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I – A PALAVRA DOS DIRETORES

Em recente declaração (Folha de S. Paulo, 17.09.20), o atual
ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, constatou que, mesmo diante da pandemia advinda da
Covid-19, um temido colapso do SUS “não aconteceu e não vai acontecer” (lembrando que
“colapso” significa, pura e simplesmente, maior número de pacientes do que capacidade de
atendimento, seja qual for o motivo da busca pelo socorro médico, num cenário digno de
catástrofes).
Sim, contra a quase totalidade das previsões, o SUS não
colapsou, mas caberia aqui fazer uma indagação, que poucos se dão ao trabalho de fazer:
afinal de contas, “quem” exatamente é o SUS? Vale, então, rememorar o contexto da
colocação do ministro para, depois,encontrar a resposta.
Deve-se lembrar que, em meados de maio de 2.020 (ocasião em
que se formalizava a gestão, pelo IMED, do HRF (Hospital Regional de Formosa – Dr. César
Saad Fayad), pânico era a palavra que melhor retratava o quadro trazido com a epidemia da
Covid-19.
Se hoje, em setembro de 2.020 – quando já se pode vislumbrar
até mesmo a chegada de vacinas ao início do ano que se avizinha –, ainda há muito para se
conhecer a respeito da doença, é fato que muito menos se sabia quatro meses atrás.
Estupefato, o planeta acabava de testemunhar, em tempo real,
o dramático colapso do sistema de saúde da Itália, então com a média diária de 700 vítimas
fatais. Nova York se tornara uma cidade fantasma, numa paisagem digna dos filmes de ficção
científica. Mais próximo do gênero do terror, corpos eram empilhados nas ruas de Guayaquil,
no Equador. E sem nenhum apelo à ficção, satélites fotogravam, do espaço, gigantescas
covas coletivas que alteravam o rosto geográfico do Irã.
No Brasil, a situação não era tão diferente assim. Em São Paulo,
onde a pandemia primeiro se instalou, discutia-se dia sim, dia também, quando seria
necessário adotar o chamado lockdown em face do medo crescente da contaminação – e a
despeito do cenário de ruas desertas que pouco devia à cidade de Nova York. E em Manaus,
onde o número de enterros por dia se quadruplicava, o medo era repetir a nefasta experiência
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de Guayaquil, já que não havia mais espaço para resguardar corpos junto aos hospitais.
Os temores se justificavam: perto da Covid-19, a SARS (surgida
em 2.002), por exemplo, era de uma inocência rudimentar – sua fase de contaminação se
dava exatamente quando o paciente exibia, escancaradamente, os sintomas da doença,
razão pela qual havia sido fácil restringi-la. Não era o caso do novo Coronavírus – cuja
gravidade despertava redobrado temor em um país em que o sistema público de saúde, dia
sim, dia também, era alvo constane de todas as espécies de críticas.
Declarada pela OMS em 11.03.20, a pandemia já havia obrigado
o Governo Federal a requerer junto ao Senado Federal, em 20.03.20, o reconhecimento de
estado de calamidade pública – no que foi atendido naquele mesmo dia.
Já em Goiás, o estado de emergência na saúde pública havia
sido declardo através do Decreto nº 9.633, de 13.03.20, do Governador do Estado
(complementado e alterado, posteriormente, pelo Decreto 9.637, de 17.03.20) – sem se falar
do Decreto Legislativo 501, de 26.03.20, atestando o estado de calamidade pública no Estado.
E, ainda no âmbito das providências de guerra para o enfrentamento do novo Coronavírus,
em 16.04.20, foi sancionada lei estadual que determinava o encampamento, pelo Estado, de
4 (quatro) unidades hospitalares até então municipais, dentre elas o Hospital Regional de
Formosa – HRF.
Foi nesse panorama que o IMED e o Estado de Goiás assinaram,
em 13.05.20, contrato de gestão para a referida unidade de saúde, com um fator agravante,
que multiplicava o grau de dificuldade desafio: o hospital, até então administrado pela
Municipalidade de Formosa, não se tratava apenas de uma unidade de saúde destinada
ao enfrentamento da Covid-19.
Isso porque, historicamente, o HRF promovia (e, de modo
ininterrupto, vem promovendo) atendimento 24 h nas áreas de Clínica Médica, Ortopedia,
Pediatria, Anestesiologia, Obstetrícia e Neonatologia – constituindo-se, inclusive, na única
referência da região para partos (os quais ultrapassam o número de 100 (cem) por mês).
Porém, isso nem foi o pior.
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Conforme ficará evidenciado ao longo deste relatório, o IMED se
deparou com uma unidade de saúde cuja infraestrutura, inclusive a predial, encontrava-se
depauperada (para não dizer em frangalhos).

Cabe destacar: não é crível que se preste um serviço de saúde
minimamente digno numa unidade hospitalar em que uma multiciplicidade de ninhos de
escorpiões (literalmente falando) se avolumam por debaixo do assoalho onde doentes
convalescem (realidade com a qual, infelizmente, o IMED se deparou no HRF).
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Sob essa ótica, não é de surpreender que o hospital, àquela
época, não tivesse nenhuma das licenças necessárias ao seu funcionamento ou documentos
que comprovassem a realização da limpeza da caixa d’água ou a dedetização.
Isso sem falar na deterioração do mobiliário hospitalar,
protagonizado por macas danificadas e sem colchão, ou na perigosíssima inércia com relação
à manutenção da rede elétrica (omissão cujas graves consequências dispensam
comentários). E, nessas condições, menos surpreendente foi constatar que, à exceção da
sala de emergência do pronto atendimento, o hospital não era servido de rede canalizada de
gases medicinais.
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Remediar essa triste situação exigiu (e vem exigindo) esforços
hercúleos não somente para fazer frente às necessidades relacionadas ao combate da Covid19, mas também para prestar, à população de Formosa e região, um serviço de qualidade
com relação às demais especialidades do HRF.
Decorridos os 100 primeiros dias de gestão – e superadas
múltiplas dificuldades –, o fato é que o HRF precisou passar por uma profunda
ressignificação.
Além da inauguração de 4 leitos de UTI, no momento destinados
ao atendimento aos portadores da Covid-19 (e, saliente-se, os primeiros de Formosa e
região, não obstante os 24 anos de existência do hospital), inúmeras outras providências
foram tomadas – tais como a imprescindível repaginação da atual infraestrutura predial,
aquisição de equipamentos, implantação do NIR e disponibilização do serviço de hemodiálise.
Sem medo de errar, pode-se dizer que à saúde da população de Formosa e região foi
dispensado um tratamento bem mais digno e humanizado, no curto lapso temporal de
pouco mais de 3 meses, conforme será evidenciado ao longo deste relatório.

Os desafios que ainda remanescem não são pequenos – mas
temos a firme convicção de que igualmente serão vencidos, o que já podemos vislumbrar a
partir das ações planejadas para os próximos 3 meses e cuja execução já se iniciou.
De todo modo, a pergunta à qual se aludiu ao início desse tópico
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(afinal, “quem” é o SUS?) tem aqui uma resposta clara.
O SUS, neste caso concreto, são os trabalhadores que integram
o HRF, ombreados pelos servidores da SES, que nos orientaram e apoiaram – e que, a despeito
da enormidade das dificuldades com que se deparam, não poupam esforços para superar
desafios e dignificar a vida.

Vânia Gomes Fernandes

Dr. Felipe Uchôa Brito

II – DADOS ASSISTENCIAIS.
II.1 – OBSERVAÇÕES DO DIRETOR TÉCNICO.

Como se sabe, a Resolução 2.147/2016 do Conselho Federal de
Medicina determina que compete ao diretor técnico a responsabilidade legal por todos os
serviços médicos assistenciais prestados junto a determinada unidade de saúde, bem como
pela qualidade dos mesmos. Dentre tais atribuições, encontram-se, ainda, a tarefa de
assessorar a direção administrativa da unidade em questões técnicas, assistenciais e
estratégicas, sem prejuízo de zelar pelo cumprimento das normas de funcionamento editadas
pelos órgãos competentes, como Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância
Sanitária e conselhos de classe.
Em suma: cabe à diretoria técnica a responsabilidade de cumprir
e fazer cumprir os preceitos técnicos e éticos que devem fundamentar os planos terapêuticos,
protocolos clínicos e a propedêutica com segurança.
Esta diretoria e o IMED compartilham da visão de que, ao lado da
melhor técnica, é preciso valorizar ao máximo a humanização do atendimento, propiciando os
devidos cuidados assistenciais também sob a ótica do paciente e de seus familiares. Este é o
nosso objetivo, perseguido constante e incessantemente.
Relembramos que, além de se constituir em referência para o
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combate à Covid-19 e/ou síndromes respiratórias agudas, o HRF deu continuidade a toda sua
carteira de serviços e especialidades, como Pronto Atendimento 24 h de Clínica Médica,
Ortopedia e Obstetrícia.
Ou seja: atualmente, o HRF é um hospital de médio porte, com 3
salas no centro cirúrgico, 3 salas PPP (parto, pré-parto e pós-parto), além de um total de 64
leitos de internação – 20 leitos no chamado ALCON (Alojamento Conjuntos destinados às
puérperas), 7 leitos da clínica médica, 8 leitos de observação no pronto-socorro da clínica
médica, 22 leitos de enfermaria para Covid-19, 4 leitos de UTI (destinados aos portadores da
Covid-19) e 3 leitos de estabilização (os chamados leitos de sala vermelha). Isso sem contar
mais 6 leitos de UTI, cujas medidas para implantação já se iniciaram.
O hospital também dispõe de Serviços de Apoio Diagnóstico
Terapêutico – SADT’s, como raio-X, ultrassonogrofia, laboratório de análises clínicas, ECG –
eletrocardiograma e cardiotocografia, além de serviços de telemedicina. Isso sem se falar dos
serviços da CME – Central de Material Esterilizado e farmácia.
Destque-se, por fim, que o pronto atendimento, além de atender
à demanda espontânea, assiste pacientes encaminhados pelos municípios de Formosa e seu
entorno.Com o início da pandemia traziada pelo novo Coronavírus, o HRF precisou passar por
algumas mudanças na assistência, com destaque, por exemplo, para a criação de um prontosocorro fast track, destinado apenas a pacientes com queixas respiratórias, isolando-os dos
demais pacientes.
Feitas essas ponderações, passamos a delinear as principais
ações desenvolvidas, após o que serão apresentados os dados de produção assistencial.
Dr. Felipe Uchôa Brito

II.2 – HEMODIÁLISE.
No decorrer da experiência advinda com a evolução dos
pacientes portadores da Covid-19, observaram-se quadros de significativa complexidade
clínica – com destaque para o renitente comprometimento da função renal.
Nesse contexto, o HRF disponibilizou o serviços de Terapia Renal
Substitutiva (Hemodiálise). Implantou-se, no hospital, o serviço da telemedicina com
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especialidade em nefrologia, destinado aos pacientes com comprometimento da função renal
– o que contribuiu para melhorar seu prognóstico de recuperação.

II.3 – IMPLANTAÇÃO DO N.I.R.
Foi instituído o Núcleo Interno de Regulação (NIR), que, como se
sabe, é o setor responsável pela regulação dos leitos da unidade, de acordo com as normas
vigentes no Estado de Goiás – já que, antes, a unidade de saúde era desprovida de tal
serviço, sendo o processo de regulação conduzido pelo município de Formosa, via SAMU (o
que, no mais das vezes, acabava por retardar o processo de transferência, acomodação e
tratamentos dos pacientes).
O setor também é responsável pelas transferências internas dos
pacientes oriundos da porta de entrada, respeitando a pactuação com os coordenadores de
serviços e protocolos estabelecidos.
A Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, por meio da Central
de Regulação do Estado - CRE, promoveu a capacitação dos profissionais do HRF através de
treinamentos on line, permitindo, assim, obter-se grau de máxima eficiência no processo de
regulação, o que culminou com a melhoria do acesso aos serviços à população. Dentre os
resultados percebidos nos últimos três meses com a implantação do NIR, destacam-se os
seguintes:
•

Desenvolvimento de relacionamento cordial entre serviços do HRF e o de outros hospitais
do Estado, viabilizando um trabalho cooperativo e mais eficiente na construção de uma
assistência mais adequada ao paciente;

•

Intermediação e autorização das internações eletivas, de urgência e emergência e de
procedimentos especializados, uma vez que os fluxos facilitam o acesso dos usuários à
rede, sem prejuízo do monitoramento adequado da produção e faturamento dos serviços;

•

Estabelecimento e correta aplicação das normas técnicas e operacionais do Sistema
Único de Saúde, seguindo as exigências da SES;

•

Controle do acesso assistencial, que constitui uma das funções de fortalecimento da
capacidade de gestão em responder às demandas de saúde em seus diversos níveis e
etapas do processo de assistência, de forma a integrá-las às necessidades sociais e
coletivas, com a promoção da equidade do acesso, integralidade da assistência e ajuste
da oferta assistencial disponível às necessidades imediatas da população, de forma
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equânime, ordenada, oportuna e racional;
•

Contribuir para a avaliação da qualidade e satisfação dos usuários do sistema, levandose em consideração o dever de buscar a implementação de indicadores objetivos
baseados em critérios técnicos e incluir a avaliação de usuários quanto a acessibilidades,
resolutibilidade e qualidade dos serviços.

II.4 – SISTEMA DE TELEVISITAÇÃO E PRONTUÁRIOS VIRTUAIS

Foi instituído o programa de televisitas, o qual tem por finalidade
manter e reforçar o apoio psicológico aos pacientes acometidos pela Covid-19 durante sua
internação.
Tendo em mente que, durante a pandemia, não é possível
manutenção de qualquer rotina de visitação presencial para tais pacientes, adotou-se, como
alternativa a esse quadro, o aproveitamento da tecnolgia disponível para conectar os
pacientes com os familiares, através de videochamadas.
O foco da ação é aproximar e fortalecer os vínculos familiares
nesse momento de internação, pois a manutenção desse elo, mesmo que de forma digital,
contribui para sua recuperação. O novo jeito de se sentir próximo de quem se ama foi a
alternativa encontrada pela equipe de profissionais do hospital para garantir os vínculos
afetivos do paciente, usando da tecnologia disponível.
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As ligações, realizadas diariamente, são acompanhadas pela
equipe de psicologia do HRF, que dispõem de um tablet para realização das chamadas. Em
meio à pandemia, o cuidado com a saúde física e mental dos pacientes, e dos seus
familiares, é essencial, prestigiando-se, assim, os preceitos da humanização quanto ao
atendimento hospitalar.
Além das chamadas de vídeo, os familiares dos pacientes
internados na UTI do HRF também recebem, uma vez ao dia, a ligação de um profissional
médico para a atualização do quadro clínico do paciente – evitando-se, não raro, o
tormentoso deslocamento daqueles familiares junto às dependências do hospital.
Detalhe importante: para além dos pacientes internados nos
leitos de UTI, com suspeito ou confirmação de acometimento pela Covid-19, o serviço de
visita virtual feito pela psicologia também se expandiu para os demais pacientes
internados em leitos de enfermaria.
Como

reflexo de nossa forma de servir, observou-se

significativa demanda pelo atendimento dos psicólogos do HRF. Em julho, foram
realizados 289 atendimentos, que permearam por todas as clínicas do hospital; em agosto,
esse número se levou a 377.
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Ainda no campo da tecnolgia, outra inovação praticada é a
inserção, pelo médico responsável, dos prontuários dos pacientes internados em UTI junto à
ferramenta intulada “Trello” – ambiente virtual coletivo de desenvolvimento de projetos e
registro de informações, largamente utilizada por empresas. Por conta dessa prática, tanto a
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diretoria quanto profissionais médicos vinculados ao IMED que não estejam prestando serviços
ao HRL podem acessar aos mencionados prontuários, cooperando e analisando tais casos.
A grande vantagem da ferramenta é a transparência com que é
executada, ou seja, todos sabem o que está sendo feito, inclusive com relação a rotinas e
orientações.
A equipe prefixou quadros específicos para cada um dos quatro
leitos de UTI, os quais foram separados de forma a garantir a compreensão do quadro clínico
atual do paciente e sua respectiva evolução, uma vez que os quadros são alimentados
diariamente pela evolução médica. Os quadros, de cada paciente, são separados da seguinte
maneira: diagnóstico; antibioticoterapia em curso ou a já utilizada; dispositivos inseridos no
paciente, como por exemplo: acesso venoso central, sonda vesical de demora ou tubo
orotraqueal; exames complementares já realizados; intercorrências ocorridas naquele plantão
e por fim, as condutas tomadas e programadas pelo médico intensivista plantonista.
Com essa ferramenta, pesquisas podem ser realizadas para
atuar na melhora da saúde dos pacientes, como prevenção de doenças e agravos, por
exemplo – sem contar a facilidade de se dispor de um documento padronizado.
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Nos quadros acima, retirados da tela do aplicativo, pode-se
verificar desde o diagnóstico do paciente, antibióticos em uso e evoluções diárias, o que
possibilita que todos os membros da equipe tenham ciência do que é programado pelo médico
intensivista coordenador do serviço de UTI.

II.5 - TRIAGEM DIGITAL, TELETRIAGEM E TRIAGEM DOMICILIAR PARA COVID-19: O PROJETO “A
GENTE SE IMPORTA”.

O projeto em questão tem como objetivo ampliar a assistência e
vigilância dos usuários que apresentem suspeita de contaminação pela Covid-19, incluindose usuários do HRF. Trata-se de um sistema remoto para mapeamento, triagem e
acompanhamento de pessoas com suspeita de infecção pelo novo Coronavírus, criado para
auxiliar os moradores de Formosa a identificar, de maneira rápida e eficaz, a necessidade de
um tratamento mais intensivo da doença.
Ao mesmo tempo em que se evita que casos suspeitos
superlotem o HRF ou qualquer outra unidade de saúde, assegura-se que tais casos não ficarão
sem assistência, especialmente naquelas hipóteses em que o paciente precisa ser monitorado
a distância.
O projeto dispõe de central de atendimento com enfermeiros,
psicólogos, profissionais de TI e todo suporte e infraestrutura tecnológica da telemedicina.
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Todos os profissionais são preparados para atender a população e fazer a triagem dos casos
suspeitos de Covid-19.
O menu “Triagem” da plataforma digital do hospital contém todas
as informações necessárias para realizar o cadastro. O interessado responde algumas
perguntas sobre suas condições de saúde, complementa com seus dados pessoais e
endereço e recebe o resultado na hora. Qualquer pessoa pode descobrir seu grau de risco.
Os pacientes identificados na triagem do site que precisarem de
mais atenção serão orientados por telefone e, caso seja necessário, recebem a visita de
enfermeiros. Se a tabulação dos dados, em tempo real, resultar em estado crítico, a pessoa
é orientada a procurar o hospital.

O projeto conta com veículo automotor exclusivo com equipe de
enfermeiros treinados e capacitados para atender a população – munida de oxímetros,
medidores de pressão arterial e termômetro com infravermelho para atender a população da
cidade. A equipe também possui teste rápido para ser realizado conforme indicação, além de
contar com os imprescindíveis equipamentos de proteção Individual – EPI’s.
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O serviço também contempla pessoas que passaram pelo
ambulatório do HRL com sintomas leves e foram orientadas a ficar em isolamento domiciliar.
Após dois dias da consulta realizada no hospital, o paciente
recebe uma ligação com pedido de informações a respeito da evolução da doença. Caso seja
necessário, a equipe se desloca até a residência para que seja realizado o atendimento
domiciliar.
Para que não haja dúvida quanto à identidade da equipe, os
carros utilizados pelos enfermeiros estão identificados com logotipo do Estado de Goiás.
A seguir, vê-se o gráfico da cidade de Formosa-GO, com o
quantitativo de triagens que foram feitas no sistema, além de visitas a pacientes do grupo de
risco, dentre outras atividades.

17

Formosa - Junho
70

61
60

53
51
50

40
34

30
24

20

10

8

2
0
USUÁRIOS SISTEMA

TRIAGENS

GRUPO DE RISCO

VISITAS

HOMENS

MULHERES

REPETIRAM CADASTRO

18

Formosa - Julho
60

50
50

40

30
26

20
20

19

13

10
6

7

2
0
USUÁRIOS SISTEMA

TRIAGENS

GRUPO DE RISCO

REPETIRAM CADASTRO

VISITAS

HOMENS

MULHERES

ATENDIMENTO PSICÓLOGO

19

Formosa - Agosto
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Nesse período de atuação, foram realizadas 197 triagens digitais
via site/link. Foram cadastradas 162 pessoas, sendo que 48 repetiram a triagem digital.
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Desses 197 usuários, 143 apresentaram risco crítico – o que
demonstra que, de fato, era justifcada a preocupação das pessoas que procuraram o serviços
a distância.
Também foi feito contato com 886 usuários que passaram pelo
HRF.

Realizaram-se 285 visitas domiciliares – sendo que, em todas
elas, os pacientes apresentavam sinais e sintomas sugestivos de Covid-19 ou de
reação gripal, com queixas, principalmente, de dor de garganta, febre e/ou tosse. Todas
foram orientadas conforme protocolo do Ministério da Saúde.

A seguir, tem-se o gráfico que engloba o quantitativo trimestral
de Formosa.
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Na sequência, vê-se o gráfico com a quantidade de testes que foram
realizados em cada semana até o dia 19 do mês de agosto.
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Testes - COVID - 19 - Formosa
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A seguir, apresentam-se prints do sistema onde se vêem as
informações de todos os usuários que fazem o cadastro – com dados como nome, endereço
e contato do usuário – e é através dele que se agendam as visitas domiciliares.
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Formosa – Junho

Formosa - Julho
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Formosa - Agosto

Todos os contatos feitos são registrados junto ao sistema, com
informações dos usuários como nome, endereço, se houve visita domiciliar e se aquele
usuário apresentou algum sintoma da Covid-19. No Anexo I ao presente relatório, encontrase a relação dos sobreditos usuários.

II.6 – QUALIDADE E SEGURANÇA

Conforme dispõe a Portaria 2616/98 do Ministério da Saúde, a
vigilância de ações relacionadas à assistência à saúde tem como objetivo identificar e mapear
os processos potencialmente infecciosos, em especial aqueles que demandam a utilização
de dispositivos invasivos – de modo a mitigar riscos e melhorar a qualidade assistencial.
A CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar está
estruturada dentro HRF, com participação ativa não apenas das áreas assistenciais, mas
também dos setores de apoio.
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II.7 – DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVOS APARELHOS PARA O SERVIÇO DE RADIOLOGIA

Foram disponibilizados 2 (dois) novos aparelhos de raio-X, um
fixo e outro portátil, o que modernizou o serviço de diagnóstico por imagem do HRF, com
significativa melhora na assistência à população.

Foto: Aquisição de novos aparelhos de Raio-X.

II.8 – DADOS DE PRODUÇÃO

A seguir, apresentam-se os dados relacionados à produção
assitencial do HRF – em um primeiro momento, apenas os dados relacionados ao tratamento
da Covid-19, para, depois,apresentarem-se dados gerais do hospital.

26

Total de atendimentos Covid - Hospital de
Formosa
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EVOLUÇÃO MENSAL DOS ATENDIMENTOS
OCORRIDOS NO PRONTO SOCORRO COVID-19
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SADT
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No que concerne à gloalidade das atividdes do hospital, tem-se
o seguinte:

Total de atendimentos - Hospital de
Formosa
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Média de Permanência Hospitalar (Dias)
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III – ATIVIDADES DE APOIO.

Como se sabe, tão importante quanto as próprias atividades de
caráter assistencial, as atividades de apoio são essenciais bom funcionamento de toda e
qualquer unidade de saúde. A seguir, serão elencados, em tópicos distintos, as informações
relacionadas a cada um desses serviços, conforme sua execução ao longo do primeiro
trimestre do contrato de gestão.

III.1 – RECURSOS HUMANOS, CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
A primeira ação da equipe de Recursos Humanos junto ao HRF
consubstanciou-se em realizar todas as etapas do primeiro processo seletivo – em face não
apenas do novo perfil assistencial da unidade, mas também em razão de sua estadualização,
com a necessária alteração de seu quadro funcional.
Destaque-se, nesse contexto, que, a despeito da mudança da
gestão – e do consequente processo de contratação dos novos colaboradores –, o HRF
permaneceu em ininterrupto funcionamento.
O primeiro passo foi elaborar o edital de seleção com a descrição
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de todos os cargos/salários e suas respectivas qualificações. O documento oficial foi
divulgado ao público no dia 19 de maio. Ao todo, 192 vagas foram ofertadas para compor o
quadro de funcionários, a maioria para a área de saúde – 66 só para técnicos em enfermagem
–, mas outras áreas também foram contempladas, como gestão e administração.
O processo seletivo objetivou a contratação de pessoas
alinhadas com os valores do IMED, em especial no que concerne ao foco no atendimento
humanizado, o que se afigurava ainda mais importante num momento em que a população,
diante das preocupantes informações relaconadas à pandemia, encontrava-se vulnerável e
assustada.

Após a publicação do resultado, os profissionais recrutados junto
ao setor de RH, elaboraram todo processo de contratação, com reconhecimento e conferência
de documentação, consulta do registro de classe e assinatura do contrato. E, uma vez
formalizado o vínculo empregatício, os profissionais contratados participaram de processo de
integração, onde a equipe de RH promovou a apresentação dos aspectos institucionais da
nova gestão, além de protocolos internos e procedimentos administrativos.
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Feito o processo seletivo, a equipe de Recursos Humanos
concentrou os esforços para estabelecer as diretrizes gerais dos procedimentos de
recrutamento, seleção, contratação e desligamento de pessoal da unidade hospitalar.
Para complementar a política de recrutamento, seleção,
contratação e desligamento, a equipe de RH produziu os modelos de arquivos necessários
para os procedimentos relacionados à área, sendo eles:
•

1.1 – Processo de recrutamento e seleção.

•

1.2 – Modelo de Formulário de autorização de participação para seleção interna.

•

1.3 – Modelo de Formulário de requisição de vaga.

•

1.4 – Modelo de e-mail de negativa durante a triagem.
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•

1.5 – Modelo de e-mail de negativa pós-entrevista.

•

1.6 – Pauta de feedback pós-entrevista.

•

1.7 – Modelo de proposta de contratação.

O desenvolvimento e a implantação desses arquivos facilita e
agiliza os processos no Hospital Regional de Formosa, otimizando o tempo despendido com
ações burocráticas e, por consequência, propiciando melhores condições para se
estabelecerem estratégias e soluções quanto ao aperfeiçoamento e avaliação do quadro
funcional.
Além disso, a equipe de RH promoveu reunião de benchmark
junto aos integrantes da direção do HRF para analisar as práticas de sucesso vislumbradas
junto ao Hospital de Urgências de Trindade (HUTRIN), para fins de sua aplicação junto ao HRF.

AÇÕES DE TREINAMENTO.
Já ao início das ações de treinamento, os colaboradores do
Hospital Regional de Formosa foram apresentados ao chamado “Jeito Imed de Atender”. Na
palestra, os profissionais foram apresentados a um dos princípios que regem a cultura do
IMED:

o foco quanto ao atendimento humanizado, que visa proporcionar aos usuários do sus

um serviço assistencial comprometido, acima de tudo, com o bem-estar de pacientes e
familiares, sob os mais diversos aspectos.
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Além da apresentação do “Jeito Imed de Atender”, a equipe de
RH

promoveu o Programa de Capacitação de Líderes (PDL), que tem como objetivo

desenvolver as competências e habilidades dos profissionais que estão à frente das equipes,
a fim de que elas possam alcançar as metas estratégicas idealizadas pelo IMED para a gestão
do hospital. Ao todo, 20 profissionais participaram do evento.
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Os colaboradores também receberam treinamento sobre o
chamado “Atendimento Consultivo”.
Trata-se de técnica (composta por seis etapas, interligadas e
complementares) cujo objetivo é propiciar uma maior aproximação entre o profissional e o
cliente a partir do atendimento focado na percepção das necessidades reais do usuário do
serviço, o que permite o advento de uma relação mais amigável e confiável entre as partes.
Um atendimento consultivo bem executado também possibilita o
cumprimento de um dos principais objetivos da gestão do IMED junto ao HRF: a coleta de
testemunhos de pacientes e representantes dos diferentes setores com os quais a instituição
interage, de modo a aperfeiçoar processos e atingir as expectativas dos usuários de seus
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serviços.

A equipe de RH realizou um treinamento sobre os estilos de
liderança, ministrada pelo professor Leonasser Lima aos líderes do HRF. Além do
mapeamento comportamental realizado através de um teste aplicado durante a apresentação,
o especialista mostrou aos colaboradores que ocupam cargos de lideranças as principais
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características dos variados estilos de líderes, dentre eles o pacesetting, o autoritário, o
afiliado, o treinador e o coercitivo. Leonasser ainda pontuou que um bom líder precisa ter
autoconfiança, ser prático e ter foco para resolver os mais variados tipos de problemas, além
de ser seguro para, conforme a situação, optar entre tomar decisões de forma isolada ou
coletiva.
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e efA seguir, veja-se o perfil atual dos colaboradores do HRF.

Vale destacar, também, que, em pouco mais 3 meses de gestão,
foram ministradas mais de 2.500 horas de treinamento e capacitação – e que
aproximadamente 160 profissionais do Hospital Regional de Formosa já participaram de
treinamentos até o momento.

Feitas essas ponderações, passamos a delinear as principais
ações desenvolvidas, após o que serão apresentados os dados de produção assistencial.
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III.2 – TRANSPARÊNCIA
Em cumprimento ao disposto na Portaria nº 1038/2017 GAB/SESGO,

o HRF disponibiliza, em sistema próprio desta SES, as informações relacionadas aos

pagamentos que efetua.

Além

dessas

informações,

cumpre

asseverar

que,

na

periocidade determinada por esta SES, são encaminhados os documentos demanadados pela
Superintendência de Performance, da Gerência de Avaliação de Organizações Sociais, para
fins de disponibilização junto à página de “Transparência” disponibilizada pela Secretaria.

III.3 – NUTRIÇÃO.

Os serviços de nutrição e alimentação hospitalar, com a
finalidade de fornecer dietas, dietas especiais, enterais, e suplementos, destinadas tanto a
pacientes quanto a trabalhadores, são executados pela empresa LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS
LTDA., com mais de 20 anos de atuação na prestação de serviços de alimentação. Dentre
as unidades de saúde que atende, encontram-se:
-

Instituto de Infectologia Emílio Ribas;

-

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo –
HCUSP

(Instituto da Criança e Instituto de Psiquiatria).

-

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu-SP (UNESP);

-

Hospital do Servidor Público Municipal – HSPM (São Paulo-SP);

-

Conjunto Hospitalar do Mandaqui (São Paulo-SP);

-

Centro de Desenvolvimento do Portador de Deficiêcia Mental, em Itu-SP (HFRA);

-

Complexo Hospitalar do Juquery;

-

Hospital de Emergências Albert Sabin (em São Caetano do Sul, administrado pela
Fundação ABC);

-

Hospital Márcia e Maria Braido (em São Caetano do Sul, administrado pela Fundação
ABC);
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-

Hospital Darcy Vargas (São Paulo-SP);

-

Hospital da Mulher;

-

Hospital Geral Prefeito Miguel Martin Gualda, em Promissão-SP;

-

Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha
(São Paulo-SP);

-

Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros (São Paulo-SP);

-

Hospital Municipal Montenegro;

-

Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouveia,

-

Hospital Municipal Nhocuné (São Paulo-SP);

-

Hospital Municipal Dr. Carminio Carichio (Hospital Municipal do Tatuapé, em São

Paulo-SP)
-

SPDM (Polo de Atenção Intensiva em Saúde Mental - Zona Norte da Capital de São

Paulo).
-

Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN
Relembre-se que, tendo em vista que as instalações do HRF se

encontravam muito aquém do aceitável quando do advento de sua gestão pelo IMED, foi
necessário

reestruturar toda a cadeia de atividades que envolve a execução dos

apontados serviços. Nesse diapasão, vale destacar as providências tomadas nesse lapso
temporal.
-

Pintura das paredes da cozinha e refeitório, que se apresentavam danificadas;

-

Conserto do sistema de exaustão da cozinha, que não estava funcionando;

-

Troca das telas de proteção das janelas da cozinha, que estavam rasgadas;

-

Troca dos sifões das pias da cozinha, que estavam em péssimas condições;

-

Desentupimento e limpeza da caixa de gordura da cozinha;

-

Reposição de algumas peças de azulejo do lactário, que estavam faltando;

-

Revisão no quadro de energia elétrica da cozinha para instalação dos novos

equipamentos;
-

Implantação de Manual de Boas Práticas e POP,s de acordo com a legislação sanitária

vigente;
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-

Implantação de Manual de Boas Práticas e POP´s do Lactário e Sondário de acordo

com a legislação sanitária vigente;
-

Adequação de fluxos de processos para otimização dos serviços;

-

Registro de evolução dietoterápica em prontuário e avaliação nutricional dos pacientes

internados;
-

Orientação alimentar nos casos de alta hospitalar;

-

Controle higiênico-sanitário de acordo com os procedimentos descritos no Manual de

Boas Práticas e POP,s;
-

Elaboração da chamada “Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle” (APPCC);

-

Planejamento, elaboração das prescrições dietéticas, preparação/manipulação,

acondicionamento, transporte e distribuição das dietas especializadas.
-

Capacitação dos profissionais com treinamentos específicos para as respectivas

atividades.
Apresenta-se, a seguir, o quadro do total de refeições servidas
nos meses de junho, julho e agosto de 2020:

A) PACIENTES, FUNCIONÁRIOS E ACOMPANHANTES

2020
1. PACIENTE, FUNCIONÁRIOS E ACOMPANHANTES

JUNHO

JULHO

AGOSTO

TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS

19.645

20.027

21.144

B) NUTRIÇÃO ENTERAL, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS INFANTIS
2020
2. DIETA ENTERAL, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS
INFANTIS
TOTAL DE LITROS / MÊS

JUNHO

JULHO

AGOSTO

269

249

197

Para fins de se dimensionar o nível de satisfação com relação à
alimentação, realizou-se recente pesquisa de satisfação, a qual apurou o seguinte:
PESQUISA DE OPINIÃO REALIZADA NO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA NOS DIAS
21/08 E 24/08/2020
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 Pesquisa de opinião realizada no almoço no dia 21/08/20, onde o número de
comensais que se alimentaram no refeitório foi de 101 pessoas e o número de
comensais que responderam à pesquisa foi de 54 pessoas.
Cardápio do dia:

PRATO PRINCIPAL
FRICASSÊ
OPÇÃO
OVO OU OMELETE
GUARNIÇÃO
BATATA PALHA
ALFACE TOMATE E PEPINO
SALADA
ACOMPANHAMENTO

ARROZ E
FEIJÃO

SOBREMESA
SALADA DE FRUTA
SUCO

REFRESCO

PESQUISAS RESPONDIDAS:

PESQUISA DE OPINIÃO REFEITÓRIO - 21/08/2020
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1.
Atendimento no
balcão de distribuição

2.
Sabor das
preparações

3.

Higiene dos
utensílos

ÓTIMO

BOM

4.

Higiene do
refeitório

5.

Avaliação de
festas

RUIM

Total de refeição preparada em kg: 83,67 kg
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Resto ingesta: 2,23kg
Porcentagem de resto ingesta: 2,66%
 Pesquisa de opinião realizada no almoço no dia 24/08/20, onde o número de
comensais que se alimentaram no refeitório foi de 99 pessoas e o número de
comensais que responderam à pesquisa foi de 46 comensais.
Cardápio do dia:
PRATO PRINCIPAL

HAMBURGUER A
PIZZAIOLO

OPÇÃO
OVO OU OMELETE
GUARNIÇÃO
PURÊ DE BATATA
ALFACE TOMATE E
PEPINO

SALADA
ACOMPANHAMENTO

ARROZ E
FEIJÃO

SOBREMESA
MELANCIA
SUCO

REFRESCO

PESQUISAS RESPONDIDAS:

PESQUISA DE OPINIÃO REFEITÓRIO - 24/08/2020
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5.

Avaliação de
festas

RUIM
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Total de refeição preparada em kg: 73,04Kg
Resto ingesta: 2,04kg
Porcentagem de resto ingesta: 2,8%
OBS: Segundo referências Vaz, C.S. Restaurantes: Controlando custos e aumentando lucros. Brasília: LGE,
2006,p. 196, o resto ingesta aceitável é de 3% a 4%.

III.4 – LAVANDERIA.
Abaixo, seguem os dados relacionados à produção da
lavandaria do HRF.

III.5 – FARMÁCIA E LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS
A gestão de materiais e medicamentos foi, sem dúvida, uma das
maiores dificuldades encontradas junto ao HRF.
Ao assumir a gestão da unidade hospitlar, o IMED se deparou
com uma farmácia desprovida de controle de entrada/saída de medicamentos – e, por mais
incrível que possa parecer, sem contar com um setor responsável pelo estoque e conferência
das medicações recebidas pela unidade de saúde.
Para enfrentar as dificuldades do momento de crise, a gestão
adotou caminhos estratégicos que permearam desde o desenho inicial do estoque existente
– para então definir prioridades nas solicitações para o setor de compras do IMED – até o
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ajuste na dispensação das medicações para os setores assistenciais, evitando-se assim o
dispêndio indevido de medicações, sem prejuízo da elaboração do fluxo cabível da respectiva
cadeia.

III.6 – INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO
Como já dito antes, as instalações do HRF (edificadas há
aproximadamente 26 anos), com absoluta certeza, não recebiam, há tempos, qualquer serviço
de manutenção, o que se verficou pelo dramático desgaste de sua estrutura predial.
Nesse diapasão, junta-se, com o presente relatório, o relatório
de obras realizadas e de serviços de manutenção, o qual dá a exata dimensão da
situação recebida pelo IMED e da hoje existente junto ao HRF.
Dentre muitos outros exemplos que poderiam ser citados, cabe
destacar as seguintes providências levadas a cabo pelo IMED:
a) Disponibilização do serviço de internet em mais setores do hospital, bem como aquisição
de computadores (num total de 25) e impressoras, possibilitando a agilização dos processos
assistenciais, tais como elaboração e encaminhamento de prescrições e evoluções da equipe
multiprofissional.
b) Reforma dos átrios (abertura zenitais no telhado).
Diante da falta de manutenção preventiva, o telhado do HRF
encontrava-se, para dizer o menos, comprometido.
Além das infiltrações, telhas quebradas e calhas entupidas, as
informações correntes era no sentido de que o completo alagamento do hospital na época
das chuvas era, por assim dizer, fato tradicional e esperado.
Como a época das chuvas na região se dá por volta de meados
de setembro, foi necessário correr contra o tempo para evitar esse, convenha-se, lastimável
episódio.
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c) Pintura interna e externa da fachada principal
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III.7 – QUALIDADE
Ao início de nossas atividades, foram implantados protocolos de
paramentação, desparamentação e descarte, bem como para lavagem das mãos – sem
contar treinamentos a respeito da aplicação dos preceitos contidos na NR 32.
Foi implantado o Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente
do HRF. Seu objetivo, sobretudo, diz respeito à elaboração de documentos institucionais
relacionados à segurança do paciente e qualidade quanto ao atendimento – sem prejuízo da
sensibilização das lideranças quanto à sua observância efetiva. São realizadas reuniões
semanais com lideranças distintas, com o que fica compartilhada a responsabilidade quanto
ao planejamento estratégico para a plena efetividade do programa. Abaixo, seguem as
atividades relacionadas ao NQSP, cuja atuação, como se verá, incide sobre diferentes setores
do hospital.
Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente:
• Estruturação do serviço do Núcleo de Segurança do Paciente, designando membros da
comissão do NSP;
• Revisão e adequação dos documentos que compõem o sistema de gestão da qualidade, de
responsabilidade e de melhoria contínua dos processos;
• Cadastro no sistema de notificações no Sistema NOTIVISA, dos eventos adversos decorrentes
da prestação do serviço de saúde, conforme determinação da RDC nº 36, de 22 de julho de
2013, a fim de promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do
paciente;
• Compilação de dados referentes aos treinamentos realizados nos meses de julho e agosto,
aplicados a 78 colaboradores dos setores assistenciais, administrativos e de apoio;

Criação e implantação das Comissões:


Comissão de Verificação de Óbitos Hospitalar;



Comissão do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar;



Comissão de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Pérfuro-Cortantes;



Comissão do Controle de Infecções Hospitalares;
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Comissão do Núcleo de Segurança do Paciente;



Comissão de Revisão de prontuários;

Planos Instituídos:


PGRS

- Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde;

Regimentos internos instituídos


Regimento interno CCIH;



Regimento interno NIR;

ALMOXARIFADO



NUVE

POP

- SOLICITAÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS -HRF.ITS.ALM-001

– Núcleo de Vigilância Epidemiológica



Its -preenchimento censo p.s – pacientes covid19 – HRF.ITS.NUVE-001



Its -preenchimento censo uti – pacientes covid19 – HRF.ITS.NUVE-002



Its – entrega das amostras biológicas –rt-pcr ao núcleo –HRF.ITS.NUVE-003



Its-preenchimento censo enfermaria– pacientes covid19- HRF.ITS.NUVE-004



Controle diário p.s covid 19- HRF.CLT.NUVE-001



Controle diário enfermaria covid-19- HRF.CLT.NUVE-002



Controle diário uti covid-19 HRF.CLT.NUVE-003

SESMT



Termo de consentimento acidente –perfuro cortante - HRF.TER.SESMT-001



Termo de responsabilidade e ciência – nr06 – HRF.TER.SESMT-002



Check lits visita diária – HRF.CHECK.SESMT-003

ADMINISTRAÇÃO
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Fluxo de requisição de cópia de prontuário médico- HRF.FL.ADM-001



Requerimento de cópia de documentos - HRF.F.ADM-001

SCIH



Higienização das mãos – HRF.POP.SCIH-001



Programa de uso racional de antimicrobianos – HRF.POP.SCIH-002



Triagem para covid-19 e afastamento de colaboradores – HRF.POP.SCIH-003



Identificação do paciente- HRF.POP.SCIH-004



Visita técnica na medicação do Hospital Regional de Formosa – HRF.F.SCIH-001



Mapa de cultura díario – HRF.F.SCIH-002



Ficha de busca ativa – HRF.FICH.SCHI-003



Controle de antimicrobianos - HRF.C.SCIH.004



Ficha mensal de vigilância NNIS – HRF.F.SCIH-005



Controle de pesagem de resíduos – HRF.C.SCIH-006



Controle de preparação sabão e álcool – HRF.C.SCHI-007

EQUIPE MÉDICA


Protocolo de enfrentamento á covid-19 – HRF.POP.COVID19-001

PSICOLOGIA



Evolução – psicologia – HRF.F.PSI-001

OUVIDORIA / S A U



Pesquisa de satisfação internação – HRF.F.SAU-001



Avaliação setor pronto socorro e covid-19 – HRF.F.SAU-002

ASSISTENTE SOCIAL


Evolução assistência social – HRF.F.AC-001
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CME



Teste bowie & dick – HRF.POP.CME-001



Controle de efetividade fita teste- HRF.C.CME-001



Controle de efetividade teste biológico - HRF.C.CME-002



Controle limpeza e troca substância covid-19 - HRF.C.CME-003



Teste bowie & dick- CME – HRF.C.CME-004

NUTRIÇÃO
POP

de fórmulas infantis.- HRF.POP.NUT-001

Pop de dietoterápica (nutrição enteral) – HRF.POP.NUT-002

UTI

Ficha de admissão na unidade de terapia intensiva – HRF.F.UTI-001
Admissão na unidade de terapia intensiva – HRF.ITS.UTI-002
Termo de responsábilidade pertences de pacientes – HRF.T.UTI-002

NIR

Autorização de Internação Interna – NIR - HRF.ITS.NIR-001
Regulação – HRF.ITS.NIR-002
Preenchimento de AIH – Autorização de Internação Hospitalar – HRF.POP.NIR-001
Preenchimento da GAE – Guia de Atendimento de Emergência - HRF.POP.NIR.-002
Remoção de pacientes – HRF.POP.NIR-003

FISIOTERAPIA

Aspiração Traqueal de Pacientes Intubados / Traqueostomizados- UTI – HRF.POP.FISI-001
Auto Pronação em Pacientes com Covid-19- Fisioterapia – HRF.POP.FISIO-002
Titulação e Definição de Oxigênioterapia em pacientes com Covid -HRF.POP.FISIO-003
Ventilação Não-Invasiva em Pacientes com Covid-19-HRF.POP.FISIO-004
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FARMÁCIA



Dispensação Teste Rápido Centro Obstétrico HRF.C.FARM-001



Dispensação Teste Rápido Acidente com Material Biológico - HRF.C.FARM-002

Foram também ministrados os seguintes treinamentos:

- Capacitação em Unidade de Terapia Intensiva COVID-19

24 de julho de

2020 de 08h às 18h.
Duração da capacitação: 08 horas
Participaram os seguintes profissionais para atuar na Unidade de Terapia Intensiva:


05 (cinco) Enfermeiras



14 (quatorze) Técnicos de enfermagem



06 (seis) Fisioterapeutas.
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Foto certificado da capacitação

- Introdução do Setor da Qualidade e Política de Gestão de Documentos
Reunião com Lideranças, dia 20 de Agosto de 2020 de 08h às 18h.
Duração da capacitação: 03 horas
Tema 1: Introdução da Qualidade Hospitalar
Tema 2: Apresentação da Política de Gestão de Documentos
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- Capacitação do Protocolo de Ressuscitação Cardiopulmonar
Duração: 03 horas
Tema: Reanimação Cardiopulmonar
Tema 1 - Epidemiologia da Parada Cardiorrespiratória e Ressuscitação Cardiopulmonar
Tema 2 - Suporte Básico de Vida.
Tema 3 - Suporte Avançado de Vida no Adulto.
Tema 4 - Terapias Elétricas: Desfibrilação, Cardioversão:
Tema: 5 - Dispositivos Auxiliares Durante as Manobras de Ressuscitação Cardiopulmonar:
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Tema 6: Cuidados Pós-Ressuscitação
Tema 7: Simulação no Ensino das Emergências.

- Parada Cardiorrespiratória e Reanimação Cardiopulmonar
Capacitação, dia 27 e 28 de agosto de 2020 de 15h às 17h.
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Outras atividades:



Reuniões com lideres.



Folder informativo para o P.S Covid-19
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Implantação do novo modelo de armazenamento de máscaras N 95 e EPI’s individuais
para nosso colaboradores;



Implantação do Time de Resposta Rápida (o conceito de Time de Resposta Rápida (TRR)
surgiu nos anos 1990, na Austrália, como uma medida plausível para identificar e agir
rapidamente frente quadros de deterioração de condições clínicas em PCR)

.
III.8 – OUVIDORIA E IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO “POSSO AJUDAR?”
Como se sabe, a Ouvidoria é importante canal de comunicação
entre o cidadão e a administração do hospital, possibilitando, através de reclamações,
sugestões e elogios, a melhoria na prestação de serviços da instituição e conferindo
segurança ao usuário quanto às suas demandas e observações.

59

Vale destacar que o IMED implantou a Ouvidoria no mês de
junho – pois, quando sob a administração municipal, o HRF não dispunha de tal serviço.
A Ouvidoria possui sala de atendimento em um dos corredores
centrais do HRF, onde desempenha suas atividades das 8 h às 17 h, reservando-se o período
das 13h às 13h30min para os desdobramentos do dia-a-dia. Atua essencialmente em três
grandes eixos de trabalho: Registro de Manifestação, Pesquisa de Satisfação dos Usuários
do Hospital Regional de Formosa e Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU).
Vale destacar que, além da manifestação presencial, o usuário
do sus pode acessar a Ouvidoria do HRF também por sítio eletrônico e por via telefônica. A
Ouvidoria, relembre-se, recebe, analisa, classifica, registra e encaminha as demandas dos
usuários relacionadas às reclamações, denúncias, sugestões, solicitações e elogios, tendo
como prazo para resposta o período até dez (10) dias, podendo ser prorrogado mediante
justificativa.

Número de Registros na
Ouvidoria
150

Solicitações Atendidas, Elogios e
Reclamações
81

100
104
50

100

5
50

14

19

4

0

22

JULHO

0
JULHO

3

AGOSTO

Solicitações Atendidas

AGOSTO
Elogios

Reclamações

A Ouvidoria do HRF também é responsável pela coleta dos dados
(aplicação de questionários), referentes à Pesquisa de Satisfação dos Usuários. A
amostragem é feita por livre demanda daqueles pacientes que procuram o serviço de
emergência, em que os entrevistados respondem a um questionário padrão estruturado, para
fins de avaliação. Paralelamente à aplicação dos questionários, os pesquisadores
desenvolvem a chamada atividade de diário de campo – a qual, com base nas respostas dos
entrevistados, identifica possíveis questionamentos e queixas dos usuários, para ulterior
encaminhamento ao setor responsável.
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Índice de Satisfação do Usuário
98,00%

95,91%

96,00%
94,00%
92,00%

90,49%

90,00%
88,00%
86,00%
JULHO

AGOSTO

A seu turno, o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) do HRF
é realizado de forma presencial ou por meio de contato via telefônico ou e-mail. Destaque-se
que a Ouvidoria presta informações relacionadas às atividades do hospital, ainda que não
haja efetivação de registros, o que ocorre no mais das vezes.
Além disso, foi implantado o serviço conhecido como “Posso
Ajudar?”. Trata-se de uma atividade que tem por objetivo fornecer à população, de maneira
atenciosa e individualizada, informações e orientações enquanto se aguarda o
atendimento assistencial propriamente dito. Tal ação, a nosso ver, é essencial para informar
os pacientes a respeito da estimativa dos atendimentos, bem como para agilizar o fluxo da
espera (evitando-se, por exemplo, que alguém deixe de ouvir o chamado de atendimento).
Destaque-se, por fim, que tanto a Ouvidoria quanto os
colaboradores responsáveis pelo "Posso Ajudar?” também atuam de forma ativa, inclusive
com visitação de pacientes para fins de coleta de opinião e anotação de reclamações ou
elogios.
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III.9 – OUTRAS ATIVIDADES DE APOIO
ENGENHARIA CLÍNICA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Abaixo, segue a relação das ordens de serviço abertas –
lembrando que, como já dito antes, que significativa parte dos equipamentos que guarnecem
a unidade de saúde demandam constante atuação da engenharia clínica, inclusive por conta
do desgate decorrente do seu tempo de uso.

ORDENS DE SERVIÇOS - ENGENHARIA
CLÍNICA JULHO DE 2020
113 ORDENS DE SERVIÇOS
EM ANDAMENTO: 12

CONCLUÍDAS: 101

11%

89%
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ORDENS DE SERVIÇOS - ENGENHARIA
CLÍNICA AGOSTO DE 2020
103 ORDENS DE SERVIÇOS
EM ANDAMENTO: 13

CONCLUÍDAS: 90

13%

87%

Quanto às atividades de T.I., tem-se o seguinte quadro:

ORDENS DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
AGOSTO DE 2020
48 ORDENS DE SERVIÇOS
EM ANDAMENTO: 0

CONCLUÍDAS: 48

100%
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AFASTAMENTOS
No período analisado neste relatório, deu-se o afastamento de
36 trabalhadores, por razões diversas, sem nexo com a atividade laboral.
Com relação ao possível acometimento por Covid-19, foram
afastados 46 profissionais – dos quais 34 tiveram, posteriormente, tal diagnóstico excluído.

FATURAMENTO
No mês de junho, foi implantando o serviço de auditoria interna
hospitalar para auxiliar o setor de faturamento quanto à análise das contas hospitalares,
averiguando a compatibilidade entre os dados constantes nos prontuários e os faturamentos
á serem realizados, de modo evitar a ocorrência de glosas. Abaixo, seguem os dados
referentes ao faturamento.

FATURAMENTO HOSPITALAR
JULHO DE 2020
PRONTUÁRIOS FATURADOS
AIH'S: 135
BPA'S: 3257
AIH'S: 135

BPA'S: 3257
4%

96%
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FATURAMENTO HOSPITALAR
AGOSTO DE 2020
PRONTUÁRIOS FATURADOS
AIH'S: 551
BPA'S: 3714
AIH'S: 551

BPA'S: 3714

13%

87%

ATIVDADES ADMINISTRATIVAS
Nesses 3 meses, à parte os de caráter meramente informativo,
todos os ofícios recebidos foram respondidos, num total de 33 – e cujos temas se afigurararam
de múltipla diversidade, englobando desde informações prestadas a esta SES até
esclarecimentos prestados ao Ministério Público, a autoridades policiais e à própria
Municipalidade de Formosa.

INVENTÁRIO PATRIMONIAL

Implantou-se o serviço de inventário patrimonial, para

levantamento e identificação de bens, visando tanto o seu registro quanto sua
preservação. Destaque-se que todos os bens do acervo do hospital foram
inventariados.
ORGANOGRAMAS

Os organogramas do HRF foram amplamente revisados, de
modo a adequá-los à visão do novo modelo de gestão trazido pelo IMED.
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Veja-se, a seguir, os organogramas:

Diretoria
Administrativa
Diretoria Técnica

Diretoria Clínica

Gerente
Administrativo

Qualidade

NIR

Auditoria

Epidemiologia

Pronto Socorro

Fisioterapia

Faturamento

Ouvidoria

UTI

Psicologia

Gerente
Assistencial

Unidade de
Internação

Farmácia Clínica

Gerente de
Facilities

Centro Cirúrgico e
Obstétrico

Assistente Social

Legenda:
Diretorias
Gerência/Coordenadores
Departamentos Corporativos
Terceirizados
Linha Autoridade
Linha Staff

IMED
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Diretoria
Administrativa

Gerente
Administrativo

Motorista

Supervisor
Administrativo

Secretária

Ultrassonografia

Recepção

Farmácia

Laboratório

Segurança

Almoxarifado

Raio-X

Higienização

Faturamento

Mamografia

Lavanderia

Ultrassonografia

Nutrição
Produção

Ouvidoria

Serviço de
Remoção

Financeiro da
unidade

TI

Patrimônio

SAME

Técnico de Gesso

Legenda:

Recursos
Humanos

Diretorias
Gerência/Coordenadores
Departamentos Corporativos
Terceirizados

Linha Autoridade
Linha Staff

IMED
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Gerente de Facilities

SESMT

Elétrica

Engenharia Clínica

Manutenção

Predial

Pinturas

Hidráulica

Gerente
Assistencial

Coordenação de
Enfermagem

Coordenação UTI

Coordenação NIR

Triagem

UTI
04 Leitos

Internação
70 Leitos

SCIH

Enfermeiros

Centro Cirúrgico e
Obstétrico

Enfermeiros

Técnico de
Enfermagem

Pronto Socorro

CME
Legenda:
Centro Cirúrgico e
Obstétrico

Diretorias
Gerência/Coordenadores

Técnico de
Enfermagem

Auxiliar Administrativo

Departamentos Corporativos
Linha Autoridade
Linha Staff

Terceirizados
IMED

68

IV – O HRF E A SOCIEDADE

É uníssono o entendimento de que, em face do ineditismo da
situação trazida com a Covid-19, é fundamental saber comunicar bem à população acerca
das medidas tomadas para fins de enfrentamento da pandemia.
No caso do HRF, esse cuidado deve ser redobrado, na medida
em que, tendo o hospital passado à responsabilidade do Estado, as inúmeras providências
relacionadas à melhoria dos serviços disponibilizados à população igualmente demandam
uma boa e eficiente comunicação.
Assim, desde o mês de maio, a área de comunicação social do
HRL

elegeu os 3 pilares fundamentais que deveriam ser enfatizados junto ao público – todos

eles com o objetivo de zelar pela reputação do, por assim dizer, novo HRF. São eles:

AGILIDADE

CREDIBILIDADE

CONFIANÇA
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No decorrer dos 3 primeiros meses de existência, o HRF recebeu
176 menções na mídia. Veja-se o ranking dos assuntos que mais repercutiram:

Também foi estreitado o relacionamento com a comunidade e
com os formadores de opinião locais, que hoje procuram a assessoria do HRF antes de
publicar qualquer assunto sobre o hospital, evitando-se a desnecessária divulgação de
informações truncadas ou, pura e simplesmente, de boatos.
Em emissoras de rádio, TV’s, jornais, sites e blogs, os gestores
ganharam espaço para falar dos principais temas sugeridos pela assessoria de comunicação.
Assim, o HRF passou a ser fonte de informação de credibilidade junto à população.

O gráfico a seguir mostra o número de menções na mídia em
cada mês – valendo observar que o mês de maio registrou o maior número de menções devido
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à inauguração.
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Também é necessário sublinhar que a maior parte das menções
ao HRF se fez por meio das redes sociais.

Como se vê, os canais regionais de comunicação, seja através
das mídias sociais, seja através das mídias tradicioanis, são de extrema importância para o
município. Apesar de terem pouca estrutura física, possuem grande engajamento em seus
respectivos blogs, sites e páginas do Faceebok.
Sendo assim, a equipe de comunicação identificou a importância
de produzir textos explicativos, que são acompanhados por fotos e, quando solicitado, áudios
dos responsáveis pela administração do hospital, destinados a esses formadores de opinião.
Esse formato ajuda a estabelecer uma relação de credibilidade e confiança com os veículos
do município.
No que diz respeito a temas específicos que chamaram a
atenção da mídia, cabe destacar que, com o advento da nova gestão junto ao HRF, tanto as
obras de melhorias quanto a instalação dos leitos de UTI (até então inexistentes em Formosa
e região) foram marcantes para a população.
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As visíveis melhorias e o fluxo de atendimentos realizados pelo
hospital fizeram com que grande parte das menções na imprensa fosse positiva. O gráfico
abaixo mostra que 92% das menções registradas nos primeiros meses foram positivas.
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Já para os colaboradores, foram desenvolvidos canais de
comunicação a fim de que todos recebam as informações cabíveis e possam agir como
embaixadores da instituição, tais como CI’s (comunicados internos) e cards (que transitam
através de redes sociais).

SITE
O site do HRF (https://hospital-formosa.org.br/) foi desenvolvido
para prestar todas as informações necessárias a respeito dos atendimentos oferecidos pela
unidade. A plataforma virtual possui um layout simplificado e dinâmico, além de uma estrutura
veloz e funciona – e vem se constituindo em importante ferramenta para divulgação de ações
do hospital.

.
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O site também contempla uma página especial para o sistema
de triagem e visitação em domicílio, “A gente se importa”, desenvolvido pelo Instituto de
Medicina, Estudos e Desenvolvimento - IMED, em parceria com o Governo do Estado de Goiás
– e já mencionado neste relatório.
Como já dito antes, qualquer pessoa pode responder perguntas
sobre suas condições de saúde, complementadas com seus dados pessoais e endereço para
receber o resultado na hora. Ali, pode-se descobrir ali seu grau de risco. Se a tabulação, em
tempo real, resultar em estado crítico, o morador recebe uma ligação de um profissional de
saúde e, dependendo da condição, uma visita de uma equipe de enfermagem para já fazer a
triagem e, se o caso, encaminhamento para o HRF.
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O site também disponiiliza os principais números de telefone do
HRF – recepção, ouvidoria, administração e NIR (Núcleo Interno de Regulamentação).

Em agosto, foi implantada ferramenta de monitoramento
constante de visitas e interações. A inclusão da plataforma no Google Analytics permite
verificar o comportamento de cada usuário.
O Analytics registrou 1.326 visualizações no mês de agosto e
um total de 300 novos usuários – sendo que cada um deles permanece no site por cerca de
2,51 minutos, na média.
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A maioria dos acessos realizados no site do HRF (41,8%)
acontece de maneira direta, ou seja, o usuário utiliza o próprio link da plataforma. Isso indica
que algumas pessoas já estão com a URL da página salva no navegador ou marcada como
link favorito, o que facilita esse tipo de acesso.

A busca orgânica (35,4%) também aponta que o Hospital
Regional de Formosa tem sido bastante procurado por meio do maior site de busca da
atualidade, o Google. Esse acesso acontece quando o usuário digita o nome do hospital no
buscador. Atualmente, o link do site do HRF é o primeiro resultado da plataforma, o que explica
o alto índice de conexões por pesquisa orgânica.

A página que mais possui acessos é a home, o que se justifica
em face do significativo número de visitantes diretos ou que utilizam a busca orgânica
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(53,02%). Na sequência, tem-se 83 acessos (6,69%) na página Covid-19. O resultado
mostra o interesse dos usuários que procuram informações sobre a Covid-19. Além
disso, mostra que pessoas estão acessando o sistema de triagem através da página do HRF.

V– PLANEJAMENTO: PERSPECTIVA PARA OS PRÓXIMOS 3 MESES.

A seguir, listam-se as medidas que serão concluídas ao longo
dos próximos 3 meses – e cujas ações e planejamento para sua implantação, em sua maior
parte, já se iniciaram.
- retrofit na sala de exames diagnósticos;
- reestruturação do processo de logística e distribuição de medicamentos e materiais médicos,
com foco junto ao controle de estoques;
- implantação da rede de gases medicinais do HRF, após o que, de imediato, serão
implantandos mais 6 leitos de UTI;
- reforma de uma das do hospital, a qual terá capacidade instalada de oferecer até 12 leitos
de pacientes suspeitos ou com diagnóstico confirmado de acometimento pela Covid-19 – a
qual contará, ainda, com sala de paramentação e desparamentação, sala de estabilização
destinadas a pacientes em estado grave (box de emergência com 3 leitos), sala de triagem,
consultório médico e farmácia satélite;
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- ampliação da rede de internet e rede lógica do hospital;
- perfuração do poço artesiano ou execução de outra solução que propicie o abastecimento
direto de água pótavel no HRF.
Além disso, a equipe de RH promoverá cursos a respeito dos
seguintes temas (sem prejuízo de outros a serem concebidos):
- para as equipes:”Relacionamento emocional: auxilio, amparo e apoio”; “Ação em situações
de crise” e “Ferramentas da qualidade”;
- para as lideranças: “Autocoaching”; “Liderança de resultados” e “Ferramentas da qualidade”.

VI – ENCERRAMENTO.

Como visto, os primeiros 3 meses de gestão do IMED
representaram uma verdadeira revolução quanto ao padrão de assistência apresentado à
população de Formosa e região – ainda mais ao se considerar a, convenha-se, gritante
melhoria quanto à ambiência do hospital.
Espera-se que o presente relatório tenha repassado a esta SES
a dimensão dos esforços despendidos – e, desde já, o IMED se coloca à disposição tanto para
prestar esclarecimentos que porventura se façam necessários quanto para apresentar os
documentos que deram amparo às informações aqui expostas.
Vânia Gomes Fernandes.
Diretora Geral do HRF
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