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RESUMO:
O Hospital Evangélico Goiano (HEG) fundado em 1927 ocupa uma área de 10 mil metros quadrados, com
mais de 170 leitos o hospital é referencia nacional em cirurgias cardíacas e neurológicas. O HEG tem
compromisso na segurança e na qualidade na assistência a saúde, sempre utilizando de seus princípios
éticos e cristãos.A visão em ser referencia na assistência médico hospitalar e no cuidado com a preservação
da vida afirmando valores na credibilidade tecno-cientifica,valorização e respeito as pessoas,
responsabilidade social e compromisso com a fé cristã. Este trabalho teve como objetivos relatar as
experiências vivenciadas durante a realização do estágio supervisionado obrigatório, realizado no Hospital
Evangélico Goiano juntamente com a equipe de gestão da manutenção do próprio hospital. A carga horária
das atividades do estágio foi de 300 horas/aulas, e foram desenvolvidas sob a supervisão dos profs. Márcio
José Dias e Marcus Vinicius, sempre acontecendo no período matutino. Das principais atividades
desenvolvidas algumas que mais se destacaram foram a realização do checklist de toda a infra estrutura do
hospital para futuras manutenções e inserção de todos os equipamentos do hospital para controle da
manutenção preventiva, para tal foram realizadas juntamente com os fabricantes dos equipamentos a
listagem dos mais importantes itens a serem substituídos/inspecionados bem como os métodos corretos para
tal.Todos os dados obtidos com o trabalho foram inseridos no banco de dados do software utilizado pela
empresa, o qual permite que todos os funcionários possam acompanhar o histórico de manutenção do
equipamento e as datas das próximas manutenções que serão realizadas no mesmo.
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EXPERIENCE REPORTS LIVED IN THE STAGE FIELD –GOIANO
HOSPITAL EVANGELICAL (HEG)
ABSTRACT:
The Evangelical Hospital Goiano (HEG) founded in 1927 occupies an area of 10 thousand square
meters, with more than 170 beds the hospital is a national reference in cardiac and neurological surgeries.
HEG has a commitment to safety and quality in health care, always using its ethical and Christian principles.
The vision to be a reference in hospital medical care and care for the preservation of life affirming values in
techno-scientific credibility, appreciation and respect for people, social responsibility and commitment to the
Christian faith. The objective of this study was to report on the experience of the mandatory supervised
internship at the Evangelical Hospital Goiano together with the management team of the hospital itself. The
hours of the internship activities were 300 hours / class, and were developed under the supervision of profs.
Márcio José Dias and Marcus Vinicius, always happening in the morning. Among the main activities developed
were the checklist of the entire infrastructure of the hospital for future maintenance and insertion of all hospital
equipment to control preventive maintenance. listing of the most important items to be replaced / inspected as
well as the correct methods to do so. All data obtained with the work were inserted in the software database
used by the company, which allows all employees to keep track of the maintenance history of the equipment
and the dates of the next maintenance that will be carried out in the same.
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