RELATÓRIO EXECUTIVO N° 002/14
30ª REUNIÃO DE DIRETORIA GERIR/HUGO

Data: 21/01/2014
Horário: 10h
Presentes: Ciro Ricardo Pires de Castro (Diretor Geral - HUGO), Sr. Thulio
Lorentz (Diretor Administrativo – HUGO), Dr. Nasser Tannus (Diretor Técnico –
HUGO), Sr. Adilson Usier Leite (Superintendente Executivo – GERIR), Dra.
Neusilma Rodrigues (Diretora do Departamento de Enfermagem – HUGO), Sr.
Anselmo Luiz (Assessor Administrativo - hugo), Sra. Nádia Gonçalves
(Assistente Técnica – GERIR/HUGO).

PAUTA

1º Informes:
Informes Gerais
1.1 Participação das chefias de enfermagem nos plantões noturnos
1.2 Regimento Interno da Enfermagem
1.3 Nova chefia da CCIH
1.4 Cobertura da porta de entrada pela CCIH

2º Pontos de Pauta:
2.1 – Agilidade na comunicação/informação
2.2 – Reforma do Estacionamento
2.3 – Expurgo para ambulâncias
2.4 – Leitos de enfermaria utilizados para repouso dos residentes
2.5 – Recuperação pós-anestésica
2.6 – Serviço de Anestesiologia

Resumo Executivo
Dr. Ciro Ricardo (Diretor Geral – HUGO) inicia a reunião e abre espaço para os
informes. Em seguida, se inicia a discussão da pauta e são deferidos alguns
encaminhamentos.
1º Informes:
Informes Gerais
1.1 Participação das chefias de enfermagem nos plantões noturnos
Dra. Neusilma informa que após reuniões com as chefias de enfermagem, as
chefias irão adentrar os plantões noturnos para manter contato com as
equipes.
1.2 Regimento Interno da Enfermagem
Dra. Neusilma comunica que o Regimento Interno da Enfermagem está em
fase de elaboração.
1.3 Nova chefia da CCIH
Dr. Ciro informa que Dr. Guilhermo assumiu a chefia da CCIH.
1.4 Cobertura da porta de entrada pela CCIH
Dr. Ciro comunica que o SCIH irá iniciar a cobertura da porta de entrada.

2º Pontos de Pauta:
2.1 – Agilidade na comunicação/informação
Na presença de representante do Serviço de Comunicação Social, se deu a
discussão sobre a agilidade na comunicação/informação sobre estado de
saúde de pacientes, enfatizado a importância do sigilo ético e legal. Ressaltado
como Imprescindível a aquiescência da Diretoria.
Encaminhamentos: Dra. Neusilma será referência nos casos de busca da
informação. Diretoria Técnica, Diretoria de Enfermagem e/ou Superintendência
Executiva assumirão a responsabilidade pela aprovação quando da ausência
do Diretor Geral.
2.2 – Reforma do Estacionamento
Sr. Adilson esclarece que a Reforma do Estacionamento se iniciará dia 22/01 e

a previsão de entrega, sem pintura, é para 30 dias. Reafirmada a importância
de divulgar sobre a reforma.
2.3 – Expurgo para ambulâncias
Sr. Adilson expõe que, se o expurgo para ambulâncias for construído ao lado
do abrigo de resíduos, as ambulâncias precisarão dar a volta para adentrar
pela rua noventa, o que complicará a agilidade do serviço. Sugerido recinto
para SAMU e SIATE, expurgo para ambulâncias, colar cervical e pranchas, na
entrada da reanimação, pensar em algo mais objetivo.
Encaminhamento: Adaptar projeto existente para aprovação da VISA.
2.4 – Dificuldade na realização de contra referência
Dr. Ciro e Dr. Nasser expõem as dificuldades na contra referência de
pacientes, pois a postura existente é de não devolver pacientes regulados.
Encaminhamento: Discutir e iniciar um programa que enquadre as equipes
nas normas do sistema, com ênfase na referência e contra referência.
2.5 – Leitos de enfermaria utilizados para repouso dos residentes
Leitos de enfermaria utilizados para repouso dos residentes deverão ser
liberados.
Encaminhamento: Remover ortopedia para o quinto andar.
2.6 – Recuperação pós-anestésica
Dr. Nasser reafirma que a recuperação pós-anestésica necessita de médicos e
um enfermeiro. Enfatizada a importância de priorizar profissionais antigos.
Encaminhamento: Autorizada a contratação.
2.7 – Serviço de Anestesiologia
Sr. Adilson informa que o serviço de anestesiologia será assumido por grupo de
anestesiologistas, devido problemas com a coopanest. Caso não dê certo,
devido à pressão política, já existe um grupo de São Paulo selecionado e que
poderá assumir.

Goiânia, 21 de janeiro de 2014.

