RELATÓRIO EXECUTIVO N° 014/13
21ª REUNIÃO DE DIRETORIA GERIR/HUGO
Data: 03/09/2013
Local: Sala de Reuniões da Assessoria
Presentes: Dr. Ciro Ricardo (Diretor Geral – HUGO), Dr. Nasser Tannus (Diretor Técnico –
HUGO), Sra. Karla Azeredo (Diretora Administrativa – HUGO), Sr. Adilson Leite
(Superintendente Executivo – GERIR); Dra. Neusilma Rodrigues (Chefe do Dep. de
Enfermagem - HUGO), Sra. Nádia Gonçalves (Assistente Técnica – GERIR/HUGO).

PAUTA

1º Informes:
Informes Gerais
1.1 – Implantação do Núcleo de Segurança do Paciente
1.2 – Vistoria da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
1.3 – Sinalização do Heliporto
1.4 – Reestruturação da Comissão de Verificação de Óbitos

2º Ponto de Pauta:
2.1 – Preparo do HUGO para as Manifestações de 7 de Setembro
2.2 – Adequação à NR 32
2.3 – Problemas com Equipe de Enfermagem
2.4 – Contratação de RH de Enfermagem
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Resumo Executivo: Dr. Ciro inicia a reunião e abre espaço para os informativos.
Posteriormente, foram colocados os pontos de pauta e definidos os encaminhamentos.

1º Informes:
Informes Gerais
1.1 – Implantação do Núcleo de Segurança do Paciente
Enfa. Neusilma comunica que deverá ser implantado o Núcleo de Segurança do Paciente,
conforme PORTARIA Nº 529 DE 01 DE ABRIL DE 2013, que institui o Programa Nacional
de Segurança do Paciente (PNSP).
Dr. Nasser relata que não estava informado da prioridade deste serviço, ficou sabendo
após o comparecimento a uma jornada, junto com o Sr. Governador Marcone Perillo. Se
dispões a colaborar no que lhe couber.
Encaminhamento: Direção Técnica e Direção Administrativa deverão coordenar a
implantação do Núcleo de Segurança do Paciente.
1.2 – Vistoria da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
Sra. Karla informa sobre a vistoria feita na unidade dia 02/09/13 pela Auditora Sra.
Jackeline Carrijo, auditora da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em
Goiás (SRTE/GO). Foram feitas exigências em caráter de urgência, tais como a colocação
de azulejos em todos os abrigos de lixo e aquisição de contêineres com tampas, no prazo
de 10 dias.
1.3 – Sinalização do Heliporto
Dr. Ciro – Pede avaliação da Coordenação de enfermagem e da Empresa GERIR colocar
sinalizador no Heliporto com urgência. Iniciar as obras nos jardins, haja vista terá início o
período chuvoso e podem ocorrer acidentes.
1.4 – Reestruturação da Comissão de Verificação de Óbitos
Foi comunicado pela Dra. Solange que a comissão de Óbito não está funcionando,
precisando ser reestruturado em razão do coordenador não estar mostrando interesse. Vai
ser avaliado a permanência e interesse da coordenação.
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2º Ponto de Pauta:
2.1 – Preparo do HUGO para as Manifestações de 7 de Setembro
Dr. Nasser informa que compareceu a uma reunião da Policia Civil, com pauta sobre a
manifestação de 7 de setembro, onde foi questionado se unidade hospitalar HUGO estará
preparada para receber os policiais e manifestantes feridos. Sugere a solicitação de mais
dois médicos ortopedistas para completar a escala de quatro ortopedistas e mais dois
clínicos e utilizar 10 camas novas que chegarão, juntamente instalados monitores, para
receber os pacientes.
Sra. Karla afirma que não foram desmontadas as UTI’s móveis.
Dr. Nasser solicita a colocação de um médico e um enfermeiro de plantão nas UTI’s
móveis e pede para comunicar ao SAMU e Corpo de Bombeiros que pequenos traumas
sejam encaminhados aos Cais.
Enf. Neusilma coloca a necessidade de dobrar dois plantões devido a manifestação iniciar
as 8:00 horas e deixar profissionais de enfermagem de sobreaviso.
Encaminhamento: Solicitar alterações necessárias nas escalas das equipes assistenciais.
2.2 – Adequação à NR 32
Sra. Karla comunica que será realizada uma vistoria a respeito da NR 32, a mesma pediu
60 dias de prazo para a adequação na unidade. Vão ser feitos cartazes e colocados na
unidade, os funcionários vão receber capacitação comunicando a necessidade de adesão
a NR 32 e quais as penalidades a serem aplicadas, como a aplicação de multa no valor de
R$ 4.000 para o não cumprimento.
Encaminhamento: Providenciar treinamentos e comunicado ao Instituto GERIR, sobre a
NR 32 e penalidades decorrentes do não cumprimento a mesma.
2.3 – Problemas com Equipe de Enfermagem
Enf. Neusilma expõe duas situações a serem resolvidas:
1º - Acompanhante no PA, que está em grande quantidade, atrapalhando o melhor
atendimento ao paciente;
2º - Enfermeira Supervisora do 5º andar já foi advertida inúmeras vezes sobre maus
procedimento realizados com os pacientes, mostrando fotos de curativos, banhos e
higienização dos pacientes. O aumento de ulceras de pressão também foi comunicado às
supervisoras, mas elas desacatam as normas.
Enfa. Neusilma afirma que a Enf. Patrícia, do 3º andar, acompanha os procedimentos e
sempre está a par dos problemas procurando resolver.
Dr. Nasser relata que visitou o 5º andar, junto a Superintendentes do Instituto GERIR, e
encontrou improvisos feitos pelos funcionários com caixas de papelão e equipos macro.
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Enfa. Neusilma afirma desconhecer a situação e que irá conversar com a supervisão de
enfermagem.
Dr. Ciro informa que foi conversado com a Enf. Supervisora do 5º andar a respeito do uso
de cigarro em sua sala. A mesma comunica que só vai cumprir a partir do momento em
que todos cumprirem. Foi solicitado a mesma que participe das reuniões da CCIH, mas ela
não comparece. Por ser uma funcionária que não cumpre normas, tem que ser tomadas
medidas estabelecidas, fazendo reunião com a coordenação de enfermagem, junto a
Direção do HUGO, com ata e documentada. Se após a reunião, não forem cumpridas as
normas solicitar mudança de cargo.
Enfa. Neusilma afirma que foram feitas várias reuniões com a referida servidora, com
documentos assinados, datados e protocolados.
Encaminhamentos: Dr. Nasser, junto com diretores Dr. Ciro e Sra. Karla, autorizam a
proibição de acompanhantes no PA, autorizando apenas para pacientes menores de 18
anos, acima de 60 anos de e portadores de necessidades especiais. Dr. Ciro solicita
reunião com supervisão de enfermagem do 5º andar e CCIH.
2.4 – Contratação de RH de Enfermagem
Dr. Nasser comunica que foi verificada a necessidade de contratação de novos
enfermeiros, pois a demanda de paciente é grande para poucos enfermeiros na
supervisão, fato que prejudica a qualidade da assistência prestada, além de sobrecarregar
a equipe. Também informa que não foi comunicado pelo RH do pedido de demissão de
plantonistas e consequente falta de médicos cirurgiões no dia anterior (02/09/13). As
providências tomadas em caráter de urgência foram a solicitação de dois médicos
cirurgiões, um vindo do exterior e outro brasileiro.

Goiânia, 03 de setembro de 2013
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