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O final do ano está chegando e com ele uma
programação intensa de atividades em nosso hospital.
É hora de avaliar o ano que termina, analisando os
pontos fortes e as oportunidades de melhoria, por
meio da elaboração do Relatório de Gestão. Além
disso, o Comitê Gestor vai se reunir no mês de
novembro para discutir sobre o modelo de acreditação
internacional e avançar mais um passo na busca pelo
reconhecimento nacional da nossa excelência em
gestão de serviços de saúde.
Vamos ainda comemorar o Dia Nacional da
Qualidade, realizando a Semana da Qualidade, de 08 a 12

de novembro. Em dezembro acontece o Evento de
Gerenciamento de Risco que estará focado nas metas da
Joint Comission International de segurança do paciente,
um assunto sempre presente na pauta de quem, assim
como nós, busca a qualidade no cuidado integral ao
paciente.
E para encerrar 2010, a tradicional festa de
confraternização oferecida pelo Seconci-SP para todos os
seus colaboradores. Este ano o evento vai acontecer no
Espaço das Américas, no dia 10 de dezembro, e nós do
HGIS com certeza estaremos lá, para comemorar o final
de mais um ano de muito trabalho e êxito!

De cara nova na internet
O espaço do HGIS
na rede mundial de comunicação, a internet, está de cara
nova, com muito mais conteúdo e interatividade. Basta
navegar em www.hgis.org.br
para conhecer as novidades e
ter acesso ao nosso hospital de
qualquer lugar do mundo!
Além das quatro grandes
áreas onde seu conteúdo está
dividido - a primeira grande área é a
Institucional que concentra as
informações como missão, visão,
valores, história e dados de produção;
Cliente e Paciente é a segunda área,
o n d e a s
informações sobre os serviços prestados pelo hospital
estão descritos; HGIS e a Comunidade é o espaço
dedicado as ações de responsabilidade social desenvolvidas pelo hospital e o espaço Profissionais de Saúde,
concentra as informações sobre diretrizes assistenciais,
atenção multiprofissional, corpo clínico, programa de
vista, entre outros – a grande novidade que torna o site do
HGIS interativo e cria uma ligação direta dos pacientes
internados com seu círculo social são os dois sistemas
desenvolvidos pela TI em parceria com a

Assessoria de Comunicação.
O primeiro permite que familiares
e amigos enviem recados aos
pacientes internados por meio do
site e com isso mantenham o elo
social de nossos pacientes. Já o
segundo, chamado Berçário
Virtual, apresenta em primeira
mão os bebês nascidos no
HGIS, para seus familiares e
amigos em qualquer lugar que
ainda podem enviar suas
mensagens para o bebê e sua
mamãe.
Em destaque na
primeira página
temos ainda um
espaço para
matérias sobre
assuntos atuais do
hospital e um
espaço dedicado à
qualidade no
atendimento, com
informações sobre a gestão integrada, busca pela
excelência, gerenciamento de risco e satisfação do
cliente. Acesse e confira!
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Semana Mundial de Aleitamento Materno

A Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM) foi comemorada no
HGIS entre os dias 3 a 6 de agosto com o objetivo de divulgar os inúmeros benefícios
da amamentação para a saúde do bebê.
Com uma programação especial, a abertura contou com a palestra “Como
se manter amigo da criança” ministrada pela Drª Keiko Teruya, responsável técnico
pela IHAC do Estado de São Paulo e pelo Banco de Leite Humano do
Hospital Guilherme Álvaro de Santos - SP.
Durante toda a semana foram realizadas variadas atividades
como: Quiz nos setores, apresentação do Coral e a palestra de
encerramento “A atuação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança
no HGIS”, que foi ministrada pela médica e chefe da Unidade
Neonatal Drª Viridiana Simões Bueno.

XII Congresso Brasileiro de
Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar
O HGIS participou do XII Congresso Brasileiro de
Controle de Infecção realizado em Recife, Pernambuco,
no período de 01 a 04 de setembro. Representaram a
instituição no evento: Enfª Adriana Pires dos Santos, Enfª
Evelin Amaral Ramos, Drª Fernanda Freitas de Paula Lopes e Drª Najara Maria
Procópio Andrade. As equipes de GR e SCIH apresentaram sete trabalhos sob a
forma de pôster. “Foi uma excelente oportunidade para atualização, troca de
experiências e divulgação de estratégias bem sucedidas na instituição no que se
refere à prevenção e controle das infecções relacionadas na assistência à saúde ,
uso racional de antimicrobianos e disseminação da cultura de segurança no HGIS“,
ressalta Drª Najara.

Palestra discute a
importância dos
aspectos psicológicos
do paciente
com HIV/AIDS
No dia 31 de agosto
aconteceu a apresentação
da equipe multiprofissional,
organizada pelo serviço de
psicologia, em comemoração ao “Dia do
Psicólogo”. A palestra teve
como tema “Assistência
Psicológica ao Paciente
Portador do HIV/AIDS”,
ministrada por Heloisa
Helena de Araújo Campos,
Psicóloga Clínica e
Hospitalar e Supervisora
Titular do Programa de
Aprimo-ramento em
Psicologia Hospitalar do do
Instituto de Infectologia
Emílio Ribas.
A palestra abordou
o perfil atual do profissional
de saúde, mudanças no
formato de ensino e da
grade curricular, aprimoramento da assistência ao
paciente portador, questões culturais, dados
estatísticos, prevenção e
demais aspectos psicológicos da infecção pelo
HIV.

Dia dos Pais no HGIS

Os alunos da Escola Estadual Matilde Maria Cremm
presentearam pacientes com a Cartilha do Estatuto da
Criança e do Adolescente, material desenvolvido pela
escola em parceria com o HGIS. O objetivo
foi expandir o conhecimento sobre os
direitos da criança e do adolescente e celebrar os 20 anos do
Estatuto da Criança e do Adolescente! Para celebrar o Dia dos
Pais, um painel de fotos dos papais de funcionários do HGIS foi
montado no refeitório no último dia 6 de agosto e um delicioso
almoço com cardápio especial foi oferecido no domingo, dia 8.

Da esquerda para a direita: a gerente
médico assistencial Drª Tania Regina
Guedes com a convidada Heloisa
Helena de Araújo Campos e as
psicólogas Erica Weindler, Izabel
Henriques D’Almeida e Camila Curi do
Amaral Devidé.
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Aconteceu no HGIS...

Posse da Comissão de Ética de Enfermagem. Os
novos representantes da comissão tomaram posse no dia
7 de outubro para a gestão 2010/2012 conforme o
estabelecido pelo COREN. Para o cargo de presidente foi
empossada a Enfª Lisiane Valdez Gaspary. A cerimônia foi
presidida pela gerente de enfermagem, Maria Silvia
Andrade Rosa Longo.

Posse dos novos membros da CIPA. Tomou posse no
dia 3 de agosto a nova Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes – CIPA, para a gestão 2010/2011 conforme o
estabelecido pela Portaria 3214/78-NR5. O evento foi
presidido pela gerente executiva hospitalar, Drª Fernanda
Freitas de Paula Lopes que empossou os representantes
eleitos e designados. Para o cargo de presidente foi
empossada a Srª Salua Nazareth Simões Rampaneli.
Eleições da Comissão de Ética Médica e Diretor
Clínico 2010/2012. Diretor Clínico: Drª Sheila Aparecida
Rocha; Vice-Diretor Clínico: Drª Najara Maria Procópio
Andrade; Efetivos: Dr. Dennis Barbosa, Dr. Márcio
Fuginami Gotto,Dr. Emilio Lopes Junior e Dr. Fausto Dalla
Costa; Suplentes:Drª Lucinda Coelho Esperança Vieira,
Drª Simone Lucia M. P. de Albuquerque Damasceno, Dr.
Marcelo Rossi e Drª Eliana Maria Cintra Barakat.

Na Corporação...
“Netiqueta Corporativa“
Sob a coordenação do Instituto de Ensino e
Pesquisa Armênio Crestana – IEPAC | Seconci-SP, no
período de 8 de setembro a 8 de outubro, foi promovido
o curso Netiqueta Corporativa, ministrado pela jornalista
Vivien Chivalski, da empresa Ética RH.
Destinado a todos os gestores e líderes das
unidades administradas pelo Seconci-SP OSS, o curso
foi dividido em oito turmas, de quatro horas cada,
totalizando
240 participantes. Ele teve o
objetivo de
valorizar a
comunicação
eletrônica
como instrumento de
excelência no
atendimento a clientes internos e externos, apresentar
técnicas de redação de textos eficazes, desenvolvendo
clareza e impacto na organização e conexão de ideias.

Nova unidade em Ribeirão Preto
No dia 18 de agosto, o Seconci-SP inaugurou
mais uma unidade, desta vez em Ribeirão Preto, que
beneficia os trabalhadores das empresas da construção
civil de toda a região, para prestar atendimento médicoambulatorial e odontológico, extensivo aos dependentes.
A cerimônia de inauguração contou com a
presença de lideranças sindicais, autoridades locais,
como o secretário municipal de Obras Públicas,
Abranche Fuad Abdo, que representou a prefeita Dárcy
Vera, além de empresários de Ribeirão Preto e cidades
vizinhas, como Franca e Sertãozinho.

5º Campeonato da Taça Saúde. A equipe de futsal feminino do HGIS termina mais uma fase dos jogos da capital na
ponta da tabela. O time venceu a batalha e se classificou em terceiro lugar ao jogar contra o Hospital Vila Penteado no
último dia 4 de setembro, com um placar de 2x1. Com este resultado, nossas meninas garantem a classificação nos
Jogos Regionais da Saúde (JRS/2010) que acontecem nos dias 19, 20 e 21 de novembro na Colônia da
USCEESP/Itanhaém. Nossos parabéns às nossas atletas que representam muito bem a saúde e o esporte!
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Fique por dentro!
Reconhecimento. O HGIS teve dois trabalhos publicados
recentemente. O artigo “Controle da Pressão do CUFF na
Unidade de Terapia Intensiva: Efeitos do Treinamento”,
elaborado pela equipe de fisioterapia da UTI, saiu na edição
de agosto da Revista Brasileira de Terapia Intensiva. E o
Equipe de Fisioterapia
pôster, da equipe de Recursos Humanos, “O Uso da
Ferramenta PDCA da Gestão do Tempo Médio de
Preenchimento de Vagas na Seleção de Profissionais” foi
publicado na edição de abril a junho da revista RAS Revista de Administração em Saúde da Sociedade Médica
Brasileira de Administração em Saúde.
Este reconhecimento confirma o objetivo do HGIS de
Equipe de Recursos Humanos
melhorar sempre!
Inovações. No último mês de setembro foi implantado o Synapse, um
sistema utilizado pelo SEDI II - Serviço Estadual de Diagnóstico por
Imagem, uma central de laudos eletrônicos com uma estrutura de médicos
radiologistas que recebem imagens de Raios X, ultrassonografia,
mamografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética e
densitometria óssea. Com isso, os profissionais expedem o laudo
médico, que é encaminhado eletronicamente ao local de origem no
mesmo dia, garantindo a agilidade ao processo.

!

Novo horário. O Centro de Reabilitação estendeu seu horário de
atendimento. Agora, funciona das 7h00 às 19h00 de segunda a sexta-feira.
Desta forma mais pacientes serão beneficiados pela assistência oferecida
pelo centro.

Atividade
Assistencial
3º Trimestre/2010
Saídas Hospitalares
Meta
Resultado
Variação

3.560
3.696
104%

Atendimentos
Urgência/Emergência
Meta
Resultado
Variação

12.073
20.441
169%

Consultas
Ambulatoriais
Meta
Resultado
Variação

32.421
25.804
79,6%

SADT - Externo
Meta
Resultado
Variação

1.377
1.614
117%

Expediente
Vivendo o HGIS é uma
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Geral de Itapecerica da Serra - Seconci SP
OSS. Presidente do Seconci - SP OSS: Eng.
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Superintendente Hospitalar: Dr. Didier
Roberto Torres Ribas. Conselho Editorial:
Anne Candal; Fernanda Freitas de Paula
Lopes; Tiemy Moura, Maria Luiza Roselline
e Fátima Cardoso. Produção de Texto e
Fotografia: Anne Candal e Tiemy Moura.
Tratamento de Imagens: Fernando Diniz.
Jornalista Resp.:
Anne Candal - Mtb
01.053. Tiragem: 1.800 exemplares.

Talento HGIS mostra que a música é inspiração, poesia e encanto!
A seção “Talento” desta edição é com Dr. Emílio Lopes Júnior, 44 anos, há um ano e meio no HGIS como
chefe da Pediatria. Ele iniciou seus estudos musicais com o violão aos 7 anos de idade ao receber incentivo de
sua família, inclusive de seu pai que também praticava o mesmo instrumento. Dr. Emílio também toca
contrabaixo, guitarra e violoncelo.
Durante a faculdade e a fase de residência médica, nosso Talento se dedicou a tocar na noite
paulistana, período em que se sustentava por meio da música. Em seguida, no trabalho de Saúde
Pública com creches, desenvolveu pequenas peças musicais, com repertório infantil. Foi
uma fase em que deixou seu lado “contador de estórias” aparecer e se revelou um criativo
ator frente às crianças!
Para ele aprender música deve ser um processo natural, algo que envolve não só a
escolha de instrumento, mas sim um hábito que se inicia desde a barriga da mãe, passa
pelo desenvolvimento neurológico e conhecimento de diferentes gêneros musicais no
sentido da construção de uma educação musical realmente significativa
“A música esta nas pessoas que precisam ser apresentadas aos
instrumentos e técnicas musicais. O meio em que vive deve favorecer a
aprendizagem! E isto não está relacionado à classe social, cor, raça, credo, time
de futebol ou qualquer coisa assim”, completa Dr. Emílio.

Talento

