
nº Protocolos Nome do usuário ( Completo) Data da Solicitação do usuário Data env iada a solicitação SERVIÇO/UNIDADE Diretor/ Gerente/ Coordenador/Serv idor Espontânea  - Entrada Síntese Causa Raiz Ev idências Data / Feedback ao usuário Tempo (em dias) para solução e 
retorno ao cliente

Satisfação final Considerações da CMASS

1 20200601A Manifestante: Pâmela Barbosa Vicente  Paciente:  Derick 
Barbosa Silva

30/05/2020 01/06/2020 Pediatria Coordenação do Pediatria -  Adriana Via Presencial

Manifestação: A enfermeira Angélica, sumiu a noite, mandei chamar por duas vezes, ela 
pegou e não compareceu e as pessoas do isolamento ficam andando pelo hospital e de 

manhã, ela veio falando para mim gracinha, troquei com minha cunhada pois estou aqui 
desde o dia 29 na parte da manhã, vieram falar que eu não posso mais ficar com meu 

bebe porque estou grávida, meu filho não está tomando medicação e eles mantém ele no 
soro, exames  não dão nada. A comida está vindo horrivel, feijão queimado, a mamadeira 

só vem leite puro quase, a enfermeira disse que tenho que deixar ele chorando.

Falha na conduta da 
enfermeira.

Resposta via CI 09/06 Sra Pâmela agradeceu a resposta. 4 Satisfeito

2 20200601B Manifestante: Pâmela Barbosa Vicente  Paciente:  Derick 
BarbosaSilva

30/05/2020 01/06/2020 Nutrição Coordenação do Nutrição -  Heloise Via Presencial

Manifestação: A enfermeira Angélica, sumiu a noite, mandei chamar por duas vezes, ela 
pegou e não compareceu e as pessoas do isolamento ficam andando peLo hospital e de 

manhã, ela veio falando para mim gracinha, troquei com minha cunhada pois estou aqui 
desde o dia 29 na parte da manhã, vieram falar que eu não posso mais ficar com meu 

bebe porque estou grávisa, meu filho não está tomando medicação e eles mantém ele no 
soro, exames  não dão nada. A comida está vindo horrivel, feijão queimado, a 

mamadeira só vem leite puro quase, a enfermeira disse que tenho que deixar ele 
chorando.

Falha na qualidade da 
alimentação

Resposta via CI 09/06 Sra Pâmela agradeceu a resposta. 7 Satisfeito

3 2020060598 Manifestante: Sem identificação. 16/06/2020 17/06/2020 SCIH Coordenação da SCIH -Dra Carolina Frizzera Dias. Via email SESA

Manifestação: Bom dia, sou funcionário do hospital infantil de Vila Velha Himaba. Venho 
manifestar minha insatisfação pois fiquei sabendo que a unidade recebeu vários testes 

rápido para realização do exame de covid porém nenhum funcionário fez, e temos vários 
casos de contaminação. Peço que intercedam  por nós.Sabemos que o nosso serviço é 

essencial para a população porém precisamos trabalhar seguros. E que os setores 
administrativos tenham atenção tanto qto o assistencial.

Falha na comunicação da 
administração com os 

funcionários.
Resposta via CI Enviado 17/06 para a SESA. 1 Aguardando retorno.

4 2020060889 Manifestante: Sem identificação. 19/06/2020 22/06/2020 SCIH Coordenação da SCIH -Dra Carolina Frizzera Dias. Via email SESA

Manifestação: Funcionários sendo tratados como lixo, adoencendo, 
morrendo de cov id, e nenhum tipo de exame sendo f eito como 

maneira de não propagar o v írus dentro da unidade Himaba.
Muito triste v er prof issionais arriscando suas v idas e de seus 

f amiliares enquanto e a atual admistração não f az nada pra tentar 
proteger seus colaboradores.

Falha na comunicação da 
administração com os 

funcionários.
Resposta via CI, com anexos. Enviado 30/06 para a SESA. 5 Aguardando retorno.

5 3658511 Manifestante:Jessica Ferreira dos Santos. 24/06/2020 24/06/2020 Maternidade
Coordenação da Maternidade (informação) -  Respondido pelo assessor: 

Leonardo Gobbo.
Via email SESA

Manifestação: Recebemos manif estação a qual transcrev emos: "olá 
estou com 36 semanas da minha 4 gestação, minha bebê encontra-

se pélv ica gostaria de saber qual maternidade tem o recurso de 
v ersão cef álica externa pelo sus tiv e parto normal nas gestação 

anteriores."

Informação Resposta via CI Enviado 25/06 para a SESA. 1 Aguardando retorno.

6 2020041217 Manifestante:Sem identificação. 24/06/2020 24/06/2020 SCIH Coordenação da SCIH -Dra Carolina Frizzera Dias. Via email SESA

Manifestação: Existe nota técnica que orienta que todo prof issional 
de saúde com suspeita de cov id dev a ter seguimento e testagem de 

exame garantido, mas no heimaba. hospital inf antil de v ila v elha, 
não há nenhum protocolo de orientação ou coleta do exame. 

Simplesmente, mandam procurar atendimento em outro lugar.  
Absurdo. Funcionários f icando doente sem nenhuma orientação. 

Falha na comunicação da 
administração com os 

funcionários.
Resposta via CI, com anexos. Enviado 30/06 para a SESA. 3 Aguardando retorno.

Itens Monitorados META

Tempo médio de resposta: < 7 dias

Tratativas dentro do prazo: 100%

Percentual resolução das 
queixas

100%

Tempo de resposta <7 dias - 
Reclamações

100%

Tempo médio de resposta - 
em dias

3,5

Em resposta a este questionamento , definimos em uma das 
reuniões do comitê de crise que, devido ao quantitativo de testes 
recebidos ter sido baixa (200 testes ) não haveria possibilidade de 

fazer testagem de tosos os nossos funcionários, pois a grande 
maioria não seria contemplada.Optamos por deixar estes testes 
para serem utilizados em nossos pacientes, como tem sido feitos, 

quando há indicação para fazer. Para realizar um inquérito 
sorológico de nossos funcionários seria necessário um quantitativo 

de teste que contemple todos os setores assistenciais, pois não 
acho correto testar funcionários de um setor específico em 

detrimento de outro.

Segue anexo resposta a essa ouvidoria respondida pelo scih e 
comite de crise. Resposta a ouvidoria. Disponibilização de 

equipamentos de proteção individual (EPIs) e treinamento de 
colaboradores. Desde o início da Pandemia o Hospital vem 

disponibilizando EPIs para todos os colaboradores. O seviço de 
controle em infecção hospitalar (SCIH) e o Serviço de Engenharia 
em Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) construíram 

protocolos operacionais padrão (POPs) e voltados para o 
enfrentamento da pandemia baseado em resoluções técnicas da 

Agencia Nacional de Vigilância SANITÁRIA (anvisa).(...) 
.Afastamento de colaboradores suspeitos e testagem de 

funcionários.Mesmo o HIMABA não sendo hospital de referência 
para atendimento de casos suspeitos e confirmados de COVID-19, 

somos um serviço com Protnto Socorro Pediátrico e Obstétrico com 
livre demanda para atendimento de urgência e 

emergência.(...)Sobre a realização do teste rápido para triagem de 
funcionário que tiveram contato recente com pessoas confirmadas 

para CIVID -19, o mesmo não está indicado pela baixa 
sensibilidade, dando alto índice de resultados flso-negativos para o 

diagnóstico de infeccões agudas pelo SARS-Cov - 2.                                                                                                                                                                                       

Em resposta a reclamação recebida , é procedimento padrão da 
terceirizada, a TR refeições, a análise sensorial de todas as 
preparações servidas a pacientes e funcionários. O setor de 

nutrição também realiza tal análise, havendo consenso entre 
estas, há a liberação das preparações para os pacientes. Não 
houve relato da terceirizada, nem do setor de nutrição, de 

alterações organolépticas nos feijões servidos aos pacientes nos 
último meses. Quanto a queixa a mamadeira, a prescrição médica 
é de leite integral com adição de engrossante. O lactário trabalha 

com três concentrações de engrossante, 3%, 5,8% e 7%. As 
mamadeiras do paciente estavam sendo preparadas com a menor 
concentração, 3%, que é o padrão adotado inicialmente. No caso 
apresentado, bastava a acompanhante informar  ao nutricionista 
responsável pelo paciente, durante a visita beira leito, quando se 
verifica a aceitação da dieta, que a a quantidade de engrossante 

se encontrava insuficiente, que a profissional iria sinalizar ao 
lactário o aumento da concentração. Lembrando que até o dia 04 

de junho de 2020, as nutricionistas clínicas realizavam visitas 
diárias no setor pediatria. Devido ao quantitativo de 

colaboradores afastados no lactário, as nutricionistas da nutrição 
clínica estão, temporariamente, dando suporte as atividades do 
lactário e realizando os atendimentos assistenciais somente via 

parecer médico.

Segue anexo resposta a essa ouvidoria respondida pelo scih e 
comitê de crise. Resposta a ouvidoria. Disponibilização de 

equipamentos de proteção individual (EPIs) e treinamento de 
colaboradores. Desde o início da Pandemia o Hospital vem 

disponibilizando EPIs para todos os colaboradores. O seviço de 
controle em infecção hospitalar (SCIH) e o Serviço de Engenharia 
em Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) construíram 

protocolos operacionais padrão (POPs) e voltados para o 
enfrentamento da pandemia baseado em resoluções técnicas da 

Agencia Nacional de Vigilância SANITÁRIA (anvisa).(...) 
.Afastamento de colaboradores suspeitos e testagem de 

funcionários. Mesmo o HIMABA não sendo hospital de referência 
para atendimento de casos suspeitos e confirmados de COVID-19, 

somos um serviço com Pronto Socorro Pediátrico e Obstétrico com 
livre demanda para atendimento de urgência e 

emergência.(...)Sobre a realização do teste rápido para triagem de 
funcionário que tiveram contato recente com pessoas confirmadas 

para CIVID -19, o mesmo não está indicado pela baixa 
sensibilidade, dando alto índice de resultados falso-negativos para 

o diagnóstico de infecções agudas pelo SARS-Cov - 2.                                                                                                                                                                                       

Informamos que a paciente deverá procurar junta a unidade de 
saúde do município onde realiza o pré natal, onde o médico 

assistente poderá aconselha-la melhor.

MONITORAMENTO DAS SATISFAÇÕES - JUNHO
Tratativ a e Ação Implantada

Em resposta a solicitação desta ouvidoria, conversamos co a 
coordenação de enfermagem da pediatria, Enfª Adriana Pungnal, 

que nos comunica que já abordou a mãe do paciente Derick 
Barbosa Silva, onde a mesma foi informada que o setor não proibe 
mães gestantes de acompanhar os filhos internados e também nos 
informa que a enfermeira Angélica do horário noturno abordou a 

Pâmela Barbosa Vicente algumas vezes, para cobrar que as rotinas 
do setor sejam cumpridas pela mesma, sendo comunicado que a 

mãe não pode deitar com o filho na cama hospitalar por conta de 
infecção, usar máscara durante o período em que estiver 

acompanhando o filho, horário de alimentação, não permanecer 
fora do setor por longos períodos de tempo, pois o paciente chora 

toda vez que está sozinho sem o acompanhamento materno. 
Dietas e medicações são prescritas pelos médicos da rotina, 

portanto são realizados pela equipe de enfermagem de acordo 
com a prescrição.







Itens Monitorados META META Média de resposta em dias

Tempo médio de resposta: < 7 dias 5 Dias -

Tratativas dentro do prazo: 50% #REF! #REF!


















































