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Satisfação final Considerações da CMASS Anexo

1 20201001 Manifestante: Daniela do Nascimento.                                             
Paciente: Sam Martins.

25/09/2020 28/09/2020 UTIN Coordenação do Utin - Enfª Geyse Amanda Castro. Via Presencial

Manifestação:  O atendimento do setor de hoje proíbe as mães de amamentar na hora que 
chega , as mamadas só são feitas próximas as dietas. Não dão as devidas atenção necessárias. 
Nos outros plantões das enfermeiras Divina e Valdirene, mães recebem toda atenção e as mães 

pode amamentar seus filhos a qualquer hora, o trabalho delas são excelente, sem contar o 
carinho com todos os bebês da UTIN.

Falha na conduta da 
enfermeira.

Resposta via CI 02/10 Sra Daniela agradeceu a resposta. 4
Satisfeito pela resolução 

do problema.

2 20201002 Manifestante: Váguido Divino dos Santos Junior.                                                              
Paciente: Bruna Vilas Boa Divino.

25/09/2020 28/09/2020 Maternidade Coordenação da Maternidade - Dr. Ronney Vianna Guimarães. Via Presencial

Manifestação:  Problema com a Dra. Caroline na maternidade, me tratou com falta de respeito, 
sem educação nenhuma, sem ética profissional, sem mesmo saber o problema da minha 

esposa, a paciente desse que o problema estava nos médicos anteriores, que não fizeram o 
protocolo correto. Minha esposa entrou na maternidade com febre e ficou na observação por 

3 dias, os médicos anteriores ,não prescreveu antibiótico na veia , por não ser nada grave, 
portanto somente observação, se desse atenção no prontuário e não ocorreu problema 

nenhum. A médica chegou e disse que quem manda no hospital seria ela e minha esposa iria 
tomar 7 dias de antibióticos, somente para me afrontar. Peço que retire essa médica pois ela 

está totalmente fora de si. 

Falha na conduta da 
médica.

Resposta via CI 07/10 Sr. Váguido agradeceu a resposta. 8
Satisfeito pela resolução 

do problema.

3 20201008 Manifestante: Eudiceia de Oliveira Nascimento. 05/10/2020 05/10/2020 Anestesia Coordenação da Anestesia - Drª. Maria Luzia de Vargas Pinto. Via Presencial

Manifestação: Na madrugada do dia 05/10/2020 durante procedimento de cesariana de 
urgência, da paciente Flavia Lima dos Santos, Dr. Amilton anestesista, me faltou com respeito 
me chamando de incompetente e que se eu não sei trabalhar , porque estava lá, na frente dos 

obstetras e toda equipe do centro cirúrgico, sendo desrespeitoso e grosseiro. Às 04:17h 
nasceu RN hipotônico, prematuro e eu estava circulando sozinha no momento e pedi a técnica 

para me ajudar e ele também a destratou falando que se ela não sabia circular no centro 
cirúrgico , o que ela  estava fazendo no setor e ao mesmo tempo ele queria bloquear a paciente 
Samara Nascimento Oliveira que se encontrava na outra sala para parto cesariana, que não era 
de urgência, pois a mesma já aguardava o procedimento desde às 02:15h. Dentro do Centro 
Cirúrgico. E ao relatar que estava sozinha e a outra colega teria ido para o descanso, ele ainda 

teria dito que não queríamos trabalhar, sendo que não havia necessidade de bloquear a 
paciente antes de terminar a outra cessaria, pois seriam os mesmos obstetras, ainda 
colocando em risco de acontecer alguma intercorrência com a paciente que ainda se 

encontrava em procedimento. E como a profissional que sou respeito o Dr. Amilton como 
todos os outros profissionais e exijo respeito, pois não foi a primeira vez e nem foi só comigo, 

ele já tem o hábito de ser mal educado e grosseiro, espero retorno da coordenação da 
Anestesia. Bom dia!

Falha na conduta do 
médico.

Resposta via CI 09/10 Sra Eudiceia agradeceu a resposta. 4
Satisfeito pela resolução 

do problema, sem 
continuidade.

4 20200809 Manifestante: Ariani Oliveira. 05/10/2020 05/10/2020 Anestesia Coordenação da Anestesia - Drª. Maria Luzia de Vargas Pinto. Via Presencial

Manifestação: Na madrugada do dia 05/10/2020 durante procedimento de cesariana de 
urgência, da paciente Flavia Lima dos Santos, Dr. Amilton médico anestesista, me faltou com 
respeito em sala de cirurgia, me chamando de incompetente e que se eu não sei trabalhar, o 
que estava fazendo lá, que era negligente, tudo isso pra que ele queria circulante em duas 

salas, mas a demanda de funcionários não atendia. Sou técnica de berçário, eu não círculo sala, 
estava lá para fazer minha parte com o RN e como não pude atender o que ele queria, tive que 
ouvir essas palavras ofensivas e na frente de toda a equipe presente. Uma verdadeira falta de 

ética profissional e desrespeito para comigo. Ele estava muito eufórico e irritado. Estou 
relatando esse fato pata que outros profissionais, não venham sofrer esse tipo de 

constrangimento, somos profissionais, uns técnicos, outros médicos, outros enfermeiros, 
mais independente de categoria, devemos respeitar um com outro. E o mínimo que se pode ter 

em ambiente de trabalho. Espero que seja resolvido pois não é primeira vez que aconteceu 
aguardo retorno.

Falha na conduta do 
médico.

Resposta via CI 09/10 Sra Ariani agradeceu a resposta. 4
Satisfeito pela resolução 

do problema, sem 
continuidade.

5 20201010 Manifestação: Daniela do Nascimento Novais.                                                                                                         
Paciente: Sam Martins.

06/10/2020 07/10/2020 Utin Coordenação da Utin - Enfª Geyse Amanda Castro  Via Presencial

Manifestação: Meu filho está a 19 dias no hospital, neste período que ele está aqui, é somente 
para fazer um exame, pois deu uma leve alteração em um dos rins. Constatado na 

ultrassonografia. Chegamos aqui dia 17/09/2020, par ele fazer a sixtografia teria que fazer o 
exame de urina antes, para dar prosseguimento. Colheu a urina e deu infecção. Foi tratado, 

saiu o resultado, deu negativo, porém ele contraiu uma bactéria aqui. Foi tratado, o resultado 
saiu na terça dia 01/09/2020. Meu filho está esperando marcar a sixtografia desde desse dia, 
porem foram solicita só no dia 03/09/2020. Já fiz reclamação por que meu filho está pronto 

para o exame e esta demora deixa meu filho exposto, já que ele está de alta e o caso dele não é 
de risco. Hoje foi marcada o exame dele para o dia 14/10/2020. Peço que agilize, pois, nossas 
condições para vir para o hospital está difícil. Nesse período que estamos aqui percebemos 

que meu filho não vem tendo um bom acompanhamento durante o turno da noite. 
Percebemos que ele por 4 dias tem sido mal acompanhado. Ele tem perdido a força no choro 
com choro rouco, baixo e com dificuldade de chora. Por esse motivo ele tem acordado tarde e 

muito assustado e mama muito. Como se ele não tivesse tomando sua dieta que não é 
suficiente. Peço que nos ajude nesta questão.

Falha na organização para 
solicitação de exame.

Resposta via CI 12/10 Sra Daniela agradeceu a resposta. 4
Satisfeito pela resolução 

do problema.

6 20201003377 Manifestante:  Taise Conceição 08/10/2020 09/10/2020 Recepção Social Coordenação da Recepção Social - Camila Mármore Via  Email SESA

Manifestação: Boa tarde,  sou Taise Conceição 
Venho aqui pra pedi ajuda a vocês. Pois gostaria de saber qual e o real número de telefone do 

hospital infantil Himaba,  pois já liguei. Pra todos os número e nenhum da como existente Pois 
gostaria de saber como anda as marcações de consulta .

Será que vocês. Poderia me informa qual o verdadeiro número que marca consulta lá. 

Falta de orientação. Resposta via CI 09/10 Enviado para a SESA. 1 Aguardando Retorno.

7 20201016 Manifestação: Renata L. Menezes                                                                                                      
Paciente: Pietro Lascoky Silva.

14/10/2020 14/10/2020 Pronto Socorro Coordenação Médica Ortopedista - Dr. Akel. Via Presencial

Manifestação: Atos, olhando para meus peitos, amostrou vídeos de mulheres para criança de 
7 anos, atos com dedo como se fosse (órgão genital masculino). Pergunto para crianças se 

gosta de mulheres e amostrou um vídeo do próprio médico. Tempo todo da conversa olhando 
para os seios da mãe da criança. Muita falta de respeito. Nome do médico D. Newton M. 

Miceno (Ortopedista, CRM - ES 6.706. Às 14:00.

Falha na conduta e ética 
profissional do médico.

Resposta via CI 21/10 Sra  Renata agradeceu a resposta. 5
Satisfeito pela resolução 

do problema.

8 20201017 Manifestação: Célia Sarmento.                                                                                                     
Paciente: Lais Sarmento Murilo.

14/10/2020 14/10/2020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório - Camila Mármore Via Presencial

Manifestação: Minha filha foi consultada pelo médico Francisley Gomes Barradas. O mesmo 
após a consulta foi extremamente ignorante e sem ética ao explicar e tirar dúvida, a 

recepcionista, que com gentileza me tirou a dúvida. Para confirmação a recepcionista foi até a 
ele para confirmar. O médico perguntou se eu mãe da paciente, era fisioterapeuta, pois havia 

perguntado como iria funcionar o tratamento em casa, sendo que quando estamos na sala ele 
disse que era para fazer compressa de gelo. Me expondo aos outros pacientes, falando alto. 
Acredito que esse comportamento não pé adequado para um profissional da saúde. Grata. 

Célia Sarmento, sou professora e não suporto falta de educação.

Falha na conduta do 
médico.

Resposta via CI 19/10 Sra Célia agradeceu a resposta. 2
Satisfeito pela resolução 

do problema.

9 20201018 Manifestação: Anônimo. 14/10/2020 14/10/2020 Higienização Coordenação Administrativa - Thiago Souza. Via telefone 

Manifestação: A coordenadora Fernanda da Star, trata os funcionários do seu setor com 
ignorância desfaz das pessoas é mau educada, só conversa quando é algum superior a ela, os 

funcionários estão desmotivados pelas atitudes que ela está tendo e acabam pegando 
atestado ou faltando. (Denúncia Anônima)

Falha na conduta da 
coordenadora.

Resposta via CI e anexo. Denúncia Anônima. 4 Satisfeito

Em respeito a reclamação com o protocolo 20201018, informo a este serviço d ouvidoria que, tal fato não é de conhecimento desta empresa, 
uma vez que, servidora citada apresenta conduta orientada pelas diretrizes da empresa. A supervisão ocorre de forma constante nos setores deste 

hospital, sendo verificado o uso correto de EPI’S, uniformes e produtos químicos, bem como, a verificação do posicionamento ético – 
profissional de cada colaborador. Saliento que, na gestão anterior deste hospital a equipe de higienização era composta em média por 108 ASG 

(Auxiliar de serviços gerais.), porém com a troca de gestão (nova OS) a empresa star service necessitou reduzir o quadro de funcionários em 
decorrência do novo contrato de prestação de serviços, logo, o dimensionamento de pessoal fiou mais estrito, o que não expõe a saúde do 

trabalhador, porém , o trabalho desenvolvido se tornou mais árduo, requerendo assim uma supervisão mais intensa, mais eficaz e em loco, uma 
vez que, muitos alegam sobrecarga de trabalho, entretanto, as demandas não diminuíram fazendo com que os colaboradores possam estar se 

sentindo mais cansados durante  dia de serviço. Ressaltamos que, mesmo com a diminuição de quadro funcional e automaticamente aumento do 
serviço, a empresa contratante buscou continuar com a garantia de seus intervalos durante o dia de serviço, oferecimento de alimentação gratuita 
no local de trabalho, disposição de todos os equipamentos de proteção individual e coletiva durante todos os outros demais devidos direitos. No 

tocante a “humilhar” funcionário, tratar de forma desrespeitosa, informamos que, pouco provavelmente seja verídica essa informação uma vez 
que, a colaboradora em questão procura desenvolver uma relação objetiva e direta com todos, porém, sem conversas infundadas de corredor. 

Reiteramos que, a orientação organizacional é que, as relações sejam embasadas na humanização dos processos, respeito, e aceitação social. Por 
fim, informamos que, realizou-se uma conversa investigativa e orientativa com a supervisora da equipe. Dessa forma, entendemos que, tal 

reclamação pode se justificar devido as cobranças necessárias para o desenvolvimento das atividades diárias reafirmando a redução de 
funcionários e destacando a grande quantidade de atestados apresentados por conta da atual situação que estamos vivendo. Coloco-me a 

disposição para maiores esclarecimentos.

10 2020090147 Manifestante: Sem Identificação. 22/10/2020 22/10/2020 SCIH Coordenação do SCIH - Dra. Carolina Frizzera Dias. Via  Email SESA

Manifestação: Causa perplexidade a confissão que não segue a recomendação da Anvisa 
(resposta enviada por e-mail). A Anvisa na publicação citada define que a roupa é privativa ao 
centro cirúrgico (deve ser trocada sempre que o profissional sai ou entra no centro cirúrgico, 
não a cada procedimento cirúrgico), sendo tal publicação parte da literatura médica, não pode 

ser ignorada, há menos que apresente outra fonte com conteúdo contrário. Qual literatura 
médica fornece argumentos para não cumprir a recomendação da ANVISA de roupa privativa 

no centro cirúrgico? Porque a instituição insiste em não cumprir? Não havendo base na 
literatura médica, poderá ser caracterizado como Experimentação Médica. Devo informar que é 

vetado essa pratica pelo contrato entre SESA/Gnosis no artigo 3.1.15 (Contrato 001/2020; 
processo 87588129), além de outras normas e leis vigentes sem o devido protocolo e registro 

em órgão competente.

2ª interpelação Resposta via CI 23/10 Enviado para a SESA. 1 Aguardando Retorno. Critérios ISC ANVISA  - Sítio Cirúrgico. Critérios Nacionais de Infecções relacionadas à assistência a saúde.

11 3806019 Manifestante: Sem Identificação. 22/10/2020 22/10/2020 SAMEF Coordenação do SAMEF - Camila Mármore Via  Email SESA

Manifestação: Cidadã Relata Que É Advogada Do Paciente E Que Tentou Contato Com O 
Hospital Estadual Infantil E Maternidade Alzir Bernardino Alves - Himaba Para Adquirir O 

Histórico Médico Junto Com O Prontuário Para Fins Judiciais Porém O Hospital Não Atende O 
Telefone E Necessita Da Documentação Com Urgência, Diante O Exposto Pede Providências. 

Nome Completo: Yago Henrique Menezes Nascimento
Telefone: (27) 98801-1805

Falha nas informações Resposta via CI e anexo. 30/10 Enviado para a SESA. 6 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

90,90%

Tempo médio de resposta - 
em dias

3,9

Após análise do prontuário, não identifico erro médico. Estando toda a rotina de acordo com os protocolos institucionais. A paciente 
apresentou febre pós parto necessitando de internação para administração de antibiótico endovenoso. Torno a frisar que a paciente foi 
avaliada por duas profissionais distintas em dia consecutivos adotando a mesma rotina. À disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Estou averiguando os acontecimentos deste plantão noturno de 05/10/2020. E tomarei as providências necessárias. Na segunda feira 
pela manhã às 07h Dra. Amilton veio relatar os fatos, referindo que realmente teve urgência de madrugada na maternidade e circulante de 

sala estava de folga (cumprindo aviso) e outra encontrava-se em horário de descanso e técnica que circulava Eudiceia, não era do setor 
do centro cirúrgico e que relatou para ele que não tinha conhecimento de nada dentro da sala, não sabendo onde fica os materiais. E ele 

a perguntou "por que estava ali no plantão??" Não fez referência a técnica de berçário Ariani. Realmente quando estava terminando a 
cesariana desta paciente de urgência, ele pediu a obstetra que aguardava para entrar na próxima cesariana que permanecesse perto da 

paciente que estava terminado a cesárea, enquanto ele anestesiava a próxima cessaria. Relata que ele precisou abrir todo material e 
realizar anestesia sem ajuda pois não tinha técnico disponível. Estarei conversando com os obstetras que estavam na sala, para ouvi-los 

a versão deles. Pontos a serem esclarecidos pela coordenadora da enfermagem da maternidade:
- Porque não foi chamado a enfermeira do setor para auxiliar a técnica sozinha – Eudiceia.?

- Porque colocou uma técnica sem experiencia na sala cirúrgica da maternidade, sem conhecimento dos locais de materiais.
- Porque só uma técnica, com duas salas cirúrgicas abertas?

Devemos averiguar tudo o que aconteceu neste plantão e corrigir todos os erros, estarei tomando providencias quanto a tratamento que 
Dr. Amilton referiu as técnicas, mas também quero ouvir os obstetras presentes na sala.

Desde já peço desculpas em nome do serviço de Anestesiologia do Himaba a técnica Ariani e todos presentes.

Em resposta a reclamação sobre a demora da marcação do exame, informo que o mesmo foi solicitado no pelo médico no dia 03/10 e 
encaminhado ao setor responsável pelo agendamento do mesmo.

A data mais próxima para o agendamento foi dia 14/10/20, porem, surgiu uma desistência onde conseguimos antecipar o exame do SAM 
MARTINS para o dia 07/10/20. 

Esclarecemos que o relato quanto ao “mal acompanhamento” durante a noite não procede, visto que recém-nascido com seio materno 
exclusivo chora na ausência da mãe porem é realizado os cuidados e dieta conforme prescrição medica. Essa mãe foi convidada a 

permanecer durante a noite para acompanhar o seu bebe em tempo integral, visto que já se encontrava em seio materno exclusivo na 
presença da mesma. 

MONITORAMENTO DAS SATISFAÇÕES
Tratativ a e Ação Implantada

Em resposta da CI nº 01 referente ao relato da mãe sobre não poder amamentar no horário que chega a UTIN. Informamos que houve 
uma falha de comunicação referente a rotina de dietas na UTIN, chamamos a mãe para conversar onde ficou esclarecido tendo uma boa 

aceitação por parte da mesma.   

Estou averiguando os acontecimentos deste plantão noturno de 05/10/2020. E tomarei as providências necessárias. Na segunda feira 
pela manhã às 07h Dra. Amilton veio relatar os fatos, referindo que realmente teve urgência de madrugada na maternidade e circulante de 

sala estava de folga (cumprindo aviso) e outra encontrava-se em horário de descanso e técnica que circulava Eudiceia, não era do setor 
do centro cirúrgico e que relatou para ele que não tinha conhecimento de nada dentro da sala, não sabendo onde fica os materiais. E ele 

a perguntou "por que estava ali no plantão??" Não fez referência a técnica de berçário Ariani. Realmente quando estava terminando a 
cesariana desta paciente de urgência, ele pediu a obstetra que aguardava para entrar na próxima cesariana que permanecesse perto da 

paciente que estava terminado a cesárea, enquanto ele anestesiava a próxima cessaria. Relata que ele precisou abrir todo material e 
realizar anestesia sem ajuda pois não tinha técnico disponível. Estarei conversando com os obstetras que estavam na sala, para ouvi-los 

a versão deles. Pontos a serem esclarecidos pela coordenadora da enfermagem da maternidade:
- Porque não foi chamado a enfermeira do setor para auxiliar a técnica sozinha – Eudiceia.?

- Porque colocou uma técnica sem experiencia na sala cirúrgica da maternidade, sem conhecimento dos locais de materiais.
- Porque só uma técnica, com duas salas cirúrgicas abertas?

Devemos averiguar tudo o que aconteceu neste plantão e corrigir todos os erros, estarei tomando providencias quanto a tratamento que 
Dr. Amilton referiu as técnicas, mas também quero ouvir os obstetras presentes na sala.

Desde já peço desculpas em nome do serviço de Anestesiologia do Himaba a técnica Ariani e todos presentes.

Informamos abaixo o telefone de cada setor:
Recepção Social: 3636 - 3187

Ambulatório: 3636 - 3100
Centro Diagnóstico: 3636 - 3117
Centro Cardiológico: 3636 - 3156

Prezados Senhores, Em resposta à conduta do cooperado Dr. Newton Moreira Miceno Filho ( CRM/ES 6706), o conselho de 
administração desta cooperativa informa que serão tomadas as providências com abertura de processo administrativo interno. Sendo o 

bastante até o momento, agradecemos a atenção de Vossa Senhoria, assim como permanecemos a disposição para quaisquer 
esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Em resposta a denúncia recebida sobre o atendimento do médico ortopedista Dr. Francisley, informamos que comunicamos ao 
coordenador da equipe de ortopedia e traumatologia do HIMABA, sendo nos informado pelo mesmo, que o profissional foi abordado e 
solicitado mais sensibilidade ao atender os usuários de nossa unidade, com  melhor escolha de palavras para melhor entendimento da 
população que não é profissional da área de saúde. Agradecemos sempre as informações passadas pelos nossos usuários, para que 

possamos melhorar nossa forma de trabalho.

 Considerando novamente a ouvidoria ao setor administrativo a qual relata nova ocorrência de maus tratos por parte da coordenadora 
da higienização da empresa Star 5, que presta serviço no Himaba. Informamos que tal relato foi questionado novamente a sede da 

empresa Star 5 no Rio de janeiro. Relatamos que é reincidente o relato dos funcionários de que são tratados com desrespeito, por sua 
vez a empresa desaprovou tal atitude da coordenadora e disse desconhecer estes relatos por se tratar de uma colaboradora exemplar. A 
direção da Gnosis por sua vez, convidou novamente a coordenadora Fernanda Araújo Rocha para uma reunião, onde foram apontados 

os relatos citados na ouvidoria. A direção Gnosis informou que não será tolerado ais essa atitude por parte da coordenação. A 
colaboradora por sua vez salientou a dificuldade que vem enfrentando com o número de colaboradores para servir ao hospital, e por 

isso os funcionários ficam estressados acabam interpretando mal. Em anexo apresentamos a ata desta reunião que esta atitude de tratar 
com aspereza ou com desrespeito, não faz parte da gestão Gnosis que preza pela humanização.

Conforme já respondido anteriormente, informamos eu os setores considerados críticos possuem roupas privativas para uso em suas 
unidades, conformes já descrito na resposta ao Ministério público do Trabalho 17ª Região sob notificação nº 76200.2020, 

procedimento nº 001245.2020, que esta e anexo a esta interpelação, provando que o instituto GNOSIS forneceu e continua fornecendo 
roupas exclusivas a estes setores , inclusive com coloração diferenciada e em quantidade o suficiente para troa após cada procedimento 

ou entrada no centro obstétrico ou centro cirúrgico. Em nenhum momento deixou de ser fornecido roupas privativas para os 
profissionais que precisam adentrar nos centros cirúrgico e obstétrico do HIMABA para realização de procedimento. Neta mesma 

resposta esta citado o documento “ medidas de prevenção de infecção relacionadas à assistência à saúde”, publicada em 2017 pela 
ANVISA, que recomenda a utilização de roupa privativa no centro cirúrgico, sem cobrara obrigatoriedade de troca a cada procedimento 

cirúrgico, cabendo essa determinação à Norma Regulamentar º32 (NR-32) do Ministério do trabalho. Esta NR (também citada na 
resposta ao Ministério Público do Trabalho) não determina a obrigatoriedade desta troca somente o seu fornecimento pelo empregador. 
Mesmo não sendo obrigatório, oi estabelecido por essa SCIH juntamente com a Direção Técnica, que todo profissional que adentrar nos 
centros cirúrgicos e obstétrico deverá trocar sua roupa por vestimenta privativa fornecida pelo hospital e que, se por ventura tiver que se 

ausentar do local, deverá trocar a roupa novamente, pois o hospital possui quantitativo suficiente para essa demanda. E ficou 
estabelecido também que, todo profissional que descumpri essa regra, será advertido pelo coordenador do setor. Em nenhum momento 
este Hospital realizou ou está realizando “Experimentação Médica” ou qualquer Pesquisa Científica no que diz respeito a troca oh não 

de vestimenta privativas para os centros cirúrgicos e obstétricos. Fazemos somente a vigilância de pacientes que realizaram 
procedimentos cirúrgicos neste hospital através de busca ativa fonada, conforme é determinado pelos critérios Nacionais de Infecções 

relacionados à assistência à saúde, definidos pela ANVISA (Documento em anexo). E para finalizar , em resposta à primeira queixa 
realizada nesta ouvidoria, onde foi afirmado que apresentávamos aumento das taxas de infecção de sítio cirúrgico pós parto cesariana 

por falta de capote estéril impermeável, após a implementação do plano de Ação criado por esta SCIH, dentre elas a visualização de 
partos operatórios, foram vistas algumas falhas que foram prontamente corrigidas e foi observada queda desta taxa de 9,6% no mês de 
julho para 2,5% no mês de agosto, isso sem ainda termos conseguido retomar com o uso deste insumo devido ainda à dificuldade de 

conseguir o mesmo no mercado por conta da pandemia da COVID-19.

Segue as orientações de cópia do prontuário de paciente:
 •Presencial
 •Iden dade da Mãe, Pai (Responsável legal).
 •Cer dão ou iden dade da criança
 •Responsável legal com procuração. (Sem ser Mãe ou Pai.)
 •Advogados somente com procuração.
 •Prazo de entrega 45 dias úteis.

A ouvidoria entrou em contato com a Mãe e orientamos a vinda da mesma para fazer a solicitação, segue anexo a solicitação de cópia do prontuário.














