
1 2020010072 Manifestante: sem identificação 06/01/2020 06/01/2020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via e-mail SESA

Relata a demora no atendimento, falta 
de organização e despreparo dos 
funcionários na hora de orientar e 
atender os pacientes no setor do 

ambulatório.

Despreparo dos 
funcionários no 
atendimento ao 

usuário.

Implementação de 
projeto para melhoria no 

atendimento com o 
treinamento de todos os 

funcionários, melhoria na  
organização e 

agendamento de 
consultas.

 Aguardando resposta do usuário. 11

Finalizado - Resposta 
enviada a SESA em 22 de 

Janeiro de 2020.     
Aguardando retorno de 
satisfação do usuário 

através da SESA 

2 20200101
Responsável: Rafaela Faria. 

Paciente: Ana Clara Faria Garcia 
Moreno.

06/01/2020 06/01/2020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via Presencial

                                                                                  
Relata a reclamante que sua filha foi 

agendada pela unidade de saúde para 
a revisão de cirurgia realizada no 

HIMABA, ocorre que o procedimento foi 
realizado por um médico que 

atualmente não presta serviços na 
unidade. Sendo encaminhada para 

outros dois médicos que se recusaram 
em atende-la pois o tratamento inicial 

não foi realizado por eles.

Falta de comunicação 
do ambulatório ao 

manifestante e 
Unidades de Saúde, 

realcionado ao 
remanejamento de 
pacientes a outros 

profissionais médicos 
para a continuidade do 

tratamento.

O agendamento para o 
paciente foi feito para o 
dia 13 de abril de 2020, 

às 08:00 horas.

Sra. Rafaela ciente, agradeceu a solução. 25 Finalizado

3 2020010063
Responsável: Sem identificação. 

Paciente: Gean Luca Sousa da 
Rocha.  

06/01/2020 06/01/2020 Cardiológico Coordenação do Cardiológico via e-mail SESA

Relata que o paciente necessita de 
realizar o exame Holter a cada 6 

meses, e não consegue agenda-lo no 
Centro Cardiológico.

Falta de comunicação 
do setor Cardiológico ao 
manifestante, quanto as 
informações referentes 

ao agendamentos de 
exames externos.

Apresentação do pedido 
de agendamento do 

exame no Instituto de 
Cardiologia do Espírito 

Santo a ser realizado no 
dia 15 de Janeiro de 

2019, às 09:30 hr.

Aguardando resposta do usuário 6
Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 
usuário através da SESA 

4 20200102
Responsável: Wilson Venezes dos 
Santos Neto. Paciente: Maria Rita 

Santos Venezes
08/01/2020 08/01/2020 Laboratório Coordenação do Laboratório via Presencial

 O manifestante relata que se dirigiu ao 
laboratório para solicitar o resultado 
do exame, porém foi informado que o 

exame realizado foi perdido pela 
empresa que administrava o 
laboratório anteriormente.

O laboratório que 
atualmente presta 

serviços no hospital não 
deteve acesso ao 

resultado dos exames 
realizados 

anteriormente por outra 
administradora.

A recoleta foi agendada 
para o dia 09 de janeiro 

de 2020, a fim de que 
haja agilidade no 

resultado do mesmo.

Srº Wilson ciente, agradeceu a resolução. 2 Finalizado

5 20200103 Responsável: Eniglessia de Jesus. 
Paciente: Heloisa S. Andrelino

08/01/2020 08/01/2020 Higienização Coordenação da Higienização via Presencial
O manifestante relata a falta de 

limpeza dos banheiros situados no 
setor do ambulatório.

Falta de implementação 
de projeto por parte do 

setor de higienização 
para melhoria na 

organização e limpeza 
dos banheiros.

A limpeza dos setores 
estão sendo 

programadas pela 
empresa Star Service.

Sra. Eniglessia ciente, agradeceu a resolução. 8 Finalizado

6 20200104
Responsável: Waldir Ferreira 

Couto Junior. Paciente: Ana Clara 
Silva Couto.

09/01/2020 10/01/2020 Pediatria/Pronto Socorro
Coordenações dos Médicos e Enfermeiros 

na Pediatria e Coordenação dos 
Enfermeiros do Pronto Socorro

via Presencial

Relata insatisfação no atendimento do 
pronto socorro feita pelas enfermeiras 
que atenderam a sua filha. Reclamou 

ainda do atendimento médico 
realizado na pediatria, pois faltava 

comunicação por parte dos 
profissionais, quanto ao estado de 

saúde do paciente.

Falta de comunicação 
por parte dos 
profissionais 

(Enfermagem/Médicos) 
para o paciente e seu 
acompanhante, não 

demonstrando empatia 
e profissionalismo ao 

atendê-lo.

Coordenação dos 
médicos: Os profissionais 

foram notificados e as 
providencias cabíveis já 

foram tomas. 
Coordenação dos 

enfermeiros (Pronto 
Socrro): Aplicação de 
advertencia verbal a 

equipe como medida de 
disciplinar.

Sr. Waudir Ciente, agradeceu a resolução. 4 Finalizado

7 3456491
Responsável: Alessandra Ferreira 
Cora. Paciente: Anna Júlia Cora de 

Oliveira.
09/01/2020 10/01/020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via e-mail SESA

Relata que não consegue contato via 
telefone para marcação de consultas 
de Pneumologista. Sendo informada 

que as marcações de consultas 
somente seriam feitas por meio de 

ligação que tenta aproximadamente a 
4 meses.

Falta de comunicação 
por parte do 

ambulatório para o 
manifestante, quanto 

ao método de marcação 
de consultas.

O agendamento para o 
paciente foi feito para o 
dia 28 de Fevereiro de 
2020, às 07:00 horas

Aguardando resposta do usuário 1
Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 
usuário através da SESA 

8 20200105

Responsável: Joseane 
Nascimento de Oliveira Gomes. 

Paciente: Evellyn Nascimento 
Inácio.

13/01/2020 13/01/2020 Laboratório Coordenação do Laboratório via Presencial

Relata que ao ir no laboratório buscar a 
biopsia para apresentar ao cirurgião no 

qual teve a consulta no dia, foi 
informada pela recepcionisa do 

laboratório que não constava nada no 
sistema.

Falta de comunicação 
por parte da recepção 
para o manifestante, 
sobre as informações 
referentes a biópsia.  

O material biológico 
encontra-se no 
laboratório em 

procedimento de análise.

Sra Joyce ciente, agradeceu a solução. 2 Finalizado

9 20200106
Responsável: Ronaldo Adriano 

Rios. Paciente: Joaqui José 
Serrano Rios.

13/01/2020 14/01/2020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via Presencial

Relata que não consegue marcar o 
retorno de 15 dias para análise do pós 

cirurgico, sendo informado pela 
recepcionista do ambulatório que não 
possuia vaga para o período solicitado.

Falta de organização do 
ambulatório quanto as 
vagas destinadas para 

os retornos de pós 
operatório.

O agendamento para o 
paciente foi feito para o 

dia 27 de Janeiro de 
2020, às 07:00 horas.

Sr.Ronaldo ciente, agradeceu a solução. 5 Finalizado

10 3465618
Responsável: Sem identificação 

Paciente: Maisa Bandeira de 
Souza.

16/01/2020 16/01/2020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via e-mail SESA

Relata que não consegue agendar 
consulta com a especialidade de 

gastroenterologia para a solicitação do 
laudo médico. Informa ainda que 

necessita do referido documento para 
apresentá-lo na escola do paciente.

Falta de comunicação 
por parte do 

ambulatório para o 
manifestante, quanto 

ao método de marcação 
de consultas.

O agendamento para o 
paciente foi feito para o 

dia 04 de fevereiro de 
2020, às 07:00 horas

Aguardando resposta do usuário 6
Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 
usuário através da SESA 

11 20200107
Responsável: Catiane Gomes 

Carvalho. Paciente: Lorran Gomes 
Godio.

16/01/2020 16/01/2020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via Presencial

Relata insatisfação quanto a conduta 
da recepcionista do ambulatório, que 

ao atende-la agiu de maneira grosseira 
e mal educada com a reclamante, 
Informa ainda que a solicitação de 

agendamento para a médica 
responsável pelo tratamento do 
paciente, não foi atendida por tal 

recepcionista.

Falta de 
profissionalismo na 

conduta da 
recepcionista com a 

manifestante não 
demonstrando empatia 

ao atendê-la

Implementação de 
projeto para melhoria no 

atendimento, 
treinamento de novos 
funcionários e antigos, 

organização no 
agendamento de 

consultas.

Sra Catiane ciente, agradeceu a solução. 6 Finalizado

12 3462863 Responsável: Sem identificação 
Paciente: Gian Luca Sousa Rocha

16/01/2020 16/01/2020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via Presencial

O reclamante informa que não obteve 
sucesso na marcação de consulta com 
a fisioterapeuta que foi solicitada pela 

médica pediatrada para dar 
continuidade ao tratamento. Relata 

ainda que está desde o mês de 
novembro/19 na tentativa de efetuar o 
agendamento de consulta no setor do 

ambulatório.

Falta de comunicação 
do ambulatório ao 

manifestante pois não 
possue atendimentos 

para esta 
especialidade.

Processo de seleção e 
contratação de novos 

médicos para a 
prestação de 

atendimento aos 
usuários. 

Aguardando resposta do usuário 6
Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 
usuário através da SESA 

13 20200108 Aconpanhante: Rodolfo Talles 
Pinheiro Birchler

17/01/2020 17/01/2020 Manutenção
Coordenação da Manutenção e 

Coordenação Administrativa
via Presencial

Relata que os aparelhos de ar - 
condicinado no setor de maternidade 
(Enf. MB) não funciona. Reclama ainda 
sobre o  desconforto das poltronas e 
falta de manutenção dos banheiros.

Falha na manutenção 
preventiva dos setores 

do hospital.

Implementação de 
projeto para melhoria 

dos fluxos de 
manutenção preventivas 

dos setores.

Sr. Rodolfo ciente, agradece a resolução. 8 Finalizado

14 20200109
Acompanhante: Milena dos Reis 
Garcia Paciente: Rhyan dos Reis 

Garcia 
17/01/2020 17/012020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via Telefone

Relata que não consegue contato via 
telefone para marcação de consultas 
de ortopedista. Sendo informada pela 

recepção do ambulatório que as 
marcações de consultas somente 

seriam feitas por telefone.

Falta de comunicação 
por parte do 

ambulatório para o 
manifestante, quanto 

ao método de marcação 
de consultas.

O agendamento para o 
paciente foi feito para o 
dia 03 de Fevereiro de 
2020, às 07:00 horas

Sra Milena ciente, agardeceu a solução. 5 Finalizado

15 197331315  Paciente: Layza Milene Vieira 
Calis

17/01/2020 17/012020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via e-mail SESA

Relata que não consegue contato para 
marcação de consultas de 

Neurologista. Solicitando infromações 
de como fazer o agendamento da 

consulta, qual o fluxo/protocolo para 
atendimento desses pacientes de 

neurologia.

Falta de comunicação 
por parte do 

ambulatório para o 
manifestante, quanto as 

especialidades 
disponíveis para o 

atendimento 
ambulatorial.

O Processo de seleção e 
contratação de novos 

médicos para a 
prestação de 

atendimento aos 
usuários está em 

andamento. 

Aguardando resposta do usuário 5
Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 
usuário através da SESA 

16 20200110 Manifestante: Raquel S. Almeida. 20/01/2020 20/01/2020 Administração Coordenação da Administração via Presencial

Relata a manifestante que estava no 
refeitório no horário de lanche e 

depara com discussão entre o 
encarregado e dois funcionários na 

frente de todos os presentes.

Desrespeito por parte 
dos funcionários. 

Manifestação não 
contempla dados de 

identificação necessários 
para a tomada de 

decisões referente ao 
comportamento dos 

profissionais. 

Aguardando resposta do usuário 23 Finalizado

17 20200111 Manifestante: Taiany Duarte 17/01/2020 17/012020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via Presencial
Agradece a técnica Claudete (Setor de 
punção) pelo excelente atendimento 

de seu filho.

Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pelo 
Coordenador do Pronto 

socorro para ser 
entregue a colaboradora.

1 Finalizado

18 20200112 Manifestante: Egecimar de Souza 
Adete

17/01/2020 17/01/2020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via Urna
Agradece a técnica Claudete pelo 

excelente atendimento no seu neto.
Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pelo 
Coordenador do Pronto 

socorro para ser 
entregue a colaboradora.

1 Finalizado

19 20200113 Manifestante: Paula Paciente: 
Larissa Gadioli

17/01/2020 17/01/2020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via Urna
Agradece a Raquel Araujo Oliveira 

Costa  pelo excelente atendiemento, 
com carinho e dedicação.

Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pelo 
Coordenador do Pronto 

socorro para ser 
entregue a colaboradora.

1 Finalizado

20 20200114 Manifestante: Adriana Rabelo 17/01/2020 17/01/2020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via Urna
Agradece a  recepcionista Edivani 

Ribeiro pelo excelente atendiemento, 
com carinho e dedicação.

Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pelo 
Coordenador do Pronto 

socorro para ser 
entregue a colaboradora.

1 Finalizado

21 20200115 Manifestante: Sem Identificação 17/01/2020 17/01/2020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via Urna
Agradece a técnica Carol pelo 

excelente atendiemento, nota 1000.
Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pelo 
Coordenador do Pronto 

socorro para ser 
entregue a colaboradora.

1 Finalizado

22 20200116 Manifestante: Dalva Dameana 
Ferreira de Souza

17/01/2020 17/01/2020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via Urna

Agradecendo o excelente atendimento 
da recepcionista Edivania, atenciosa, 

dedicada e da suporte em todas as 
informações necessárias.

Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pelo 
Coordenador do Pronto 

socorro para ser 
entregue a colaboradora.

1 Finalizado

23 20200117 Manifestante: Dalva Dameana 
Ferreira de Souza

17/01/2020 17/01/2020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via Urna

Agradecendo o excelente atendimento 
da recepcionista Edivania, relata que é 
atenciosa, dedicada e da suporte com 

todas as informações necessárias.

Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pelo 
Coordenador do Pronto 

socorro para ser 
entregue a colaboradora.

1 Finalizado

24 20200118 Manifestante: Dalva Dameana 
Ferreira de Souza

17/01/2020 17/01/2020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via Urna

Agradecendo o excelente atendimento 
da enfermeira Shay, relatando que a 
mesma é atenciosa, dedicada e da 
suporte com todas as informações 

necessárias.

Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pelo 
Coordenador do Pronto 

socorro para ser 
entregue a colaboradora.

1 Finalizado

25 20200119 Manifestante: Dalva Dameana 
Ferreira de Souza

17/01/2020 17/01/2020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via Urna
Agradece da Cida  pelo excelente 

atendiemento, com carinho e 
dedicação.

Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pelo 
Coordenador do Pronto 

socorro para ser 
entregue a colaboradora.

1 Finalizado

26 20200120 Maniferstante: Dalva Dameana 
Ferreira de Souza

17/01/2020 17/01/2020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via Urna

Agradecendo o excelente atendimento 
da enfermeira Isnay , atenciosa, 

dedicada e da suporte com todas as 
informações necessárias.

Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pelo 
Coordenador do Pronto 

socorro para ser 
entregue a colaboradora.

- 1 Finalizado

27 20200121 Manifestante: Dalva Dameana 
Ferreira de Souza

17/01/2020 17/01/2020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via Urna

Agradecendo o excelente atendimento 
da enfermeira Fabricia, Raquel de 
Araujo Costa e Milena do Setor de 
Observação, pois são atenciosas, 

dedicadas e dão suporte com todas as 
informações necessárias.

Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pelo 
Coordenador do Pronto 

socorro para ser 
entregue as 

colaboradoras.

1 Finalizado

28 20200122 Manifestante: Sem Identificação 17/01/2020 17/01/2020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via Urna
O manifestante agradece o excelente 

atendimento da recepcionista 
Edivania.

Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pelo 
Coordenador do Pronto 

socorro para ser 
entregue a colaboradora.

1 Finalizado

29 20200123 Manifestante: Geraldine 17/01/2020 17/01/2020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via Urna

Por meio de manifestação a Sr. 
Geraldine expressa o seu 

agradecimeto pelo excelente 
atendimento da colaboradora Isabela.

Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pelo 
Coordenador do Pronto 

socorro para ser 
entregue a colaboradora.

1 Finalizado

30 20200124 Manifestante:Sem Identificação 17/01/2020 17/01/2020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via Urna
O Manifestante agradece o excelente 

atendimento da recepcionista 
Marlene.

Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pelo 
Coordenador do Pronto 

socorro para ser 
entregue a colaboradora.

1 Finalizado

31 20200125 Manifestante: Raphaela Fernanda 
e Klebinho

17/01/2020 17/01/2020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via Urna
Agradece o comprometimento com os 
pacientes, superando as limitações e 
dificuldades inerentes a sua atuação. 

Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pelo 
Coordenador do Pronto 

socorro para ser 
entregue a colaboradora.

1 Finalizado

32 20200126 Manifestante: Dalva Dameana 
Ferreira de Souza

17/01/2020 17/01/2020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via Urna

A manifestante expressa a sua 
satisfação no atendimento dos 

enfermeiros Esthephani, Ariella,Ivan e 
Marcos. Totalmente dedicados, 

organizados, e empenhados no seu 
trabalho, atenciosos, carinhosos com a 

filha.

Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pelo 
Coordenador do Pronto 

socorro para ser 
entregue a colaboradora.

1 Finalizado

33 20200127 Maniferstante: Dalva Dameana 
Ferreira de Souza

17/01/2020 17/01/2020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via Urna
Agradecimentos a assistência, 

dedicação e profissionalismo ao 
maqueiro Ildomar Veridiano.

Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pelo 
Coordenador do Pronto 

socorro para ser 
entregue a colaboradora.

1 Finalizado

34 20200128 Responsável: Marinês Altivo. 
Paciente: Amanda Altivo Bonfim 

20/01/2020 20/01/2020 Diagnóstico Coordenação do Diagnóstico via Presencial

A manifestante solicita agilidade na 
realização do exame, pois sua filha 
apresenta piora em seu quadro de 

saúde.

Falta de informação por 
parte do Centro de  

diagnóstico, quanto ao 
período de realização do 

exame.

O reagendamento da 
paciente foi realizado 

para o dia 23 de janeiro 
de 2020, às 14:00 horas

Sra Marinês ciente, agradeceu a solução. 1 Finalizado

35 20200129
Responsável: Merin Lourdes 

Siverino. Paciente: RN de Aline 
Souza Guilherme (Abrigo)

20/01/2020 20/01/2020 Refeitório Coordenação da Nutrição via Presencial

Relata a manifestante que ao se dirigir 
ao refeitório foi abordada pela 

recepcionista que auxilia a entrada do 
setor, alegando que a mesma não 

poderia realizar a refeição. 
Constrangida, a manifestante se dirigiu 

ao Serviço social para relatar o 
ocorrido sendo orientada a procuar a 

ouvidoria do hospital. Assim feito, 
relatou o seu constrangimento e 

informou pois essa situação tem se 
repetido. 

Falta de comunicação 
por parte do 

coordenador da 
Nutrição, quanto ao 

método de orientações 
das normas.

Resposta enviada por CI Sra Merin ciente, agradeCeu a solução. 2 Finalizado

36 2020010608 Manifestante: sem identificação 20/01/2020 20/01/2020 Pediatria Coordenação dos Médicos na Pediatria via e-mail SESA

Relata que os pacientes necessitam de 
exames urgentes na especialidade de 

Neurologista e Gastroenterologista, no 
setor de pediatria, sem estas 

avaliações não há possibilidade de 
realizar o tratamento adequado.

Falta de atendimento 
por parte de médicos 

especializados nas 
áreas de Neurologia e 

gastroenterologia.

Resposta enviada por CI Aguardando resposta do usuário 1
Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 
usuário através da SESA. 

37 20200130 Acompanhante: Fabio Martins 
Paciente: Isabella Cardoso.

20/01/2020 20/01/2020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via Presencial

Relata a demora da internação para 
realização da cirurgia, solicitando que 
não haja esse descaso com a criança e 
além de esperar, sente fome por estar 

em jejum.

Falta de comunicação 
por parte do 

coordenação do 
ambulatório, quanto as 
orientações relativas ao 

pré - operatório.

Resposta enviada por CI Sr.Fabio ciente, agradeceu a solução. 4 Finalizado

Em resposta da Coordenação do ambulatório, o fluxo 
quanto as orientações para cirurgias eletivas estão 

sendo revistos e definido junto a direção para que seja 
otimizado o tempo de internação e minimizado o 

estresse ao paciente.

Em resposta da Coordenação do ambulatório, a 
disponibilização da especialidade de neuropediatra 
será integrada ao quadro de ofertas do HIMABA em 

02/2020.

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

Em resposta da Coordenação do Diagnóstico, informa 
que o exame é realizado toda as quintas-feiras e devido 
ao quadro da paciente, o atendimento foi adiantado do 

dia 30 de janeiro para o dia 23 de janeiro.

Em resposta da Coordenação da nutrição, informa que 
a liberação do acesso ao refeitório é feito pela 

segurança da empresa 5 star. Relata que entrou em 
contato com o encarregado da portaria, e explicou que 

o controle é feito pelo paciente e não pelo 
acompanhante. Sendo assim, não há motivos ou 

impedimentos neste sentido do acesso ao refeitório, 
devendo ser  respeitados as normas e horários de 

funcionamento do setor em questão.

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

nº

MONITORAMENTO DAS MANIFESTAÇÕES  -Mês/Ano

Tempo (em dias) para solução 
e retorno ao cliente

Satisfação final

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa 
que a consulta do paciente foi agendada para a Drº 

Thiaraa, que o atenderá no dia 13 de abril  de 2020, às 
08:00 horas.

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa 
que a consulta da paciente foi agendada para a Drº 
Nathalia, que a atenderá no dia 04 de fevereiro de 

2020, às 07:00 horas.

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa 
que a consulta do paciente foi agendada para a Drº 

Sandra, que o atenderá no dia 27 de Janeiro de 2020, 
às 07:00 horas.

Espontânea  - Entrada Protocolo Nome do usuário ( Completo) Data enviada a solicitação SERVIÇO/UNIDADE Diretor/ Gerente/ Coordenador/Servidor Síntese Causa RaizData da Solicitação do usuário Tratativa e Ação Implantada

Em resposta a Coordenação do ambulatório informa 
que a parte estrutural do setor estará passando por 
melhorias. Em relação a equipe, o setor está sendo 

reorganizado,  realizando treinamentos com os todos 
os funionários. 

Em resposta da Coordenação do cardiológico, o exame 
Holter foi agendado para o dia 15 de Janeiro de 2020, 

às 09:30 horas.

Coordenação dos médicos: Informa que na pediatria as 
providências cabíves já foram tomadas e os 
profissionais envolvidos foram notificados.                 

Cordenação do pronto socorro: Informa que todos os 
atendimentos são baseados nos principios da 

universalidade, equidade e imtegralidade, pautados 
na ética e no respeito ao paciente. Optando assim, 

aplicar advertência verbal a equipe como medida de 
disciplinar.

Em resposta a coordenação da equipe de higienização 
cita que, referente ao caso ocorrido se deu pelo fato de 

existirem a algumas dificuldades na gestão, mas as 
devidas providências para a melhoria da higienização 

já foram tomadas.

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa 
que está fazendo um levantamento para a melhoria do 
espaço fisico assim como na organização de marcação 

consultas. Outrossim, a consulta do paciente foi 
agendada para a Dra Priscila, que o atenderá no dia 28 

de Fevereiro de 2020, às 07:00 horas.

Em resposta da Coordenação do laboratório, o material 
biológico da paciente encontra-se em processo de 

análise, que estará disponível o mais breve possível.

Em resposta da Coordenação da empresa Lamic que 
presta serviços atualmente, informa que o laboratório 

de apoio solicitou a recoleta da amostra. Tendo em 
vista que a amostra coletada foi insuficiente para à 

análise dos exames.

Evidências 

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa 
que a funcionaria já foi advertida e orientada 

verbalmente sobre o comportamento e está em 
período de avaliação.

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa 
que a disponibilização de profissionais nesta 

especialidade está em falta, orienta procurar o CREFES, 
para realizar a fiosioterapia.

Coordenação da Manutenção: Informa que foi fixado a o 
vaso junto com a instalação do assento sanitário, como 

também a substituição das lâmpadas.                     

Em resposta a coordenação administrativa solicita 
maiores informações sobre os funcionários envolvidos 

na discussão, para melhor elucidar a demanda 
necessária.

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

Feedback do usuário Considerações da CMASS

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

Em resposta a coordenação dos médicos, informa que 
em relação as queixas sobre os pacientes internados 

aguardando avaliação de especialistas, neurologista e 
gastroenterologista, os mesmos mantém os pareceres 

normalmente no hospital, e os exames estão sendo 
realizados de acordo com as solicitações e demandas. 

Em resposta da Coordenação do ambulatório a 
consulta do paciente foi agendada para o Dr Jorge, que 

o atenderá no dia 03 de Fevereiro de 2020, às 07:00 
horas.



38 2020010783 Manifestante: sem identificação 20/01/2020 20/01/2020 Laboratório Coordenação do Laboratório via e-mail SESA

Manifestante relata que trabalha na 
empresa Lamic (Laboratório que presta 
serviços ao HIMABA), não tem efetuado 

o pagamento do salário e vale 
transporte dos meses de dezembro e 

janeiro. Relata ainda que não trabalha 
com a carteira assinada.

Falha no repasse do 
salário dos 

colaboradores e atraso 
na assinatura das 

carteiras de trabalho

Resposta enviada por CI Aguardando resposta do usuário 14
Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 
usuário através da SESA. 

39 20200131
Acompanhante: Eliel Porto de 

Oliveira Paciente:Gabriela dos 
Santos Oliveira

20/01/2020 20/01/2020 Psiquiatria Coordenação da Psiquiatria via Presencial

Manifestante relata a demora para a 
realização do procedimento cirurgico 

solicitada pela médica do setor, sendo 
assim, solicita agilidade na realização 

da cirurgia.

Demora na realização 
do procedimento 

cirurgico.

40 20200132
Acompanhante: Amanda 

Marcelino Correa. Paciente: 
Bernardo Marcelino Correa.

20/01/2020 20/01/2020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via Presencial

Relata dificuldade para marcação com 
pneumologista. A reclamante foi 

informada no dia da última consulta 
que o agendamento do retorno seria 
feito por meio de ligação por parte do 
hospital ao responsável do paciente. 

Ocorre que a mesma não obteve o 
retorno do contato e ao se dirigir ao 
ambulatório foi informada que não 

possuia mais vagas para a 
especialidade e sendo orientada a 

retornar no mês de março para realizar 
a marcação de consulta.

Falha de comunicação 
por parte do 

Ambulatório, quanto as 
vagas para a 

especialidade e o 
método de marcação de 

consultas.

O agendamento para o 
paciente foi realizado 

para o dia 27 de 
Fevereiro de 2020, às 

13:00 horas

Sra. Amanda ciente, agradeceu a solução. 4 Finalizado

41 20200133 Manifestante: Luciene Pangel 
Littig

09/01/2020 09/01/2020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via Urna

A manifestante sugere o aumento de 
quadro dos colaboradores ou a 
realização de treinamento das 
recepcionistas, pois o setor do 

ambulatório fica tumultuado no 
primeiro atendimento, a fim de haja 

maior rapidez no primeiro 
atendimento.

Implementação de 
projeto para melhoria 

no atendimento e 
treinamento de novos 

funcionários.

Resposta enviada por CI
Em contato telefônico com a manifestante a 

mesma agradece o retorno.
1 Finalizado

42 20200134 Manifestante: Sem identificação. 20/01/2020 20/01/2020 Maternidade Coordenação da maternidade via Urna
Sugere melhoria no atendimento da 

recepção, pois a recepcionista o 
atendeu com ignorância.

Implementação de 
projeto para melhoria 

no atendimento e 
treinamento de novos 

funcionários.

Recebimento de uma CI 
de Sugestão

1 Finalizado

43 20200136
Acompanhante:Getulio Paulo 

Vitorino Junior.   Paciente: Jhuan 
Guilherme Silva Vitorino 

09/01/2020 09/01/2020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via Urna

Sugere que seja orientado as pessoas 
que faça a confirmação da consulta no 

balcão, pois o mesmo ficou aguardando 
ser chamado e só percebeu que se 
passavam horas e não foi atendido 

devido a falta de confirmação de 
consulta na recepção.

Falha na comunicação 
da recepção do 

ambulatório para o 
manifestante sobre 

confirmação de 
consultas.

Resposta enviada por CI Sr. Getulio ciente, agradeceu a solução 1 Finalizado

44 20200137 Manifestante: Maria Aparecida. 20/01/2020 20/01/2020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via Urna

Manifestante relata o mal 
atendimento  pela recepcionista Edna 
no setor do ambulatório,pois a mesma 

foi  mal educada no ato do 
atendimento.

Má prestação de 
serviço.

Resposta enviada por CI
Sra Maria Aparecida ciente, agradeceu a 

solução.
4 Finalizado

45 20200138
Acompanhante:Lucilene.  

Paciente:Daniel Mrques da Silva 
Souza 

21/01/2020 21/01/2020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via Presencial

Relata que não consegue marcar a 
consulta com pneumologista,tenta 
entrar em contato por telefone mas 

não obtem sucesso, solicita a 
marcação de consulta com a médica 

Laís - Pneumologista ou outro 
profissional  da mesma especialidade.

Falha de comunicação 
por parte do 

ambulatório, quanto ao 
método de marcação de 

consultas.

O agendamento foi feito 
para o dia 16 de janeiro 
de 2020, às 13:00 horas.

Sra Lucilene ciente, agardeceu a solução. 3 Finalizado

46 20200139 Manifestante: Rodolfo Birchler 20/01/2020 20/01/2020 Manutenção e Coordenação da Manutenção via Presencial

Relata que o banheiro do 
acompanhante não possui luz, que o 

assento sanitario e o vaso estão 
quebrados, relata ainda a falta ar-

condicionado no setor da maternidade.

Falha na manutenção 
preventiva no setor da 

maternidade.

Resposta enviada por 
CI,em anexo o relatório 

fotográfico.
Sr. Rodolfo ciente, agradece a resolução. 7 Finalizado

47 20200140 Manifestante: Joselio Kolk 20/01/2020 20/01/2020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via Urna

Manifestante relata que o setor do 
ambulatório o aumento do quadro 

médico. Relata ainda que o setor do 
ambulatorio é desorganizado.

Falta de organização do 
setor ambulatorial, bem 
como a necessidade de 

mais profissionais na 
área médica.

Implementação de 
treinamentos e 
capacitação dos 

funcionário para o 
melhor atendimento ao 

cliente, junto com a 
contratação de mais 

médicos.

Sr. Joselio ciente, agradeceu a resolução. 4 Finalizado

48 20200141 Manifestante: Rayane P dos 
Santos de Jesus 

09/01/2020 09/01/2020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via Urna

Relata a desorganização na 
confirmação de consulta,falta de 

orientação adequada para marcação 
de consultas. Relata ainda que os 

aparelhos de ar condicionados não 
funcionam.

Falta de organização do 
setor ambulatorial, 

despreparo dos 
profissionais da 

recepção e falta de 
manutenção do 
aparelho de ar 
condicionafo.

Resposta enviada por CI Sr. Rayane ciente, agradeceu a resolução. 11 Finalizado

49 20200142 Manifestante: Thaisnara da Silva 
Moura

06/01/2020 06/01/2020 UTIN Coordenação da UTIN via Urna

Sugere a construção de dormitórios no 
hospital para mães possam descansar, 
já que no setor não pode por segurança 

do paciente e do responsável, 
justificando que muitas não possuem 
parentes e não moram perto para  ir e 

voltar.

Falta de um local 
adequado para o 

acompanhante de 
pacientes da UTIN.

Recebimento de uma CI 
de Sugestão

1 Finalizado

50 20200143 Manifestante: Josineth de Sá 
Barcellos.

07/01/2020 07/01/2020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via Urna

Realata que ao chegar na recepção do 
ambulatório, foi direcionado a esperar 

pela consulta, com a demora o 
reponsável, foi questionar que ainda 

não havia sido atendido, então foi 
informado de que não havai 

confirmado a consulta,com isso a 
mpédica não poderia chama-lo ara 

atender. Solicita que haja uma 
orientação para os responsáveis que é 

necessário fazer a confirmaçõ de 
consulta antes de aguardar a onsulta 

Falta de orientação da 
funcionária da recepção 
, quanto ao método das 

confirmações de 
consultas.

Resposta enviada por CI Sra Josineth ciente, agradeceu a solução. 13 Finalizado

51 20200144 Manifestante: Dimitri Deivid 
Poltronieri

10/01/2020 10/01/2020 Laboratório Coordenação do Laboratório via Urna
Relata a demora dos coletores para 

fazer a retirada de sangue para exames 
e também por serem mal educados.

Falta de mais 
profissionais na área 

para fazer a coleta 
conforme a demanda.

Resposta enviada por CI Sr. Dimitri ciente, agradeceu a solução. 10 Finalizado

52 20200145 Manifestante: Jhuly Cristini 
Lepaus Vitório.

08/01/2020 08/01/2020 Pronto Socorro Coordenação da Recepção Pronto Socorro via Urna
Relata desorganização no setor, 

informa que os recepcionista estão 
despreparados para o atendimento. 

Falta de organização no 
atendimento, por parte 

da recepção e da 
classificadora de risco.

Resposta enviada por CI Aguardando resposta do usuário 34 Finalizado

53 3474351 Manifestante: Regina Célia de 
Araujo Fogos

22/01/2020 22/01/2020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via e-mail SESA

A manifestante relata que sua filha 
necessita realizar o teste hormonal a 

fim de dar continuidade com o 
tramento ministrado com o remédio 
Leuprorrelina. Ocorre que, para ter 
acesso por meio da Famácia Cidadã 
este teste precisa ser realizado no 

HIMABA, e na tentativa de realizar o 
agendamento não obtém sucesso.  

Falta de orientação 
quanto ao método de 
marcações de exames 

no setor do 
ambulatório.

Resposta enviada por CI Sra Regina ciente, agradece a resolução. 2 Finalizado

54 20200146 Responsável: Ariel Brunelli 
Paciente: Caua Brunelli 

22/01/2020 22/01/2020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via Telefone

Relata que não consegue contato via 
telefone para confirmar consulta do 
filho com o cirurgião otorrino,como 

mora longe, não pode vir só para fazer a 
confirmação da consulta.

falta de atendimento 
telefônico para dar 

informações quanto ao 
método de atendimento 

prestado no 
ambulatório.

O agendamento do 
paciente foi feito para o 

dia 24 de março de 2020, 
às 15:00 horas

Sra Ariel ciente, agardeceu a solução. 2 Finalizado

55 20200147
Responsável: Cristina Soterio da 
Silva Paciente: Victor Soterio da 

Cruz 
23/01/2020 23/01/2020 Cardiológico Coordenação do Cardiologico via Presencial

Manifestante relata que seu filho fazia 
acompanhamento com cardiologista 

no HIMABA no ano de 2011/2012, 
porém foi encaminhado para outro 

hospital para ser realizada a cirurgia e 
dar continuidade no tratamento. A 

mesma procurou a unidade de saúde 
do municipio para dar continuidade ao 

tramento pelo SUS há 2 anos e não 
obteve nenhuma consulta. Contudo, 

solicita o atendimento no centro 
cardiológico do HIMABA.

Solicitação de 
agendamento de 

consulta.

O agendamento do 
paciente foi feito para o 

dia 17 de março de 2020, 
às 13:00 horas

Sra Cristina ciente, agardeceu a solução. 12 Finalizado

56 20200148
Responsável: Jailson de Paulo 
Andrade  Paciente: Valentina 

Gabriely Lima Andrade.
23/01/2020 23/01/2020 Cardiológico Coordenação do Cardiologico via Presencial

Relata que a última consulta do 
paciente se deu em 20 de janeiro de 
2019, posteriormente foi realizado o 
agendamento do retorno em 09 de 

janeiro de 2020. Ocorre que  a mesma 
foi cancelada sem  agendamento 

prévio e está no aguardo de um retorno 
com a nova data de consulta. 

Cancelamento de  
consulta sem 

agendamento prévio.

O agendamento do 
paciente foi feito para o 

dia 25 de março de 2020, 
às 09:00 horas

Sr Jailson ciente, agardeceu a solução. 12 Finalizado

57 3474347 Manifestante: sem identificação 23/01/2020 23/01/2020 Laboratório Coordenação do Laboratório via e-mail SESA

Funcionária relata que presta serviços 
pela empresa Lamic, terceirizada para 
a Gnosis. Relatando também, que os 
funcionários não possuem carteira 

assinada e não receberam o 
pagamento até o momento. Além 

disso, denuncia que o aparelho que faz 
as análises dos exames é de uso 

veterinário, não tendo bioquímicos ou 
biomédicos para a liberação dos 

exames.

Falta de pagamento,  
funcionários sem 

carteira assinada e o 
uso de aparelhos 

imprópios para exames.

Requeirido  o prazo de 
30 dias para a 

apresentação e 
regularização das CTPS 

dos funcionários.

Aguardando resposta do usuário 1
Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 
usuário através da SESA. 

58 2020010896
Responsável: Euzinete Barcellos 

Peter Pirovani. Paciente:Théo 
Peter Pirovani.

23/01/2020 23/01/2020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via e-mail SESA

Relata que não consegue contato com 
o HIMABA por telefone para realizar o 

agendamento de consulta do filho para 
tratamento do pé torto.

Falta de comunicação 
por parte do 

ambulatório quanto ao 
método de marcação de 

consultas.

O agendamento para o 
paciente foi feito para o 
dia 03 de Fevereiro de 
2020, às 07:00 horas

Aguardando resposta do usuário 1
Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 
usuário através da SESA. 

59 20200149
Responsável:Elessandra  Chaves  

dos Santos Nascimento. Paciente: 
Alice dos Santos Nascimento

23/01/2020 23/01/2020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via e-mail SESA

Relata que não consegue contato via 
telefone para marcação de consultas 

de Neurologista. Sendo informada que 
as marcações de consultas somente 

seriam feitas por meio de ligação. 

Falta de comunicação 
por parte do 

Ambulatório, quanto a 
forma de agendamento 

de consulta e 
atendimento da 
especialidade de 
neuropediatra.

Resposta via CI Aguardando resposta do usuário 1
Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 
usuário através da SESA. 

60 2020150 Manifestante: Gecilene 28/01/2020 28/01/2020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via Urna
Agradecendo o excelente atendimento 

das recepcionistas, como também a 
tendimento geral do hospital.

Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pela 
Coordenadora do 

ambulatório para ser 
entregue aos 

colaboradores.

1 Finalizado

61 2020151 Manifestante: Manuela Medeiros 
Simoes Siqueira

21/01/2020 21/01/2020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via Urna

Relata a manifestante que o 
atendimento da tecnica de 

enfermagem Carol foi excelente e 
agradece pelo cuidado e carinho no 

atendimento.

Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pelo 
Coordenador do Pronto 

socorro para ser 
entregue a colaboradora.

1 Finalizado

62 2020152 Manifestante: Keli Lucia Xavier 22/01/2020 22/01/2020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via Urna
Manifesta o seu agradecimento pelo 
excelente atendimento da equipe do 

pronto socorro 

Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pelo 
Coordenador do Pronto 

socorro para ser 
entregue aos 

colaboradores.

1 Finalizado

63 2020153 Manifestante: sem identificação 28/01/2020 28/01/2020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via Urna
Agradecendo o ótimo atendimento da 

equipe do pronto socorro 
Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pelo 
Coordenador do Pronto 

socorro para ser 
entregue aos 

colaboradores.

1 Finalizado

64 20200154 Manifestante: Soraya da Silva M. 
Messias 

21/01/2020 21/01/2020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via Urna
Agradecendo o ótimo atendimento da 

enfermeira camila, pelo cuidado e 
atenção prestado a com a neta Isabela.

Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pelo 
Coordenador do Pronto 

socorro para ser 
entregue a colaboradora.

1 Finalizado

65 20200155 Manifestante: João Raynner 
Graceli Monteiro

23/01/2020 23/01/2020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via Urna

Agradecendo o ótimo atendimento da 
técnica Claudete do setor de punção, 
que realizou o procedimento em seu 

filho.

Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pelo 
Coordenador do Pronto 

socorro para ser 
entregue a colaboradora.

1 Finalizado

66 20200156 Manifestante: Tatiane Sena 
Loureiro 

28/01/2020 28/01/2020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via Urna
Agradecendo o ótimo atendimento da 

técnica Claudete, atenção e 
simplicidade.

Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pelo 
Coordenador do Pronto 

socorro para ser 
entregue a colaboradora.

1 Finalizado

67 20200157 Manifestante: Riquelme Alves 21/01/2020 21/01/2020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via Urna

Agradecendo o ótimo atendimento das 
técnicas Claudete, Luciene que fazem 

punção e no setor de observação as 
técnicas Raquel , Bete e Marizete.

Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pelo 
Coordenador do Pronto 

socorro para ser 
entregue as 

colaboradoras.

1 Finalizado

68 20200158 Manifestante: Manuela Medeiros 
Simoes Siqueira

21/01/2020 21/01/2020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via Urna
Sugere que coloque poltronas 

confortáveis e televisão para deixar as 
crianças mais calmas.

Falta de assentos 
confortáveis e falta de 

televisão nas 
enfermarias.

Recebimento de uma CI 
de Sugestão

1 Finalizado

69 20200159 Manifestante: Keli Lucia Xavier 21/01/2020 21/01/2020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via Urna
Sugere que coloque poltronas 

confortáveis e televisão para deixar as 
crianças mais calmas.

Falta de assentos 
confortáveis e falta de 

televisão nas 
enfermarias.

Recebimento de uma CI 
de Sugestão

1 Finalizado

70 20200160 Responsável: Analia de S. Soares  
Paciente: Gael Soares Ramos

25/01/2020 25/01/2020 UTIN Coordenação da UTIN via Presencial

Relata que solicitou da enfermeira Fran 
para afrouxar o CPAP pois estava muito 

apertado, sendo prontamente 
atendida. Passado isso, ao longo do dia 

não acompanharam o seu filho e ao 
chegar no outro dia, percebeu que ele 

estava com o rosto machucado e 
vermelho no local. Cita ainda que foi 

informada por outra mãe que, a 
enfermeira da noite reclamou que o 

filho da manifestante, chorou a noite 
toda a "infernizando". Diante disso, 

solicita a manifestante uma resposta 
quanto a conduta da colaboradora.

Má conduta por parte da 
enfermeira.

Foi anexado como 
evidência a memória 
funcional constando 

assinatura dos 
responsáveis e da 

colaboradora advertida

Sra Analia ciente, agradeceu a solução. 5 Finalizado

71 20200161 Manifestante: Antônio 28/01/2020 28/01/2020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via Urna
Agradece o ótimo atendimento da 

técnica Ana Paula Siqueira, que foi feito 
com carinho e dedicação.

Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pelo 
Coordenador do Pronto 

socorro para ser 
entregue as 

colaboradoras.

1 Finalizado

72 20200162 Manifestante: Maria Elena 
Caldeira

27/01/2020 27/01/2020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via Urna

Agradece o ótimo atendimento das 
colaboradoras da recepção e do 

atendimento médico da Dra. Anna 
Paula ( Otorrino).

Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pelo 
Coordenador do Pronto 

socorro para ser 
entregue as 

colaboradoras.

1 Finalizado

73 20200163 Manifestante: Lene Vitória de 
Souza Santos 

28/01/2020 28/01/2020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via e-mail SESA

Relata que tenta entrar em contato 
para efetuar a marcação de consulta e 

não obtém sucesso, necessita com 
urgência marcar a consulta para o 

teste da orelhinha.

Falta de comunicação 
por parte do 

coordenador do 
ambulatório, quanto as 

informações sobre os 
agendamento de 

consulta.

Resposta enviada por CI Sra Lene ciente, agradeceu a resolução 9 Finalizado

Em resposta da coordenação da UTIN, informa que o 
CPAP estava ajustado de forma correta, porém foi 
reforçado para os funcionário que colocassem um 

apoio para que não houvesse contato com a pele do 
paciente, devido a sensibilidade. Em questão a forma 
verbal da enfermeira de se expressar foi conversado e 

eplicado uma memória funcional para melhorar a 
postura da profissional. 

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

Em resposta da coordenação do ambulatório informa 
que, no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória ( 

HEINSG), é responsável para acompanhar mães 
acacometidas pelo Zika Virus

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

Sugestão recebida e será averiguada.

Sugestão recebida e será averiguada.

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

Em resposta da Coordenação do ambulatório, 
apresenta a marcação de consulta para o Dra Karla, dia 

17 de março de 2020, às 13:00 horas.

Em resposta da Coordenação do ambulatório, 
apresenta a marcação de consulta para o Dra Sonia, 

dia 25 de março de 2020, às 09:00 horas.

Em resposta a coordenação do laboratório informa 
que, as contratações não foram formalizadas  devido a 
falta de tempo hábil, pois foram contratadas em 19 de 

dezembro de 2019, passando por um período de 
recesso da empresa, requerendo  o prazo de 30 dias 

para a apresentação e regularização da CTPS. Em 
relação ao aparelho cita que, somente tem o adesivo 
"VET", porém foi feito back up pela empresa ALT para 
diagnóstico humano. Informa ainda que já estão em 

processo de contratação de profissionais para a 
liberação dos exames e, na falta destes, o Diretor 

técnico realiza a aprovação e liberação dos laudos.

Em resposta da Coordenação do ambulatório, a 
consulta do paciente foi agendada para  Drº Jorge, que 

o atenderá no dia 03 de Fevereiro de 2020, às 07:00 
horas.

Em resposta a coordenação do ambulatório infroma, 
que, a especialidade neurologia será integrada no 

quadro de médicos no setor do ambulatório no 
HIMABA, a partir do mês de fevereiro, sendo assim, 

entrarão em contato com os pacientes para o 
agendamento.

Em resposta da coordenação do laboratório, informa 
que são somente 2 coletores e o ocorrido foi de grande 

demanda, logo resolvido a outra demanda se dirigiu 
diretamente ao setor. 

Em resposta a coordenação da recepção do pronto 
socorro informa que a equipe foi reformulada para que 

os pacientes e acompanhantes recebam um melhor 
atendimento 

Em resposta a coordenação do ambulatório informa 
que os testes hormonais estão sendo agendados 

conforme as demandas que a GEAF enviada 
mensalmente.

Em resposta da Coordenação do ambulatório, 
apresenta a marcação de consulta para o Drº Wander, 

dia 24 de março de 2020, às 15:00 horas.

Em resposta da coordenação da manutenção informa 
que foi fixado o vaso e foi instalado o assento sanitário, 

sendo realizadas as substituição das lâmpadas.

Em resposta da coordenação do ambulatório informa 
que os funcionários do ambulatório estão em 

treinamento e passarão por capacitação para o melhor 
atendimento do cliente. Informa ainda que estão em 

período de contratação de profissionais médicos.

Em resposta da coordenação do ambulatório, infroma 
que está em processo de melhora do setor. Em relação 

ao ar codicionado, estão sendo instalados, para o 
melhor conforto do usuário, bem como a equipe de 

higienização está em treinamento para melhor 
atendimento ao usuário.As funcionárias da recepção 

estão recendo treinamentos e capacitações para 
melhor atendimento ao cliente.

Sugestão recebida e será averiguada.

Em resposta a coordenação do ambulatório, informa 
que a fucionária foi advertida.

Em resposta do ambulatório informa que as 
recepcionistas estão em fase de treinamento, e 

passarão por capacitação de atendimento ao cliente.

Sugestão recebida e será averiguada.

Em resposta do ambulatório, informa que as 
confirmações de consultas são necessárias para o 
atendimento  médico de acordo com o horário de 

chagada de cada paciente.

Em resposta do ambulatório informa que a empresa 
atual já está fazendo um levantamento pra melhorias 

do espaço físico do ambulatório, assim como na 
organização e treinamento dos profissionais. A 

Funcionaria já advertida verbalmente.

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa 
que está fazendo um levantamento para a melhoria do 
espaço fisico assim como na organização de marcação 

consultas.Outrossim, a consulta do paciente foi 
agendado para a Dra Bianka, que o atenderá no dia 16 

de janeiro de 2020, às 13:00 horas.

Em resposta a coordenação admoinistrativa da GNOSIS 
informa que, o laboratório Lamic é uma empresa 
terceirizada que presta serviços para o hospital. 

Contudo é de responsabilidade da empresa Lamic o 
pagamento dos colaboradores.

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa 
que está fazendo um levantamento para a melhoria do 

espaço físico bem como na organização de marcação 
consultas. Outrossim, a consulta do paciente foi 

agendado para a Dra Bianka, que o atenderá no dia 27 
de Fevereiro de 2020, às 13:00 horas.



74 20200164
Responsável:Elessandra  Chaves  

dos Santos Nascimento. Paciente: 
Alice dos Santos Nascimento

28/01/2020 28/01/2020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via Presencial

Relata que teve atendimento com Dr. 
Wander ( Cirurgião Otorrino), o mesmo 

pediu para a responsável fazer o 
tratamento do paciente em casa. Após 
a conclusão do tratamento , solicitou 

que retornasse em agosto de 2019 
para uma consulta. Assim que veio no 
ambulatório, a recepcioista pediu que 
retornasse em dezembro de 2019, pois 
a agenda já havia fechado. Ao retornar, 
foi solicitado que voltasse em janeiro 

de 2020, sendo informada que não 
havia mais vagas e que aguardasse 

para a nova abertura da agenda. 
Informa a manifestante que mora longe 

e não pode se deslocar até o hospital 
para realizar as marcações. 

Falta de vagas para o 
agendamento de 

consultas. 

O agendamento do 
paciente foi feito para o 
dia 14 de abril de 2020, 

às 15:00 horas

Sra. Elessandra Ciente, agradeceu a solução. 9 Finalizado

75 20200165 Manifestnte: Sem Identificação 28/01/2020 28/01/2020 Nutrição Coordenação da Nutrição via Urna

Solicita o acionamento da vigilância 
sanitáira, para verificar a qualidade da 
comida e higienização do refeitório do 

hospital. Pois a noite a manifestante se 
deparou com uma mosca na comida e 

registrou com foto.

Baixa qualidade na 
cozinha e falta de 

higiêne no refeitório.

Notificação por email 
recebido pela 

coordenadora médica do 
pronto socorro, Contudo 

sendo notificado a 
empresa TR refeições 

sobre o  ocorrido.

Dra.Jaiane ciente, agradeceu a resolução. 6 Finalizado

76 20200166 Manifestante:José Fábio Souza 
Santos 

28/01/2020 28/01/2020 Administração Coordenação da Administração via Urna
Sugere a contratação de vigilantes, 
pois o mesmo relata está perigoso.

Falta de profissionais da 
segurança.

Recebimento de uma CI 
de Sugestão

- 1 Finalizado

77 20200167 Manifestnte: Mateus Pereira de 
Souza  

28/01/2020 28/01/2020 Ambulatório Coordenação da Administração via Urna
Sugere a necessidade de melhoria no 
atendimento e na forma de marcação 

de consultas e cirurgias.

Falha no atendimento 
ao cliente, bem como as 

orientações sobre as 
marcações de consultas 

e cirurgias.

Recebimento de uma CI 
de Sugestão

Finalizado

78 20200168 Manifestante:Fabiula Merlo 28/01/2020 28/01/2020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via Urna
Agradece o atendimento da enfermeira 

Sueli da triagem , muito simpática, 
educada e agradável.

Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pelo 
Coordenador do Pronto 

socorro para ser 
entregue a colaboradora.

1 Finalizado

79 2020169 Manifestante: Fabiula Merlo 28/01/2020 28/01/2020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via Urna

Agradece o ótimo atendimento da 
funcionária Edvânia da recepção, pois é 

simpática, educada e com ótima 
postura.

Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pelo 
Coordenador do Pronto 

socorro para ser 
entregue a colaboradora.

1 Finalizado

80 3286534 Manifestante: Sem Identificação 29/01/2020 29/01/2020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via e-mail SESA

Relata que desde fevereiro de 2019 
está tentando marcar consulta  de 

gastroenterologia para o filho,o 
paciente necessita do 

acompanhamento dar continuidade ao 
tratamento e receber laudo para 

solicitar os remédios.

Falta de comunicação 
por parte do 

coordenador do 
ambulatório, quanto ao 
método de marcações 

de consultas como 
abertura de agendas. 

Agendamento de 
consultas e orientação 

quanto a necessidade de 
retornar ao balcão do 

ambulatório para o 
agendamento do retorno, 

se necessário.

Aguardando resposta do usuário 14 Finalizado

81 20200170
Responsável: Andreia Dias S. 

Schafer  Paciente: Gabriel Dias 
Schafer 

29/01/2020 29/01/2020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via Presencial

Relata que veio até o ambulatório para 
a consulta do seu filho onde foi 

marcada pela unidade de saúde do seu 
bairro. Ao chegar para confirmar a 

consulta foi informada que não  iria ser 
atendida,com isso entrou em contato 

com a unidade de saude, eles alegaram 
que as vagas que liberam é o estado, 

sendo orientada a procurar a ouvidoria 
do HIMABA.

Falha na comunicação 
da recepção do 
ambulatório de 

pacientes agendados 
pelo SISREG.

O agendamento do 
paciente foi feito para o 
dia 06 de abril de 2020, 

às 14:00 horas

Sra. Andreia ciente, agradeceu a solução. 8 Finalizado

82 20200171
Responsável: Dayane dos Santos 

Mendonça Paciente: Victoria Luiza 
M. Nunes

30/01/2020 30/01/2020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via Presencial

Relata que o ar condicionado do setor 
do ambulatório não funciona a mais de 
dois meses, a manifestante solicitou o 
comparecimento da coordenadora e a 

mesma não compareceu.

Falta de comunicação 
por parte do recepção 

do ambulatório, quanto 
a manutenção do ar 

condicionado. 

Resposta via CI Sra. Dayane ciente, agradeceu a resolução. 7 Finalizado

83 20200172
Responsável: Denisia Batista 

Amorim Paciente: Denise  dos S. S. 
de Amorim.

30/01/2020 30/01/2020 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via presencial

Relata que a consulta foi agendada 
duas vezes para a paciente nos dias 15 

de janeiro 2020 e  23 janeiro 2020. 
Informa que está aguardando desde às 
06:00 horas da manhã e mas ainda não 
foi atendida. Se dirigindo a ouvidoria às 

13:20 horas para relatar o ocorrido.

Falha no atendimento 
ao paciente com horário 

agendado.

84 20200173 Manifestante:Isomar 31/01/2020 31/01/2020 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via presencial

Relata que estava no pronto socorro, 
para o atendimento da classificado, 

mas estava a esperar por 20 minutos, 
sem atendimento no local, solicita 

providências.

Demora no atendimento 
da classificadora.

Resposta via CI Sr. Isomar ciente, agradeceu a solução. 0 Finalizado

85 20200174 Manifestante: Gabriel do 
Nascimento

29/01/2020 29/01/2020 Laboratório Coordenação do Laboratório via Presencial

Relata o manifestante que sua esposa 
está em adiantado estado de gravidez, 

e necessita colher um exame de 
sangue. Informa a demora para esta 
coleta pois mesma se encontrava na 

admissão da maternidade aguardando 
por duas horas e cinquanta minutos o 

atendimento de um colaborador do 
laboratório, mas ninguém havia 

atendido até o momento. O mesmo 
solicita a resposta da coordenação. 

Demora no atendimento 
do técnico do 
laboratório.

86 20200176 Manifestante:Hiully Isamor 
Passon 

31/01/2020 31/01/2020 Administrativo Coordenação da Administração via Presencial

Relata que no dia 31 de janeiro de 
2020, deixou a bicicleta presa no 

bicicletário, por volta de 06:58  da 
manhã, por volta de 12:00 hr,no 

horário de almoço observou que a 
bicicleta não estava mais no local 

deixado.

Furto  na área externa 
(bicicletário) do 

hospital.
Resposta via CI aguardando resposta do usuário 13 Finalizado

87 20200177 Manifestante: Rosiane Dias de 
Farias 

31/01/2020 31/01/2020 Pronto Socorro Cordenação do Pronto Socorro via Urna
A manifestante agradece a técnica 

Claudete, pelo ótimo atendimento e 
profissionalismo que teve com a filha.

Excelência no 
atedimento

O elogio foi recebido pelo 
Coordenador do Pronto 

socorro para ser 
entregue a colaboradora.

1 Finalizado

88 20200145 Manifestante: Jhuly Cristini 
Lepaus Vitório.

08/01/2020 08/01/2020 Higienização Coordenação da Higenização via Urna
Relata o manisfestante a precariedade 
de higiene no banheiro do ambulatório.

falta de limpeza no 
banheiro do 
ambulatório.

Resposta via CI aguardando resposta do usuário 26 Finalizado

89 20200178 Manifestante:  Raul Rômulo Souza 
L. Barbosa

31/01/2020 31/01/2020 Administrativo Coordenação da Administração via Presencial

Relata que no dia 29 de janeiro de 
2020, por volta das 19:00 horas, foi 

pegar a  sua bicicleta deixada no 
bicicletário, não estava mais no local 

que deixou, percebendo que a corrente 
estava rompida.

Furto  na área externa 
(bicicletário) do 

hospital.
Resposta via CI aguardando resposta do usuário 13 Finalizado

Itens Monitorados META META Média de resposta em dias

Tempo médio de resposta: < 7 dias 5 Dias 6,48
Tratativas dentro do prazo: 50% 59% 94

Em resposta a coordenação administrativa informa que 
o espaço reservado para bicicletas não possui 

segurança específico para este fim, que dispõe de 
câmeras de monitoramento que tem suas imagens 

armazenadas pelo período de 07 dias. O hospital busca 
junto ao batalhão da polícia que atende a região, 

reforço no policiamento local, devido muitos relatos de 
assaltos em torno do hospital, e indica que o cidadão 

que sofreu com roubo ou furto procure imediatamente 
a delegacia mais próxima.

Em resposta a coordenação do ambulatório informa 
que o paciente Carlos Eduardo Silva Rangel foi atendido 
dia 16/01/2020 na especialidade de gastroenterologia, 

e tinha consulta agendada para nefropediatra dia 
04/02/2020 e não compareceu, realizado 

reagendamento para dia 19/03/2020. Paciente tem 
consulta com especialidade de pneumologia pediátrica 

dia 17/03/2020. Acompanhante orientada quanto a 
necessidade de retorno ao balcão do ambulatório para 

agendar retorno.

Em resposta da Coordenação do ambulatório, 
apresenta a marcação de consulta para o Dra Anna 

Paula, dia 06 de abril de 2020, às 14:00 horas.

Em resposta  a  coordenação do ambulatório 
informa, o ar condicionado da recepção do 

ambulatório é novo e funcionante, adequado a  
proporção do setor e demanda de pessoas .

Em resposta da coordenação de enfermagem, informa 
que sobre o relato do Sr. Isomar, a enfermeira do setor 

de classificação se ausentou por motivos de solicitação 
do médico para descutir sobre o paciente anterIor, logo 
em seguida deu continuidade ao atendimento, chamou 
a senha do Sr. Isomar e o mesmo não estava presente. 

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

Em resposta da coordenação da nutrição informa que, 
tomou ciência do ocorrido sendo  no dia 27 de janeiro 

de 2020, pela coordenadora do pronto socorro.No 
mesmo dia foi notificado a empres TR refeições, 
solicitando resposta com conduta e tratativa .

Sugestão recebida e será averiguada.

Sugestão recebida e será averiguada.

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

Foi realizado o envio do elogio para o setor responsável 
como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado.

Em resposta a coordenação da higienização informa 
que são disponibilizadas duas funcionárias para o setor 

e que neste local existe uma demanda de uso dos 
pacientes, de forma as funcionárias estão 

constantemente realizando a higienização do local.

Em resposta a coordenação administrativa informa que 
o espaço reservado para bicicletas não possui 

segurança específico para este fim, que dispõe de 
câmeras de monitoramento que tem suas imagens 

armazenadas pelo período de 07 dias. O hospital busca 
junto ao batalhão da polícia que atende a região, 

reforço no policiamento local, devido muitos relatos de 
assaltos em torno do hospital, e indica que o cidadão 

que sofreu com roubo ou furto procure imediatamente 
a delegacia mais próxima.

Em resposta da Coordenação do ambulatório, 
apresenta a marcação de consulta para o Drº Wander, 

dia 14 de abril de 2020, às 15:00 horas.


