
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletim nº 07, 20 de Novembro de 2019 

(EDIÇÃO ORDINÁRIA) 



 

APRESENTAÇÃO 
Prezados, 

 

Definido pelo diretor-presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito 

Federal comunicamos que todas as diretorias do IGESDF devem enviar para a Assessoria de 

Comunicação (ascom@igesdf.org.br), diariamente, informações acerca das ações de suas 

superintendências, gerências e chefias a fim de que sejam publicadas em um boletim 

informativo. 

 

O Boletim do IGESDF será publicado diariamente com as informações administrativas como 

resoluções do conselho, normas e processos, movimentação de pessoal e agendas (eventos, 

reuniões), entre outras informações essenciais para conhecimento da gestão administrativa do 

instituto.   

 

Para divulgação dos assuntos no Boletim, os setores deverão preparar uma Nota para Boletim, 

assinada pelo respectivo chefe.  

 

Todos devem tomar conhecimento do Boletim diariamente, não podendo alegar o 

desconhecimento do que foi publicado para justificar o não cumprimento das determinações 

divulgadas.   

 



 

1ª PARTE: PRESIDÊNCIA  
- COMUNICADO 

Todos os gestores devem atender os telefones celulares e/ou responder as mensagens com brevidade 

para que não hajam problemas de comunicação que prejudiquem o andamento de nosso trabalho. 

 

- AVISO 

Nesta quinta-feira (21), às 10h, em frente à saída da internação, haverá a entrega das novas cadeiras 

adquiridas pelo IGESDF. Todos os gestores devem comparecer ao evento a fim de que possam 

acompanhar de maneira efetiva as ações do nosso instituto. 

 

- DETERMINAÇÃO 

Todas as unidades assistenciais do IGESDF (Hospital de Base, Hospital de Santa Maria e UPAs), devem 

manter suas escalas atualizadas. Em breve, um processo de auditoria passará a ser feito sem aviso 

prévio a fim de se verificar o cumprimento do que está definido. Esta ação prevê a melhoria de nossa 

prestação de serviço e monitoramento do absenteísmo em nosso instituto. 

 

- ATENÇÃO 

Em função da reestruturação organizacional e do controle de gastos, o processo de contratação de 

profissionais para os níveis gerenciais em todas as unidades do IGESDF estão suspensas. 

 

2° PARTE: VICE-PRESIDÊNCIA  
 
 

 

3° PARTE: LOGÍSTICA E SERVIÇOS 
 

 

4° PARTE: ADMINISTRAÇÃO  

 

 



 

5° PARTE: LOGÍSTICA E SERVIÇOS 
 

 
 

6° PARTE: ASSISTÊNCIA 
- PROCESSO 

A criação e implantação, desde maio/2019, do processo de “Giro de Sala” no Centro Cirúrgico do 

Hospital de Base/IGESDF tem gerado o resultado esperado: a otimização de Salas Operatórias (SO).  

Após a implementação do projeto, houve redução de 36% no tempo de setup (preparação antes da 

cirurgia) e redução de 40% no percentual de atraso de cirurgia. O “Giro de Sala” consiste na presença 

de uma equipe de profissionais responsável pela retirada, pelo encaminhamento de todo o material e 

equipamento ao final de um procedimento e pela limpeza da Sala Operatória, deixando-a pronta para a 

cirurgia seguinte. Está em desenvolvimento um manual do “Giro de Sala” com a  missão de ambientar e 

conscientizar os profissionais envolvidos no processo sobre a importância da geração de novos 

conhecimentos. O objetivo do manual é educar, ensinar e padronizar os processos para os profissionais 

do “Giro de Sala”, com o intuito de atingir a eficiência, segurança, excelência e qualidade nos processos 

cirúrgicos, bem como melhorar as relações com os clientes internos e externos. 

 

- BALANÇO DA UTI TRAUMA 

A equipe multiprofissional da UTI Trauma do Hospital de Base reuniu-se para a apresentação de um 

balanço dos trabalhos realizados durante o mês de outubro. A a UTI conseguiu reduzir em quase 90% a 

ocorrência da principal infecção - a Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica - PAV -, que causam 

mortes nos ambientes de terapia intensiva. A UTI Trauma é uma das 119 unidades do Brasil que fazem 

parte do Programa do Ministério da Saúde - PROADI (Saúde em Nossas Mãos). Todas elas têm como 

uma das metas diminuir em 50% a infecção até o fim de 2020, meta batida pela UTI Trauma com 

antecedência de quase um ano. 

 

- MUDANÇA 

Na segunda-feira (25), 14h, inicia a mudança da Medicina Nuclear para as novas salas, após isso inicia a 

retirada dos mobiliários a fim de liberar o espaço 

 



 

7° PARTE: DIVERSOS 
- COMUNICADO DA ASCOM 

Nenhum setor está autorizado a produzir ou divulgar, por meio digital ou físico, qualquer peça de 

comunicação sem a supervisão e autorização da Assessoria de Comunicação. As solicitações para 

produção de peças devem ser encaminhadas com 8 (oito) dias de antecedência para o e-mail 

ascom@igesdf.org.br. Os infratores estão sujeitos as medidas cabíveis. 

 

- LOGOMARCAS 

Está proibido o uso e criação de logomarcas particulares a setores do IGESDF. Todo o material de 

divulgação de ações do instituto deve passar pelo crivo da ASCOM. 

 

- SERVIÇO 

Lembramos mais uma vez que está disponível o serviço de Médico Sobreaviso no IGESDF. Dessa forma, 

em caso de necessidade, os profissionais podem ser acionados através do RH de cada unidade de 

saúde. 

 

- NOVA FERRAMENTA 

Desde a última sexta-feira (15) está disponível uma nova ferramenta no site do IGESDF. O Portal de 

Laudos Web permitirá que os resultados sejam visualizados, baixados e impressos pelo paciente e pelo 

médico depois de apenas alguns cliques. Inicialmente, o acesso será para os exames realizados a partir 

de agora, e realizados no Hospital de Base e na UPA de Ceilândia. O paciente vai poder acessar a 

ferramenta pelo site www.igesdf.org.br, clicando no botão Resultado de Exames Laboratoriais. 

 

- PUBLICAÇÃO 

Informamos que a edição ordinária do Boletim de ontem não foi publicada devido indisponibilidade de 

rede e computadores na ASCOM. O setor estava em mudança de sala. 

 


