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Joinville, 03/04/20 

 

Report das atividades da semana (2) 

Iniciativa +manutenção – Instituto da Indústria Joinville 

 

30/03 – 1º Equipamento recuperado!! 

 

30/03 - Reunião com GM visando alinhamento das ações; Ficou definido que não seria 

necessário criação de um novo laboratório na GM, mas sim, ampliação da equipe de 

manutentores para inciativa acontecer fisicamente no ISI; 

30/03 – Inicio da equipe da GM no ISI; 

 

31/03 – Realinhamento do processo estabelecido, considerando equipe Whirlpool e GM no time 

de manutentores e desdobramento refinado de cada etapa do processo. Abaixo, apresentação 

macro do processo: 
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31/03 – Estabelecimento das metas prioritárias a serem alcançadas no processo de manutenção: 

 Recuperar o maior número possível de respiradores (meta = 50%); 

 Devolver para hospitais/unidade de saúde no menor tempo possível (meta = 1 semana); 

 Qualidade dos equipamentos tenham confiança minima de uso (regulagens, pressão, 

volume, curva de tempo, % O2 e PEEP); 

 Rastreabilidade (meta = 100% dos equipamentos rastreados e sem perdas/desvios); 

31/03 – 2º e 3º equipamentos recuperados!! 

 

 

 

 

 

 

 

31/03 – Contato com a empresa MAQUET. Existem 3 equipamentos micro processados desta 

marca no ISI para manutenção. Como estes equipamentos são “protegidos” para manutenção 

por não autorizados, tem-se dificuldades de prosseguimento. Após alinhamento com a empresa, 

esta irá dispor de técnico para avaliar os equipamentos e, se possível, conserta-los. Pré agenda 

para dias 03 ou 06/04; 

31/03 – Entendimentos sobre calibração / certificação de equipamentos pós manutenção: 

  Cimatec: Paga para uma empresa calibrar; 

  SP: possui unidade móvel e poderá calibrar internamente; 

  Estados que não possuem parcerias com empresas que possam calibrar, terão que 

encontrar alternativa paliativa; 
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  SC: empresas SLS fará calibração e relatório de calibração rastreável de forma 

gratuita; 

01/04 – Contatos advindos de hospital do oeste de SC, Sul e Planalto, além de Balneário 

Camboriú. 

01/04 – 5 respiradores recuperados!!!!!!!!!! 

 

 

01/04 – Calibração dos respiradores recuperados; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: A empresa SLS Hospitalar será responsável pela certificação/calibração dos 

equipamentos que forem liberados. Para isto, a empresa cadastrará todos os 

equipamentos em seu sistema de informação afim de garantir rastreabilidade do mesmo 

no futuro. Muito importante citar que a empresa fará este trabalho de maneira 

voluntária. 
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02/04 – Informação de problemas no cadastro de equipamentos de SC no cadastro nacional; 

02/04 – Articulação para associação da BMW na iniciativa +respiradores (contato enviado por 

Sakuramoto (GM)); 

03/04 – Reunião de alinhamento nacional sobre a iniciativa +respiradores; Após a reunião, 

realizado alinhamentos internos para atendimento as definições nacionais; 

03/04 – Reunião presencial com a BMW e articulação dos próximos passos para acesso à 

iniciativa +respiradores; Além desta iniciativa, a empresas tem interesse pela iniciativa EPI´s. 

Contato intermediado entre Leopoldo (BMW) e Geferson (SENAI); 

03/04 – Inicio do alinhamento entre SENAI e GM (Duccini) sobre potencial logística de 

recolhimento e entrega dos equipamentos a partir da próxima semana. 
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