
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 2020061215 Manifestante: Sem Identificação. 25/06/2020 25/06/2020 Administrativo Coordenação  do Laboratório - Aniele Olmo. Via  email SESA

Manifestação: O LABORATÓRIO QUE ESTA DENTRO DO HIMABA É UMA BAGUNÇA, NÃO 
RESPEITAM A LEI TRABALHISTA , A EMPRESA NÃO FORNECE EPI , NÃO FORNECE JALECO , 

TEMOS QUE TRAZER DE CASA E FICAR TAMPANDO O NOME DO LABORATÓRIO QUE 
TRABALHAMOS A CHEFE NOVA FICA COBRANDO ROUPA LIMPA E JALECO , MAS NÃO 

FORNECEM , É UM ABSURDO ISSO .

Falta de fornecimento de EPI 
e uniforme.

Resposta via CI, anexado 
relação de nomes referente a 

entrega de EPI´S.
Enviado 02/07 para a SESA. 5 Aguardando retorno.

2 20200701 Manifestante:  Carla de Oliveira. Paciente: Ana Gabriela. 30/06/2020 30/06/2020 Administrativo Coordenação  de enfermagem do PS - Claudionice Rodrigues  e a 
Cirurgião Pediátrica -  Dra. Sandra Barbosa.

Via presencial

Manifestação:  Cortaram o cabelo da minha filha, sem a minha autorização. Teve feridas 
na cabeça e deu bicho.Vim para o hospital no domingo e tiraram um pouco, pediram para 

retornar na terça, vim e tive um problema , a ferida era na parte de cima e cortaram 
mais do que o necessário e sem a autorização dos responsáveis. 

Falha na orientação do 
processo da cirurgia.

Resposta via CI 03/07 Sra Carla agradeceu a resposta. 3 Satisfeito

3 3657213 Manifestante: Sem Identificação. 30/06/2020 30/06/2020 Administrativo Coordenação  do Laboratório - Aniele Olmo. Via  email SESA

Manifestação:  RECEBEMOS MANIFESTAÇÃO NESTA OUVIDORIA DO SUS NA QUAL O(A) 
CIDADÃO(Ã) RELATA QUE O HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR 

BERNARDINO ALVES - HIMABA NÃO ESTÁ REPASSANDO O DINHEIRO QUE RECEBE DA 
SESA NO DIA CORRETO PARA O LABORATÓRIO LAMIC PARA PAGAR OS FUNCIONÁRIOS 

QUE SERIA ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL, OS FUNCIONÁRIOS PASSARAM A RECEBER NO 
DÉCIMO AO DÉCIMO QUINTO DIA ÚTIL, ESPERA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE 

PROVIDÊNCIAS URGENTE.

Atraso no pagamento dos 
funcionários terceirizados.

Resposta via CI Enviado 10/07 para a SESA. 8 Aguardando retorno.

4 20200702 Manifestante: Lais Batista Guedes da Silva.  Paciente: Valentina 
Gomes Guedes.  

05/07/2020 06/07/2020 UTIN Coordenação da enfermagem UTIN - Geyse Castro Via presencial

Manifestação:  Enfermeira Suzany que estava no plantão do dia de hoje, vem há alguns  
dias esporádicos em seus plantões desautorizando procedimentos médicos autorizados 

anteriormente pela médica do plantão. (seg. a sex. do dia).Houve um caso em que a 
médica pediu para passar o boletim médico para o pai e a mãe juntos e pediu para que 
todos os dias as 11 horas estivéssemos juntos ao lado da incubadora dela para passar o 
boletim diário, porém por dias seguidos a enf. Suzany pedia para que o pai se retirasse 

tirando dele a oportunidade de saber sobre o quadro médico de sua filha e 
desautorizando  um pedido médico. Hoje, em outro caso em que foi pedido para que o pai 

apenas assistisse a técnica em enfermagem fazer a colocação do canguru, para que ele 
entendesse o método e perdesse o medo de fazê-lo já que a doutora na sexta- feira dia 
03/07/2020 havia autorizado intercalar com o pai, sobre o método, alegando ter um 

protocolo novo por conta da pandemia da COVID-19.

Falha na transmição de 
informações quanto as 
rotinas de entrada e 

permanencia de pais no setor 
da UTIN.

Resposta via CI 08/07 Sra Lais agradeceu a resposta. 2 Satisfeito

5 20200703 Manifestante: Philipe Gomes. Paciente: Valentina Gomes 
Guedes.  

06/07/2020 06/07/2020 Recepção Social Coordenação da enfermagem UTIN - Geyse Castro Via presencial

Manifestação: Estou todos os dias entrando e permanecendo no 
interior do hospital todos os dias e no dia de hoje f ui barrado de 

entrar. Eu não entendo essa política que existe que proíbe o pai de 
acompanhar a f ilha. Isso é um desabaf o de um pai  que quer apenas 
acompanhar para uma melhora.Eu v ou relatar isso na secretaria de 

saúde, todo dia uma conv ersa dif erente.

Falha na transmição de 
informações quanto as 
rotinas de entrada e 

permanencia de pais no setor 
da UTIN.

Resposta via CI 08/07 Sr Philipe agradeceu a resposta. 2 Satisfeito

6 20200704 Manifestante: Geisom Jardim Pantaleão.  Paciente:  Danilo 
Gama Braga Pantaleão.

07/07/2020 07/07/2020 Direção Assessor da direção - Leonardo Gobbo Via presencial

Manifestação: Á dois meses deixei documentação na recepção de 
consultas, para que f osse preenchido pelo médico responsáv el, por 

acompanhar o paciente Danilo, f ui inf ormado que assim que o 
médico preenche o laudo seria inf ormado, mês passado v oltei a 
deixar nov amente uma cópia do documento, e até então não f oi 

preenchido. Na f armácia cidadã f ui inf ormado que não poderei pegar 
a f órmula no próximo mês (agosto), pois já deram um mês de 

prorrogação sem laudo médico, e por isso esse mês (julho) seria o 
último mês em que pegaria a f órmula sem o laudo. Questionei com 

eles sobre essa situação da pandemia, que não está tendo consultas 
no Heimaba, e eles disseram que algumas pessoas, tem conseguido 
o laudo com o Heimaba da mesma f orma que eu tentei, "deixando o 

documento para ser preenchido". Sei que existe o decreto do 
gov erno para não liberar as consultas médicas neste momento de 
pandemia, mas como f ica essa situação? O gov erno não libera as 
consultas e também não abre mão do laudo na f armácia cidadã. 

Falha na orientação sobre os 
atendimentos eletivos de 

consultas realizados no 
ambulatório.

Resposta via CI 10/07 Sr Geisom  agradeceu a resposta. 4 Satisfeito

7 20200705 Manifestante: Getúlio G. B. Azeredo. Paciente: Kalebe Hartwing 
Boechat de Azeredo.

13/07/2020 13/07/2020 Ambulatório Assessor da direção = Leonardo Gobbo Via presencial

Manifestação: O exame do Kalebe foi liberado mas como veio a situação do covid -19 o 
Himaba parou de fazer o exame. A médica do estado liberou medicação em uma dosagem 

menor, mas preciso apresentar receituário e LME. Vim no Himaba dezenas de vezes e 
ninguém resolve. Estou desesperado e estou disposto a ligar para a TV gazeta ou TV 

Vitória. 

Falha na orientação quanto 
ao atendimento prestado 

para realização de exames 
devido ao COVID-19.

Resposta via CI 13/07 Sr Getúlio  agradeceu a resposta. 1 Satisfeito

8 20200708 Manifestante: Luiz Pereira da Silva. Paciente: Emilly Tapias da 
Silva.

20/07/2020 20/07/2020 Ambulatório Assessor da direção - Leonardo Gobbo Via presencial

Manifestação: Foi deixado no hospital documentos para que o médico preencher para a 
farmácia popular no ambulatório e ainda não foi feito e a informação é que o médico não 

está vindo ao hospital e a farmácia me informou que não poderá entregar mais o leite 
sem esses documentos e minha filha Emilly não tem mais dieta para o próximo mês.

Falha na orientação quanto 
aos atendimentos de 

consultas eletivas realizados 
no ambulatório, devido ao 

COVID/19.

Resposta via CI 20/07 Sr Luiz  agradeceu a resposta. 1 Satisfeito

9 20200709 Manifestante: Vanessa Silva de Andrade. Paciente: Breno 
Guilherme Silva Milholli.

20/07/2020 20/07/2020 Ambulatório Assessor da direção - Leonardo Gobbo Via telefone

Manifestação: Meu filho necessita de um laudo médico para ser apresentado a escola, 
informando as dificuldades que ele tem, pois ele é portador de necessidades especiais, 

sendo incapaz de voltar às aulas na escola durante essa pandemia, por isso é necessário 
que ele continue realizando as atividades em casa, e isso só será possível com o laudo. 

Preciso também de receitas novas para uso de medicamento controlado, ele já faz 
tratamento aí no Himaba há mais de 5 anos, com a Neurologista, Psiquiatra, Endócrino, 
Dermatologista, todo prontuário dele está aí. Já fui na Unidade de Saúde e os médicos 

não conseguem fazer nada por que eles não têm o prontuário dele, dizendo que eu só irei 
conseguir aí no hospital. Entendo que não está tendo consulta. Já não sei mais o que 

fazer. 

Falha na orientação quanto 
aos atendimentos de 

consultas eletivas realizados 
no ambulatório, devido ao 

COVID/19.

Resposta via CI 24/07 Sra Vanessa agradeceu a resposta. 2 Satisfeito

10 20200710 Manifestante: Elidiane Carvalho Da Silva Ferreira. Paciente: 
Rebeca Hellen da Silva Ferreira.

22/07/2020 23/07/2020 Ambulatório Assessor da direção - Leonardo Gobbo Via presencial

Manifestação: Desde o mês de abril, estou tentando consulta com a Dra. Débora para 
preencher uma receita da medicação ao qual foi liberada pela famácia cidadã. Minha filha 
tem baixa estatura , foi solicitado o teste hormonal,porém por motivo de pandemia não 
foi feito, sendo assim liberado a dose mínima para ela, pelo estado grave dela, a mesma 
já tem 16 anos e não teve seu ciclo menstrual e só tem 1,50 de altura,não cresceu e não 

tem peso adequado pela a idade dela.Preciso com urgência de preencher LME e a receita 
para conseguir pegar essa medicação na farmácia, procuro o ambulatório do hospital a 

qual falou que não pode resolver, que não tem prazo para retornar, mas e ai como fica a 
situação da minha filha, porque pela idade dela essa medicação tem que ser feito logo 

porque tem prazo para tomar. Solicito que a ouvidoria resolva isso para mim, para não 
ser preciso para eu procurar outros meios. E só para preencher uma receita para pegar a 

medicação  de urgência, a saúde está em primeiro lugar.

Falha na orientação quanto 
aos atendimentos de 

consultas eletivas realizados 
no ambulatório, devido ao 

COVID/19.

Resposta via CI 24/07 Sra  Elidiane  agradeceu a resposta. 1 Satisfeito

11 2020071036 Manifestante: Elisangela dos Santos MarcoS Ferreira. 23/07/2020 24/07/2020 Ambulatório Assessor da direção - Leonardo Gobbo Via presencial

Manifestação: bom dia. quando as consultas eletivas do Himaba retornarão,Meu filho faz 
acompanhamento com endocrinologia dra TAtiana Batista gonçalves, esta de desde 

dezembro sem consultar....preciso de uma resposta. ele esta sem acompanhamento e me 
preocupo.

Falha na orientação quanto 
aos atendimentos para a 
realização de exames e 

consultas eletivas realizados 
no ambulatório, devido ao 

COVID/19.

Resposta via CI Enviado 24/07 para a SESA. 1 Aguardando retorno.

12 20200711 Manifestante: Sem Identificação. 23/07/2020 23/07/2020 Administrativo Coordenação da higienização - Fernanda Araújo da Rocha Via Telefone

Manifestação: Relata que a coordenadora da empresa de limpeza STAR, humilha os 
funcionários, no início era amiga, ajudava todos, porém com o passar do tempo está 

fazendo descaso com os funcionários, fazendo de escravo, mas funcionários estão com 
medo de ser despedido por conta de reclamações. Houve um episódio de uma funcionária 
que se acidentou no trabalho e a mesma alegou que a funcionária se machucou por culpa 

dela. 

Falha na conduta da 
coordenação do setor

Resposta via CI Sem Identificação. 5 Não se aplica

13 20200712 Manifestante: Sem Identificação. 24/07/2020 24/07/2020 Administrativo Coordenação da higienização - Fernanda Araújo da Rocha Via Telefone

Manifestação: Alega que a coordenadora da empresa de limpeza (STAR) tem feito os 
funcionários passarem por humilhações, uma delas: Chamar atenção na frente de outros 

funcionários com ignorância. Informa que não querem mais passar por isso, e buscam 
providenciam. 

Falha na conduta da 
coordenação do setor

Resposta via CI Sem Identificação. 4 Não se aplica

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

92%

Tempo médio de resposta - 
em dias

3

Em resposta a reclamação recebida, Em nome do laboratório LAMIC, venho declarar 
que o pagamento dos funcionários até o 14º dia do mês. Temos até o 5º dia útil 

para mandar nosso faturamento a Gnosis e a mesma tem um prazo de 10 dias para 
realizar o repasse. Não há atrasos de recebimento de repasse e nem de pagamento 

de funcionários.

Segue anexo a demanda da ouvidoria , onde o reclamante solicita laudo para 
farmácia cidadã. Informamos que o responsável legal e o paciente , deverão 

comparecer dia 13 de julho, às 13H no Pronto Socorro do HIMABA, onde o paciente 
será atendido por uma pediatra que irá transcrever a APAC de solicitação da 
fórmula P1 e a nutricionista irá realizar o laudo de adequação posológica da 

fórmula. Comunicamos ainda que, o responsável deverá comparecer a farmácia 
cidadã, antes de vir trocar a APAC, onde passará elo serviço social que instruíra 

como deverá ser realizado esta transcrição. Trazer por escrito, assinado e 
carimbado. Nosso ambulatório permanece fechado para atendimento eletivo de 
consultas, exames e procedimentos, acatando o decreto governamental R - 038.

Em resposta a essa ouvidoria, comunico que encontra-se agendado para amanhã dia 
14/07/2020 ás 16h no ambulatório, atendimento com a dra. Tatiana, 

endocrinopediatra, favor comunicar ao responsável legal trazer toda a 
documentação necessária para o fornecimento da APAC para a farmácia cidadã.

Segue em anexo a resposta á demanda da ouvidoria, onde o reclamante solicita 
laudo para farmácia. Informamos que o responsável legal e o paciente, deverão 

comparecer dia 23/07 Às 14h na portaria central , onde o paciente será atendido 
por uma de nossas nutricionista. Informamos ainda que, o laudo será entregue após 

24h da consulta com o profissional.

Segue em anexo a resposta á demanda da ouvidoria, onde o reclamante solicita 
laudo para escola. Informamos que o responsável legal deverá comparecer a 

unidade de saúde para solictação ao pediatra, para laudar a escola a situação do 
aluno. Informamos ainda que nosso ambulatório encontra-se fechado para 

atendimentos eletivos como consultas, exames ou procedimentos, conforme o 
decreto R-038 do govendo do estado do ES. Em caso de emergência, o responsável 

deverá comparecer com o paciente em nosso pronto socorro (24 horas), para 
atendimento. 

MONITORAMENTO DAS SATISFAÇÕES MÊS DE JULHO 2020

Informo que o ambulatório do HIMABA permanece fechado para atendimento ao 
público por determinação do decreto governamental R-038, onde estão suspensas 

as consultas, exames e procedimentos eletivos, até 2ª ordem. Comunico que o 
responsável legal pelo paciente deverá procurar informações junto ao serviço social 
da farmácia cidadã, que irá instrui-los como proceder para receber o medicamento 

por outras vias, uma vez que estamos sob decreto estadual. Em caso de emergência 
clínica os pacientes deverão procurar atendimento em nosso pronto socorro.

Informo que o ambulatório do HIMABA permanece fechado para atendimento ao 
público por determinação do decreto governamental R-038, onde estão suspensas 

as consultas, exames e procedimentos eletivos, até 2ª ordem.Em caso de 
emergência clínica os pacientes deverão procurar atendimento em nosso pronto 

socorro.

Em respeito a reclamação com o protocolo 20200711, informo a este serviço de 
ouvidoria que, tal fato me surpeende, uma vez que, busco sempre estar ao lado da 

equipe durante o desenrolar de suas atividades diárias (higienização hospitalar) nas 
dependências deste hospital (HIMABA), sou usuária assídua e acreditadora da 

educação continuada junto aos servidores, pois acredito que a continuidade dos 
processos estão diretamente relacionadas com a evolução intelectual de cada 

servidor. 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 STAR5 Service necessitou reduzir seu quadro 
de funcionários em decorrência do novo contrato de prestação de serviços. Logo, o 

dimensionamento de pessoal ficou mais restrito, o que não expõe a saúde do 
trabalhador, já que o mesmo continua com a garantia de seus intervalos durante o 
dia de serviço, recebem alimentação gratuita no local de trabalho bem como todos 

os seus demais devidos direitos. Em decorrência do reajuste no quadro do pessoal, o 
serviço a ser desenvolvido diariamente ficou mais complexo, porém , não fora da 

legislação vigente. No tocante a "humilhar" funcionários, desconheço essa prática, 
pois, não faz parte do meu caráter pessoal e muito menos da minha ética 

trabalhista, uma vez que, o mercado de trabalho atual não mais aceita processos 
ditatórios e sim exige processos trabalhistas baseados na humanização, respeito e 

aceitação social, uma vez que, exercer a enfermagem é tão somente exercer a arte 
do cuidar. Por fim, ressalto que, a funcionária que se sentiu "humilhada" deve ter 

passado por algum processo de ajuste de conduta, o que geralmente não os agrada, 
gerando tal descontentamento. Coloco-me a disposição para maiores 

esclarecimentos.

Em respeito a reclamação com o protocolo 20200712, informo a este serviço de 
ouvidoria que, tal fato me surpeende, uma vez que, busco sempre estar ao lado da 
equipe durante o desenrolar de suas atividades diária (higienização hospitalar) nas 

dependências deste hospital (HIMABA), sou usuária assídua e acreditadora da 
educação continuada junto aos servidores, pois acredito que a continuidade dos 
processos estão diretamente relacionadas com a evolução intelectual de cada 

servidor. 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 STAR5 Service necessitou reduzir seu quadro 
de funcionários em decorrência do novo contrato de prestação de serviços. logo, o 

dimensionamento de pessoal ficou mais restrito, o que não expõe a saúde do 
trabalhador, já que . o mesmo continua com a garatia de seus intervalos durante o 
dia de serviço, recebem alimentação gratuita no local de trabalho bem como todos 

os seus demais devidos direitos. Em decorrência do reajuste no quadro do pessoal, o 
serviço a ser desenvolvido diariamente ficou mais complexo, porém , não fora da 

legislação vigente. No tocante a "humilhar" funcionários, desconheço essa prática, 
pois, não faz parte do meu caráter pessoal e muito menos da minha ética 

trabalhista, uma vez que, o mercado de trabalho atual não mais aceita processos 
ditatórios e sim exige processos trabalhistas baseados na humanização, respeito e 
aceitação social, uma vez que, execer a enfermagem é tão somente exercer a arte 
do cuidar. Por fim, ressalto que, a funcionária que se sentiu "humilhada" deve ter 

passado por algum processo de ajuste de conduta, o que geralmente não os agrada, 
gerando tal descontentamento. Coloco-me a disposição para maiores 

esclarecimentos.

Tratativ a e Ação Implantada

Em resposta a reclamação recebida, Em nome do laboratório LAMIC, venho declarar 
que todas as leis trabalhistas são cumpridas dentro deste estabelecimento, e cada 
colaborador recebe todos EPI´S necessários para o trabalho diário, de acordo com 
declaração de recebimento, devidamente assinada por cada um. Toucas e luvas 
descartáveis, ficam disponíveis no setor técnico. Já está sendo providenciada a 

confecção de jalecos para os colaboradores , enquanto os mesmo não ficam prontos, 
foi pedido que utilizassem jalecos próprios.

Resposta Enfermeira: Para devido esclarecimento sobre a reclamação da Carla de 
Oliveira genitora da paciente Ana Gabriela que deu entrada no dia 27/6/2020, com 
lesões em couro cabeludo, evidenciado "larvas" a mesma foi orientada pela cirurgiã 

pediátrica sobre a necessidade de cortar o cabelo da criança para efetividade do 
tratamento, onde não atendeu a solicitação, retornando no dia 30/06/2020 para 

continuidade do atendimento no serviço de pequena cirurgia onde á cirurgiã 
pediátrica de plantão solicitou a técnica assistencial do setor a realização do corte 

do cabelo da criança, segundo relato da mãe sobre a insatisfação da não 
autorização da mesma, relatando que a criança iria sofrer discriminação. 

Comunicado ao serviço social que acompanhou e deu continuidade ao atendimento. 
Resposta da Cirurgiã Pediátrica: A criança apresentava várias lesões na cabeça, 

além de lêndeas e piolhos. Já havia chegado ao hospital no domingo e só foi 
visualizado uma lesão com várias larvas. A mãe referiu que havia outras lesão 

abaixo dessa que era impossível visualizar e retirar as larvas sem cortar o cabelo, 
eu avisei a mesma que teria que cortar o cabelo, senão não conseguiria visualizar a 

lesão e retirar as larvas, inclusive orientei a mãe a cortar o cabelo do outro lado 
porque poderia haver lesões , e até mesmo para realizar higiene local, porque o 

odor era fedido.Infelizmente fica difícil a gente fazer o tratamento correto nesses 
casos.

Atendendo a solicitação o protocolo 20200702: Primeiramente gostaríamos de 
agradecer seu retorno da sua observação referente nosso atendimento. Ele é de 

suma importância para nossa melhoria da qualidade da assistência prestada a 
vocês. No dia 06/07/2020 eu coordenadora de enfermagem - Geyse Castro 

juntamente com a médica da rotina Mariluce da Penha Kelher que acompanha esse 
bebe, conversamos com os pais para estar esclarecendo as dúvidas com relação aos 
horários e rotinas do setor. Foi então explicado aos referidos pais que a rotina da 
instituição é de livre acesso dos pais, porém , devido a pandemia em que estamos 
vivendo, esse horário foi alterado pala SCIH do hospital para maior segurança de 

nosso bebês que não tem imunidade. Os horários foram alterados seguindo a CI nº 
31/2020/SCIH/HEIMABA de 28 de abril de 2020 onde determina que " em vista do 

aumento do número de casos suspeitos e confirmados de COVID-19, doença causada 
pelo novo Cornavírus, e com objetivo de proteger pacientes, acompanhantes e 

funcionários com a diminuição de circulação de pessoas, o Serviço de Controle de 
Infeção Hospitalar vem através desta REFORÇAR o horário da entrada de 

acompanhante e de pacientes internados na UTIN neonatal, de acordo com horários 
estão abaixo: - Pra mães que estão amamentando : das 11 ás 18horas.  - Pra mães 

que não amamentam : das 11 ás 15horas. No caso das mães que amamentam , após 
as 15 horas somente elas terão a permissão de permanecer na UTIN. Os pais estão 

autorizados a permanecerem 15 minutos dentro da UTIN, e deverão reversar com a 
mãe no momento da entrada. A enfermeira Suzany estava cumprindo as normas e 

rotinas estabelecidas referente a mudança de horário dos pais nesse período da 
pandemia. Informamos ainda, que  a médica na conversa com os referidos pais 

ontem, esclareceu que em momento algum houve autorização para permanência 
dos dois juntos no setor.

Atendendo a solicitação o protocolo 20200702: Primeiramente gostaríamos de 
agradecer seu retorno da sua observação referente nosso atendimento. Ele é de 

suma importância para nossa melhoria da qualidade da assistência prestada a 
vocês. No dia 06/07/2020 eu coordenadora de enfermagem - Geyse Castro 

juntamente com a médica da rotina Mariluce da Penha Kelher que acompanha esse 
bebe, conversamos com os pais para estar esclarecendo as dúvidas com relação aos 
horários e rotinas do setor. Foi então explicado aos referidos pais que a rotina da 
instituição é de livre acesso dos pais, porém , devido a pandemia em que estamos 
vivendo, esse horário foi alterado pala SCIH do hospital para maior segurança de 

nosso bebes que não tem imunidade. Os horários foram alterados seguindo a Ci nº 
31/2020/scih/heimaba de 28 de abril de 2020 onde determina que " em vista do 

aumento do número de casos suspeitos e confirmados de COVID-19, doença causada 
pelo novo Cornavírus, e com objetivo de proteger pacientes, acompanhantes e 

funcionários com a diminuição de circulação de pessoas, o Serviço de controle de 
Infeção Hospitalar vem através desta REFORÇAR o horário da entrada de 

acompanhante e de pacientes internados na UTIN neonatal, de acordo com horários 
estão abaixo: - Pra mães que estão amamentando : das 11 ás 18horas.  - Pra mães 

que não amamentam : das 11 ás 15horas. No caso das mães que amamentam , após 
as 15 horas somente elas terão a permissão de permanecer na UTIN. O pais estão 

autorizados a permanecerem 15 minutos dentro da UTIN, e deverão reversar com a 
mãe no momento da entrada. A enfermeira Suzany estava cumprindo as normas e 

rotinas estabelecidas referente a mudança de horário dos pais nesse período da 
pandemia. Informamos ainda, que e a médica na conversa com os referidos pais 

ontem, esclareceu que em momento algum houve autorização para permanência 
dos dois juntos no setor.







Itens Monitorados META META Média de resposta em dias

Tempo médio de resposta: < 7 dias 5 Dias -

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


















































