas os comprovantes de quitação de
despesas com água, energia elétrica e telefone, efetuados no mês
imediatamente anterior, e os comprovantes de recolhimento dos encargos
sociais e previdenciários relativos ao mês anterior.
3.1.39 – Comunicar, à CONTRATANTE e à AGR, todas as aquisições e
doações de bens móveis que forem realizadas, no prazo máximo de 30 dias
após sua ocorrência.
3.1.40 – Tomar conhecimento, o mais breve possível, após assumir o
gerenciamento da Unidade dos contratos, convênios, cooperações técnicas e
outros instrumentos firmados pela CONTRATANTE, manifestando-se, no prazo
máximo de 30 dias a contar da assinatura deste, quanto ao interesse em
mantê-los.
3.1.41 – Havendo interesse em manter os contratos, convênios, cooperações
técnicas e outros instrumentos, conforme mencionado no subitem anterior, a
CONTRATADA deverá assumir tais instrumentos transferindo-os para seu
nome.
3.1.43 – Elaborar e publicar, no prazo máximo de 90 dias a contar da
assinatura deste instrumento, os regulamentos de recursos humanos,
financeiros e de aquisição de bens e serviços realizados com recursos
públicos,

devendo

os

mesmos

serem

previamente

aprovados

pela

CONTRATANTE e pela AGR.
3.1.45 Realizar processo seletivo para contratação de Recursos Humanos
com a divulgação na Imprensa Oficial, além de manter capacitação permanente
dos profissionais.
3.1.47 Providenciar a negociação e celebração de acordos coletivos de
trabalho, compatíveis com o praticado no mercado de trabalho.
3.1.48 Prever, em regulamento de compras, que a entidade não mantenha
nenhum tipo de relacionamento comercial ou profissional, como contratar
serviços, fazer aquisições, contratar funcionários, dentre outros, com pessoas
físicas e jurídicas que se relacionem com dirigentes que detenham poder
decisório.
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3.1.49 – Elaborar regulamento próprio contendo os procedimentos que deverão
ser adotados para a contratação de obras, serviços, compras e alienações,
consubstanciados nos princípios gerais de licitação, aprovado pelo Conselho
de Administração e publicado no Diário Oficial do Estado, no prazo máximo de
90 dias a partir da assinatura do Contrato de Gestão.
3.1.51 – Empreender meios de obter receita própria complementar aos
recursos financeiros estimados no item 6.2, respeitando os princípios
deontológicos e à missão das entidades qualificadas como organização social,
gestora de patrimônio e serviços públicos, desde que respeitada a
aplicabilidade para alcance dos objetivos do presente Contrato, podendo
prestar serviços ambulatoriais e hospitalares, naquilo que exceder as metas
pactuadas no Plano Anual de Trabalho, aos hospitais sob a gerencia estadual,
que

serão

objeto

de

faturamento

e

pagamento

complementar,

via

administrativa, pela CONTRATANTE, tendo como parâmetro de preço a tabela
SUS e respeitando o Sistema Estadual de Regulação.
3.1.52 – Criar/Alterar seu regimento Interno, obedecendo ao disposto no
inciso IV do artigo 5 da Resolução normativa – RN 007/2011 da TCE/GO
3.1.53 – Manter em seu quadro de funcionários o profissional pontuado ou
outro com as mesmas certificações ou capacitações técnicas até o final da
vigência do Contrato de Gestão, se no processo seletivo houve o recebimento
de pontos pela capacidade do seu corpo técnico.
3.1.54 – Enviar, online, os registros relativos a todas as despesas realizadas,
assim que forem liquidadas, objetivando o controle de custos efetivos e a
devida fiscalização, assim que a CONTRATANTE, implantar uma central
informatizada de controle dos contratos de gestão.
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Clausula Terceira - Das Obrigações
3.2 – CONTRATANTE
3.2.1 – Disponibilizar à CONTRATADA adequada estrutura física, recursos
financeiros, materiais permanentes, equipamentos e instrumentos para a
organização, administração e gerenciamento da Unidade.
3.2.2 – Prover a CONTRATADA dos recursos financeiros necessários ao fiel
cumprimento da execução deste Contrato e a programar, nos orçamentos dos
exercícios subsequentes, quando for o caso, os recursos necessários para
custear os seus objetivos, de acordo com o sistema de pagamento previsto.
3.2.3 – Prestar esclarecimentos e informações à CONTRATADA que visem
orientá-la na correta prestação dos serviços e metas pactuadas, dirimindo as
questões omissas neste Instrumento, dando-lhe ciência de qualquer alteração
no presente Contrato.
3.2.4 – Realizar o acompanhamento, mensalmente, por meio da AGPOS, que
observará in loco o desenvolvimento e cumprimento das atividades de
assistência prestada pela CONTRATADA aos usuários da Unidade.
3.2.5 – Realizar, semestralmente, por meio da AGPOS, avaliação global do
cumprimento das Metas e do Contrato sob os aspectos de gestão, contábil,
jurídico e, em especial, a assistência aos usuários, emitindo parecer
conclusivo, após o devido contraditório.
3.2.6 – Manter no sitio da SES/GO e no Portal da Transparência do Governo
do Estado, dados sobre este instrumento, sua execução e avaliação, para
consulta, a qualquer tempo, pelos cidadãos e usuários do SUS.
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CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1 – A vigência do presente Instrumento será de 12 meses, a contar da
outorga da Procuradoria Geral do Estado e a publicação do Instrumento no
Diário Oficial do Estado de Goiás, prorrogável dentro do limite legal, no
interesse de ambas as partes, mediante parecer favorável da AGPOS e da
AGR quanto à avaliação das Metas de Produção e dos Indicadores de
Desempenho e Qualidade, autorizada pelo Secretário de Estado de Saúde.
4.2 – Antes do término da vigência deste Contrato, a CONTRATANTE e a
AGR, analisará a conveniência e a oportunidade administrativa de sua
renovação.
4.3 – Fica pactuado que a CONTRATANTE, a qualquer momento, poderá
rescindir o presente Contrato se for de interesse público em razão do não
cumprimento dos princípios basilares da Administração Pública.

CLAUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES

5.1 – O PRESENTE Contrato poderá ser alterado, mediante revisão das
Metas de Produção e dos valores financeiros inicialmente pactuados, desde
que prévia e devidamente justificada, mediante parecer favorável da AGPOS e
da AGR, e a autorização do Secretário de Estado da Saúde.
5.2 – Poderá, também, ser alterado para acréscimos ou supressões nas
obrigações, desde que devidamente justificado, e anterior ao termino da
vigência.
5.3 – As alterações de que tratam os itens acima deverão ser formalizadas, por
meio de termos aditivos, devendo para tanto ser respeitado o interesse público
e o objeto do presente Contrato.
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CLAUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
6.1 – Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Contrato serão
alocados para a CONTRATADA mediante transferências oriundas da
CONTRATANTE, sendo permitido à CONTRATADA o recebimento de
doações e contribuições de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas,
nacionais e estrangeiras, rendimentos de aplicações dos seus ativos
financeiros e de outros pertencentes ao patrimônio que estiver sob sua
administração, para o fortalecimento das ações e serviços expressos nos
objetivos deste Contrato de Gestão, desde que respeitada a legislação
vigente, ficando-lhe, ainda, facultado contrair empréstimos com organismos
nacionais e internacionais.
6.2.2 – Valor mensal: R$ 7.864.080,00. Composto de uma parcela fixa,
correspondente a 80%, e uma parcela variável, correspondente a 20%,
definida com base na avaliação do cumprimento das Metas e dos Indicadores
de Desempenho e Qualidade.
6.4 – Com o objetivo de captar recursos públicos e privados, a CONTRATADA
fica autorizada a celebrar convênios com os Poderes Públicos Federal,
Estadual e Municipal e iniciativa privada, respeitando os objetivos do presente
Contrato, a natureza da CONTRATADA, a politica de planejamento,
regulação, controle e avaliação adotados pela CONTRATANTE.
6.5 – Os recursos objeto dos itens 6.1 e 6.4 deverão ser utilizados de forma
complementar aos recursos do Contrato de Gestão, no custeio das atividades
desenvolvidas na CONTRATADA, nos investimentos destinados a ampliação
e melhoria dos serviços e da estrutura física, bem como na manutenção,
atualização e renovação tecnológica.
6.6 – A liberação dos recursos financeiros deverá ser conformidade com o
Plano de Aplicação e obedecerá rigorosamente ao Quadro de Destinação
dos Recursos Financeiros.
6.9 – As metas e os Indicadores serão avaliados semestralmente e, em caso
de não cumprimento, será efetuado o desconto de, até, 20% no montante a
ser repassado.

INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE

Rua 89 Qd F29 Lt 58 Nº 526 - CEP: 74.093-140 Setor Sul - Goiânia/GO - www.gerir.org.br

122

6.11 – Na vigência do presente Contrato, além do valor global mensal,
poderão ser repassados recursos com fins justificados e específicos, a titulo
de investimentos. Entende-se, por investimentos, todos os repasses
financeiros

pactuados

com

a

CONTRATADA

e

realizados

pela

CONTRATANTE visando melhorias da área física e/ou aquisição de
equipamentos.
6.11.1 – Os repasses a título de investimento serão efetuados pela
CONTRATANTE mediante novo processo administrativo especifico, onde
serão descritas as justificativas e o detalhamento do aporte financeiro a ser
realizado, podendo o repasse ser de valor total ou complementar ao
investimento realizado pela própria CONTRATADA.
6.13 - Nos pagamentos a serem realizados, conforme o item 6.2, poderá haver
alterações quando da instalação definitiva da Central Remota de Laudos –
CRL. Nessa situação, no repasse mensal será descontado o valor relativo ao
previsto para realização de exames e emissão de laudos atendidos pela CRL.
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CLAUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS HUMANOS
7.1- A CONTRATADA utilizará os recursos humanos necessários e suficientes
para realização das ações previstas neste Contrato e seus Anexos, de acordo
com um plano de gestão de recursos humanos, considerando um modelo
misto de trabalhadores, em que uma parcela será de servidores da
CONTRATADA, mantidos pela CONTRATANTE, e outra parcela de
funcionários contratados, mediante processo seletivo, pela CONTRATADA.
7.2- A CONTRATADA, responderá pelas obrigações, despesas, encargos
trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, na forma da legislação em
vigor, relativos aos empregados necessários na execução dos serviços
contratados, sendo-lhe defeso invocar a existência deste Contrato para eximirse daquelas obrigações ou transferi-las à CONTRATANTE.
7.3- A CONTRATADA poderá utilizar, no máximo, 60% dos recursos públicos
repassados com despesas de remuneração, encargos trabalhistas e
vantagens de qualquer natureza, a serem percebidos pelos seus dirigentes,
empregados e servidores públicos cedidos à Unidade.
7.4- Utilizar, como critério para remuneração dos empregados contratados a
negociação e a celebração de acordos coletivos de trabalho vinculados ao
cumprimento das metas estipuladas, à redução interna dos custos ou ao
aumento da produtividade da instituição, sempre compatíveis com o praticado
no mercado de trabalho.
7.5- A CONTRATANTE poderá colocar, à disposição da CONTRATADA,
servidores públicos estaduais de seu quadro de pessoal permanente, sendo
garantidos aos servidores todos os direitos e vantagens estabelecidos em lei,
vedada a incorporação de qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga
pela CONTRATADA aos vencimentos ou à remuneração de origem do
servidor cedido.
7.6- É vedado o pagamento de vantagem pecuniária permanente pela
CONTRATADA a servidor cedido com recurso proveniente do Contrato de
Gestão, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao exercício de função
temporária de direção ou assessoria.
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7.7- É vedada a contratação de servidores públicos em atividade, salvo os
casos em que houver previsão legal e compatibilidade de horário.
7.11- A CONTRATANTE deverá, no prazo máximo de 20 dias a contar da
assinatura

deste

Instrumento,

realizar

levantamento

e

informar

a

CONTRATADA, acerca dos servidores efetivos que desejam CONTINUAR ou
NÃO lotados na Unidade.
7.12- Após a realização desse levantamento, no mínimo, 50% dos recursos
humanos necessários à execução dos serviços deverá ser composto por
servidores cedidos pela CONTRATANTE.
7.13- A CONTRATANTE deverá deduzir, do montante total mensal devido à
CONTRATADA, o valor mensal de seu gasto com folha de pagamento,
referente aos servidores da CONTRATANTE que permanecerão lotados na
Unidade.
7.14- No caso de alterações desses quantitativos, com acréscimos ou
reduções do percentual de 50%, os ajustes serão definidos conforme o item
1.2 deste Contrato.
7.15- Considerando que na gestão de trabalhadores adotada para a Unidade
há diferenças no regime jurídico (estatutário e celetista), na carga horaria e no
dimensionamento da necessidade de pessoal, será adotado como critério para
calculo do custo da folha de pagamento dos servidores da CONTRATANTE,
lotados na Unidade: a razão do dimensionamento da necessidade de
servidores entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE (por níveis),
multiplicada pelo número de servidores da CONTRATANTE mantidos na
Unidade (de cada nível), multiplicado pelos salários e encargos de referencia
de cada nível da CONTRATANTE.
7.21- A capacitação dos servidores colocados à disposição da CONTRATADA
será promovida e custeada pela mesma, cabendo a essa autorizar a
participação em eventos, observada a necessidade de registro nas respectivas
pastas funcionais.
7.22-

A

CONTRATADA,

a

qualquer

tempo,

poderá

devolver

à

CONTRATANTE servidor público que lhe foi cedido, justificadamente, e
haverá abertura de Processo Administrativo Disciplinar, não podendo ser
alegada como justificativa para eventual descumprimento das Metas e/ou dos
Indicadores pactuados.
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CLAUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO PELA
CONTRATANTE
8.1- A CONTRATANTE, responsável pelo acompanhamento e avaliação,
instituiu por meio da Portaria 089/2012-GAB/SES-GO, de 15/03/2012 a
Assessoria de Gestão de Parcerias com Organizações Sociais – AGPOS,
vinculada a Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais
de Saúde – SUNAS, para esse fim.
8.2- Será instituída uma Comissão Unificada de Monitoramento e Avaliação
dos Contratos de Gestão – COMACG, para acompanhar este Contrato de
Gestão, composta por, no mínimo, 3 membros, sendo:
a)

1 representante da AGPOS, coordenador da Comissão.

b)

1 representante da Superintendência de Controle e Avaliação Técnica

de Saúde – SCATS.
c)

1 representante da CONTRATADA.

8.3- A execução do presente Instrumento será acompanhada pela AGPOS e
COMACG, por meio dos dispostos neste Contrato, seus Anexos e
instrumentos definidos pela CONTRATANTE.
8.4- A AGPOS e/ou COMACG receberá, da CONTRATADA a Prestação de
Contas semestral, podendo solicitar, a qualquer tempo, documentos
complementares para subsidiar seus trabalhos.
8.5- A AGPOS encaminhará o Relatório Técnico da Avaliação ao Secretário
de Estado da Saúde e à Gerencia de Contratos e Convênios – GCC, que o
enviara a CONTRATADA para ciência e justificativa.
8.14- A CONTRATANTE, por meio da AGPOS e/ou COMACG, e a AGR
darão especial atenção ao cumprimento das metas e Indicadores de
Desempenho e de Qualidade e definirão, em separado, o valor variável,
previsto no item 6.10 deste Contrato de Gestão, a ser objeto de acerto com a
CONTRATADA.
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CLAUSULA NONA – DOS BENS PÚBLICOS
9.1- Os bens públicos necessários ao cumprimento do Contrato de Gestão
serão destinados à CONTRATADA, mediante Termo de permissão de Uso,
conforme Anexos VII e VIII.
9.2- Os bens moveis públicos permitidos poderão ser alienados e/ou
substituídos por outros de igual ou o maior valor, desde que previamente
autorizada pela CONTRATANTE e que tenha sido providenciada a respectiva
avaliação, ficando condicionado à integração dos novos bens ao patrimônio do
Estado.
9.3- Permanecem cedidos à CONTRATADA, a titulo de permissão de uso,
observados os requisitos estabelecidos no art. 3º, inciso II, alínea “a” do
Decreto nº 5.061 de 18 de junho de 1.999, e pelo prazo do presente Contrato,
os bens moveis e imóveis, equipamentos e instalações constante na
Permissão de Uso, cabendo à PERMISSIONÁRIA mantê-los e deles cuidar
como se seus fossem, restrito o uso e destinação à consecução das
finalidades traçadas e observados os objetivos e metas previstos neste
instrumento.
9.4- Faculta-se seu uso em ações que visem o fortalecimento de parcerias
técnicas, cientificas e profissionais, com ou sem geração de recursos
financeiros, desde que previstas no estatuto da CONTRATADA, e os valores
arrecadados se revertam para a manutenção dos serviços, e/ou ampliação do
numero de pacientes atendidos, e/ou reaparelhamento do acervo patrimonial,
respeitando os objetivos e obrigações deste Contrato.
9.5 – A CONTRATADA deverá, trimestralmente, apresentar Relatórios à
CONTRATANTE especificando os bens objetos dos Termos de Permissão de
Uso

com

as

respectivas

classificações,

qualificações

e

estado

de

conservação.
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CLAUSULA DÉCIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
10.1- A Prestação de Contas a ser apresentada semestralmente e a
qualquer tempo, conforme recomende o interesse público, far-se-á por meio
de relatório pertinente à execução deste Contrato de Gestão, contendo
comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados,
acompanhados dos demonstrativos financeiros referentes aos gastos e
receitas efetivamente realizadas.
10.2- A CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE toda e qualquer
informação solicitada, na formatação e periodicidade determinada.
10.3- A Prestação de Contas deverá conter, no mínimo, as seguintes
informações:
a)

Relatórios contábeis e financeiros.

b)

Relatório do Cumprimento de Metas.

c)

Relatórios referentes aos Indicadores de desempenho e Qualidade

estabelecidos para a unidade.
d)

Relatório de Custos.

e)

Censo de Origem dos usuários atendidos.

f)

Pesquisa de Satisfação dos Usuários.

g)

Relação de Servidores remunerados em razão de exercício de função

temporária de assessoria ou direção.
h)

Relatório detalhando a qualificação e o estado de conservação dos

bens constantes do Termo de Permissão de Uso.
i)

Outras, a serem definidas, de acordo com o tipo de Unidade.

j)

Todos os outros exigidos pelo artigo 21 da RN 007/2011 do TCE/GO.
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CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DA CONTRATADA PELA AGR.
11.1- A regulação, controle e fiscalização das atividades da CONTRATADA,
com base nas disposições deste Contrato de Gestão e de Lei Nº 13.569, de 27
de dezembro de 1.999 e seu Regulamento, será feita pela Agencia Goiana de
regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR.
11.1.1 A regulação, controle e fiscalização considerará com especial atenção o
disposto no art. 2º da Lei 13.569/1999 e ainda:
I.

A regulação, controle e fiscalização serão feitas com inteira

independência decisória em relação a qualquer ente publico ou privado, com
tecnicidade, transparência, objetividade e celeridade em suas ações,
determinados pelo art. 4º da Lei Nº 17.268, de 04 de fevereiro de 2011.
II.

O reajuste anual dos valores deste Contrato de Gestão e sua

revisão a cada 5 anos.
III.

A edição de normas regulatórias com base na Constituição, leis,

decretos e neste Contrato de Gestão.
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CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DA
CONTRATADA
16- A CONTRATADA obriga-se a manter, permanentemente, no mínimo as
seguintes ações de transparência:
I.

Manter em seu site na internet um portal de transparência em

que, obrigatoriamente sejam mostrados:
a. O Contrato de gestão e seus eventuais aditivos.
b. O seu regulamento de contratação de bens e serviços.
c. Todos os contratos que tenha assinado.
d. Seus registros contábeis, balanços, balancetes e demais
demonstrativos

contábeis,

mensais

e

anuais

e

outras

periodicidades.
e. Relatórios mensais e anuais de suas ações e atividades e outros
que tenham produzido.
f. Atas de reuniões.
g. Regulamento de contratação de pessoal.
h. Chamamento Público, com critérios técnicos e objetivos, para
recrutamento e seleção de empregados.
i. Resultados dos processos seletivos simplificados.
j. Relação mensal dos servidores públicos cedidos.
k. Relação mensal dos servidores que foram devolvidos ao Estado
de Goiás.
l. Relação dos membros da diretoria e das chefias de seu
organograma.
m. Pareceres técnicos e jurídicos sobre qualquer assunto, ação ou
atividade que tenham sido emitidos.
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