
 

 
RELATÓRIO MENSAL DE SUAS AÇÕES E ATIVIDADES 

 
ANUAL/2018 

 

Janeiro  

A equipe de humanização do HURSO promoveu uma oficina de emoções positivas, pintura ante 
estresse; além de palestra com as psicólogas Gabriele Bortolo e Fabiana Vilela. Em roda, as 
especialistas deram possibilidade para que todos dividissem as suas experiências. Elas também 
ensinaram dicas de relaxamento como técnicas de respiração e alguns exercícios para aliviar a 
tensão. 
 

 
 
 
 

 



 

Fevereiro 

A estratégia da equipe do Hospital de Urgências do Sudoeste Goiano (HURSO) para o Carnaval 
teve foco voltado para a segurança nas estradas da região. Situado na cidade de Santa Helena, 
município sem tradição de festas carnavalescas, o HURSO se preocupou com os habitantes que 
partem para outras cidades. A partir desse dado, na sexta-feira, dia 9, um grupo de 13 
colaboradores da Unidade foram as ruas do centro para alertar sobre os riscos de uma direção 
imprudente, sobretudo a condução em alta velocidade e sob efeito de álcool. 

O dia foi de muita conversa e entrega de cartilhas sobre dicas de segurança ao volante, além do 
material informativo sobre DST e a distribuição de preservativos. A ação atingiu mais de 500 
pessoas, entre motoristas e pedestres. 

Enquanto uma equipe atuava nas ruas, outra agiu dentro do Hospital. Pacientes, acompanhantes 
e colaboradores foram surpreendidos com um verdadeiro Carnaval nas instalações do HURSO. 
Ao som de marchinhas carnavalescas, o Super HURSO, mascote do hospital, comandou a folia, 
que envolveu mais de 300 pessoas. Na ocasião, também foram distribuídos materiais 
informativos e preservativos. 

 



 

 

Março 

Na quarta-feira, dia 14 de março, o Hospital de Urgências da Região Sudoeste (HURSO) foi 
palco para um bate-papo sobre direção defensiva com o engenheiro de segurança no trabalho, 
Muriel Peter. Na ocasião, foram apresentadas atitudes importantes para uma boa direção e 
vídeos que mostram as consequências de uma direção sem atenção e cuidados. 

O palestrante também deixou claro quanto ao uso dos equipamentos de proteção individual 
(EPI´s) do carro e o quanto são importantes para salvar as vidas de condutores e passageiros. 
Entre esses equipamentos, destacou o cinto de segurança e encostos de cabeça, para carros, e 
capacetes para motos. Ao todo, a palestra reuniu mais de 50 participantes, entre colaboradores 
do hospital, pacientes e acompanhantes. 

 
 
 
 

Abril 

A equipe do HURSO confeccionou lembranças alusivas aos símbolos da Páscoa e presenteou 
aos mais de cem pacientes que se encontravam internados nas alas de clínica médica, clínica 



 

ortopédica, observação masculina e observação feminina. Essas lembranças continham 
bombons para adultos, chocolates diets para os pacientes diabéticos ou com restrição de açúcar 
e ovos de Páscoa para as crianças da clínica pediátrica e UTI pediátrica. 

 

Saúde no Pátio 

O evento “Saúde no Pátio” do Hospital de Urgências da Região Sudoeste (HURSO), que ocorreu 
em ocasião ao Dia Mundial da Saúde, atendeu em torno de 100 pessoas no último dia 12 de 
abril. A iniciativa da Comissão de Humanização do Hospital foi pensada para atender não só aos 
colaboradores da Unidade, como também visitantes e acompanhantes. 

Foram realizadas, gratuitamente, avaliações dos valores da pressão arterial, do nível de glicemia 
e da medida da circunferência abdominal; além de exercícios de ginástica laboral. De todo o 
público atendido, seis pessoas apresentaram alterações acima dos padrões nos resultados dos 
exames. Imediatamente, eles receberam atendimento médico com o Dr. José Mauro Rodrigues 
e encaminhamentos para que acompanhem os níveis de pressão arterial e glicemia em postos 
de saúde próximos às suas residências. 

 
 



 

 
 
Maio 
 
O segundo domingo de maio foi comemorado de maneira especial no Hospital Estadual de 
Urgências da Região Sudoeste (HURSO). O Dia das Mães foi lembrado com a entrega de 
lembrancinhas e com um lanche especial oferecido a cada uma. 

No último dia 11, foi exibido um vídeo com fotos dos profissionais e foi oferecida uma mesa de 
gostosuras. A confraternização foi preparada para agradecer às enfermeiras, técnicas e 
auxiliares de enfermagem que também são mães. 

 
 
SEMANA DA ENFERMAGEM 
Em 12 de maio é comemorado o Dia Internacional da Enfermagem. Pensando nisso, o Hospital 
Estadual de Urgências da Região Sudoeste (HURSO) lembrou de cada profissional que presta 
estes serviços na Unidade com uma agenda de eventos especiais. Foram realizadas palestras, 
sorteios de brindes, entrega de presentes e uma mesa comemorativa com bolos e doces. As 
comemorações ocorreram entre os dias 9 a 11 de maio. 



 

Desde a quarta-feira, 9, o refeitório do Hospital foi decorado em homenagem à enfermagem. As 
paredes receberam um mural com fotos de servidores da área, chamando a atenção de quem 
se alimenta no local. 

Marketing pessoal 

Ainda no dia 9, foi realizada uma palestra que tratou sobre o tema Marketing Pessoal, com a 
enfermeira Karynne Cabral. Ela deu dicas de como produzir uma boa imagem no trabalho e como 
colocá-las em prática. “A imagem pessoal é o meio que o profissional será lembrado, 
positivamente ou negativamente. Sempre um comportamento inadequado gera falta de 
credibilidade”, alertou a palestrante. 

“Hoje a enfermagem é um serviço respeitado, de fundamental importância para a saúde como 
um todo e para os pacientes. Sabemos que é uma luta diária e que, com o esforço de cada um, 
os profissionais são premiados vendo o paciente sair bem do Hospital”, ressaltou a diretora 
administrativa do HURSO, Ieda Dourado. 

Biossegurança 

No dia 10, quinta-feira, o Dr. Plínio Netto ministrou uma palestra para os enfermeiros e técnicos 
de enfermagem sobre “Biossegurança no Ambiente Hospitalar”. O infectologista destacou, em 
suas falas, quais as formas de prevenir a H1N1 e outras infecções ou doenças. 

Entre as dicas: “Lavar as mãos de forma correta, usar sempre o material descartável e uniforme, 
visando o bem-estar e segurança pessoal como o do paciente”. 

Motivação 

Já na sexta-feira, dia 11, foi exibido um vídeo com fotos dos profissionais e foi oferecida uma 
mesa de gostosuras. A confraternização foi preparada para agradecer às enfermeiras, técnicas 
e auxiliares de enfermagem que também são mães. 

À noite, os servidores do turno puderam participar de uma palestra com a coaching Sandra da 
Silva, que deixou a eles a mensagem central de que o nosso propósito é ter a coragem de ser 
quem somos. Logo após, a emoção tomou conta do auditório da Instituição com uma belíssima 
apresentação da cantora Júllia Reis, acompanhada pelo músico Daniel Bass, homenageando a 
todos os profissionais. 

 
 
Junho 
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Servidores de todas as áreas do HURSO assistiram à palestra da Dra. Giselle Juliana de Jesus 
sobre os riscos, exposições e a prevenção do HIV no ambiente hospitalar. O evento serviu de 
oportunidade para que todos tirassem suas dúvidas. 

A professora esclareceu que o vírus HIV, ao entrar no organismo humano, ataca o sistema 
imunológico, que é o responsável por defender o corpo de outras doenças. Segundo ela, ainda 
hoje, muitas pessoas sentem vergonha de falar sobre relações sexuais. Isso facilita os altos 
dados de transmissão desse agente biológico. “O uso da camisinha ainda é o meio mais eficaz 
de prevenção”, alertou. 

“Homens e mulheres de todas as idades e classes sociais estão sujeitos e expostos ao vírus do 
HIV”, alertou. A todo momento, Giselle deu dicas de como os servidores do Hospital, cumprindo 
suas funções de trabalho, podem se prevenir. Ter o máximo cuidado ao manejar agulhas ou 
outros materiais que tenham tido contato com o sangue do paciente e utilizar todos os materiais 
de proteção individuais, são alguns exemplos. 

Essa foi uma iniciativa do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho (SESMT) do HURSO. 

Sobre a palestrante 

Giselle Juliana de Jesus é Mestra em Ciências, pelo Programa de Pós-Graduação Enfermagem 
Fundamental, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP); 
Especialista em Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) Adulto e Idoso (2015), pelo 
Programa de Residência Multiprofissional da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); 
e em Enfermagem do Trabalho, pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto 
(FAMERP); além de Bacharel em Enfermagem (2012) pela FAMERP. 

Atualmente ela é a coordenadora do Programa Municipal de DST/AIDS e Hepatites Virais de 
Sertãozinho, SP; membro e pesquisadora junto a Rede de Pesquisa em Enfermagem de 
Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS (RENAIDST) da Universidade de São Paulo 
(USP); e ao Núcleo de Estudos sobre Morbidade Referida, Gestão e Educação em Saúde 
(NEMOREGES) da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP). 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Julho 

Com o tema “Cuidar de si para cuidar do outro”, palestra alertou sobre a importância da 
manutenção da saúde mental para assim ser capaz de prestar assistência ao próximo. 

Colaboradores de todas as áreas do Hospital Estadual de Urgências da Região Sudoeste 
(HURSO) compareceram ao treinamento Cuidar de Si para Cuidar do Outro, ministrado pela 
psicóloga hospitalar Lorrayne Cristina Nunes. Nele foram abordados os principais sintomas de 
estresse e formas de como evitar o esgotamento mental. O intuito é de melhorar o atendimento 
prestado dentro da Instituição. “Não tem como dar uma assistência, ficar bem com o trabalho, se 
você não estiver bem consigo mesmo” conta Lorrayne. 

Segundo a enfermeira Francyelle Santos Ferreira, que participou da palestra, com a agitação 
diária da rotina do trabalho em um hospital, muitas vezes não sobra tempo para prestar atenção 
e ter cuidado com a própria saúde mental. “É muito interessante o tema abordado, principalmente 
no âmbito hospitalar em que vivemos” afirma. 

Ao fim do treinamento, cada participante preencheu um formulário contendo uma auto avaliação 
para identificar seu nível de sobrecarga emocional. “Como equipe de saúde, é de suma 
importância que tenhamos essa consciência de nos autos avaliar. Precisamos ver até que ponto 
o stress está influenciando nosso cotidiano e trabalho” explica a psicóloga. Uma sugestão de 
tratamento foi dada para cada resultado obtido no formulário. 

 



 

 

Agosto 

A segurança no processamento e na distribuição das refeições não é garantida se não houver 
também a higienização correta dos utensílios, dos equipamentos e do ambiente. Pensando 
nisso, Zilaine Carneiro, supervisora do Serviço de Nutrição e Dietética (SND) do Hospital 
Estadual de Urgências da Região Sudoeste (HURSO) organizou um treinamento sobre o 
assunto. 

Com foco na Higienização e Desinfecção da Estrutura Física, Equipamentos, Utensílios 
Hortifrutigranjeiros, o treinamento ocorreu na última terça-feira, 21 de agosto com a equipe do 
SND. 

A capacitação abordou o passo-a-passo da limpeza de cada área da cozinha, os materiais 
utilizados, sua periodicidade e equipamentos de proteção individual (EPI) necessários. 

Segundo Zilaine, os alimentos podem estar sujeitos a diferentes fontes de contaminação que 
estão relacionadas ao manuseio e procedimentos inadequados durante o preparo e distribuição. 
“Caso todos os passos não sejam feitos corretamente, a higienização não será adequada” 
adverte a supervisora. 



 

 
 
O Setor de Qualidade do Hospital Estadual de Urgências da Região Sudoeste (HURSO) realizou 
uma auditoria de eficácia nos departamentos de ortopedia, observação masculina e feminina e 
clínica médica para todos seus colaboradores. Foram analisados itens como pulseira 
identificadora, placas beira leito e etiquetas. O treinamento foi uma forma de avaliar a efetividade 
do treinamento Protocolo de Identificação do Paciente; ministrado no mês de junho. 

Segundo a coordenadora da Qualidade, Taynara Guimarães, essa auditoria age como uma 
forma de monitoramento para apurar a realização do protocolo. Assim, é possível assegurar a 
identificação precisa de cada paciente em todas as assistências concedidas. “Depois dessa 
inspeção, é passado um relatório para a diretoria sobre como está o processo e o que pode ser 
mais bem desenvolvido” conta Taynara. 

Após a averiguação foram distribuídos pirulitos contendo as cores usadas como identificadores 
de cada risco: alergia medicamentosa, cor vermelha; bronco aspiração, cor azul; lesão por 
pressão, cor verde; e queda, cor amarela; além da mensagem O paciente não é só um paciente, 
ele também é o amor de alguém. “Esses procedimentos são tomados para garantir o que é mais 
importante: a segurança do paciente”, explica a coordenadora. 



 

 

Setembro 

A segurança e bem-estar do paciente é uma das prioridades de um hospital que se preocupa 
com humanização no atendimento. Pensando nisso, o Hospital Estadual de Urgências da Região 
Sudoeste (HURSO) recebeu na última semana uma consultoria para avaliar e aprimorar os 
processos dos vários departamentos do hospital. A Aleph Consultoria, juntamente com o setor 
de qualidade, verificou todas as etapas de cada processo nas áreas visitadas. A revista foi desde 
a admissão do paciente até o momento da alta, passando por exames e resultados, medicação 
e cirurgias. 

Patrícia Prioto, CEO da Aleph Consultoria, frisou que essas melhorias estão focadas além da 
acreditação hospitalar. “Todo esse trabalho desenvolvido no hospital está voltado para a 
acreditação ONA, que certifica a qualidade de serviços de saúde no Brasil. Mas o objetivo 
principal sempre será a segurança do paciente” afirma Patrícia. 

 



 

Outubro 

O Hospital Estadual de Urgências da Região Sudoeste (HURSO) comemorou o Dia das Crianças 
com uma divertida surpresa. Com roupas coloridas, músicas e muitas brincadeiras, os palhaços 
Xucrete, Chiquinho, Lolo, Anfilófio e Docinho fizeram a alegria dos pais, crianças e até de 
funcionários. 

Seguindo a tradição dos anos anteriores, os Ursos da Alegria visitaram a UTI Pediátrica; UTI 
Adulto; Clínica Médica Pediátrica; Clínica Médica Adulto; Observação Feminina e Masculina e 
Ortopedia. Foram entregues brinquedos e lembrancinhas a todas as crianças no Hospital. 

O trabalho dos Ursos da Alegria é totalmente voluntário e realizado há cerca de seis anos. 
Francisco Isidro, técnico de gesso do HURSO e integrante do grupo desde sua criação, conta 
que sempre que há a necessidade de uma ação social no Hospital eles se reúnem. “Essa é uma 
data especial que deve ser comemorada. Uma ação social dentro do Hospital reflete na própria 
comunidade”, afirmou. 

 
 
 
Novembro 
 
Estabelecer e aprimorar o trabalho dos supervisores sobre gerenciamento de contratos; 
aprofundar o que é um modelo de gestão de Organização Social e suas condições de convênios 
firmados com terceiros; explanar sobre as atividades exercidas pelos fiscais. 
 
Esses foram os objetivos da capacitação técnica para fiscais de contrato do HURSO. Aplicado 
pelo setor de Gestão de Contratos do IBGH - Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar, o 
treinamento teve como objetivo destacar todas as atribuições destes profissionais e esclarecer 
pontos críticos sobre o tema. Saiba mais pelo link na descrição do nosso perfil! 
 



 

 
 
 
Dezembro  
 

O Hospital Estadual de Urgências da Região Sudoeste (HURSO), em função da 
campanha Dezembro Vermelho que ocorre no mês de dezembro, promoveu uma manhã de 
conscientização. Foi realizada a entrega, pela comissão de Humanização do hospital, de 
preservativos e panfletos aos pacientes, acompanhantes, funcionários e público em geral. 

Durante a distribuição, foram feitas orientações sobre a importância do sexo seguro e da 
prevenção, evitando assim, a transmissão de DST. Segundo o presidente da comissão, Denner 
Rodrigues, é de responsabilidade do HURSO levar informações e conhecimento a população da 
região a qual ela pertence. “Esta ação teve como objetivo divulgar informação não só sobre a 
Aids, mas sobre todas as DSTs, importância do uso do preservativo” afirma. 

Ao longo do evento foram entregues mais de 500 preservativos aos presentes no hospital, além 
de folders contendo informação sobre a Aids, seus tratamentos, a qualidade de vida dos 
portadores do vírus, bem como informação sobre outras DST que são prevenidas com o uso de 
preservativo. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


