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Vivendo o HGIS

16 anos de HGIS

Em março, o HGIS completou seus 16 anos. E para celebrar, foram realizadas várias
atividades que deixaram o mês inteiro muito festivo:
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Encontro do Corpo Clínico
Ainda em comemoração ao aniversário,
aconteceu em quatro de março, no Teatro do
Seconci-SP, o I Encontro do Corpo Clínico do
HGIS. Um momento para alinhar estratégias e
fortalecer laços entre os médicos e a nova
Gerência Médico-Assistencial, com uma nova
proposta e muita disposição para ouvir e juntos
fazer um hospital cada vez melhor!
É um presente para o HGIS ter médicos
envolvidos e comprometidos!

Comitê Gestor Hospitalar discute a
gestão estratégica de custos
No dia cinco de março, foi realizado o Comitê Gestor
Hospitalar, com a presença de todos os líderes do HGIS para
discutir um grande desafio frente ao cenário atual: “Gestão
Estratégica de Custos”, abordado pela convidada Alessandra
Machado, gerente de custos da Planisa (consultoria
especializada em gestão de custos).
O Superintendente Hospitalar, Dr. Didier Roberto
Torres Ribas, frisou a importância de cada setor gerenciar
seus custos e propor soluções de economia, um grande
desafio frente ao cenário atual.
“A gestão de custos eficiente é um ferramenta
essencial para atingir os objetivos planejados e também um
auxilio as tomadas de decisões”, reforça Alexandre Antunes da Silva, coordenador financeiro.
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O mês do carnaval foi de folia no HGIS,
folia das metas!
As políticas das metas internacionais de
segurança do paciente foram revistas e
algumas importantes mudanças aconteceram.
Com o objetivo de envolver os
colaboradores e orientá-los sobre essas
mudanças, foi realizada essa grande
campanha.
Logo na primeira semana foi lançado o
e-learning, curso virtual aberto a todos os
colaboradores com o conteúdo das seis metas.
Em seguida, foi a vez das fotos nas
unidades. Uma ação que teve grande
repercussão dentro e fora do HGIS, sobretudo

no Facebook, rendendo mais de 100 curtidas,
80 compartilhamentos e 13 mil visualizações!
Na última semana, o Quiz nas unidades
agitou a galera. Que se empenhou nas
respostas para ganhar seu crachá das metas,
que serve como lembrete para sempre praticar
e disseminar.
E por ﬁm, o concurso cultural da
marchinha de carnaval, abordando o enredo:
Metas Internacionais de Segurança do
Paciente premiou a equipe do Serviço de
Prontuário do Paciente, parabéns!
Essa folia mostrou a essência de todos
que fazem o HGIS: trabalho em equipe,
criatividade e paixão pelo que faz!
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Hospital sem dor
A Agência Americana de Pesquisa e Qualidade
em Saúde Pública e a Sociedade Americana de Dor
descrevem a dor como o quinto sinal vital, que deve
sempre ser registrado ao mesmo tempo e no
mesmo ambiente clínico em que também são
avaliados os outros sinais vitais: temperatura,
pulso, respiração e pressão arterial.

Em janeiro, recebemos o Dr. Marcelo Vaz
Perez, doutor em anestesia e responsável pelo
grupo de dor da Santa de Misericórdia de São
Paulo, para falar sobre o assunto. A palestra,
inicialmente programada para os residentes, foi
aberta a toda equipe multiprofissional dada a
importância de sensibilizar todos os profissionais
para identificar e gerenciar esse sinal.
“A dor manifesta-se de diversas maneiras
e a avaliação correta é fundamental para que se
proponha a terapêutica adequada. O controle da
dor está associado ao melhor prognóstico dos
pacientes com redução de complicações pósoperatórias imediatas e tardias. Pacientes com
controle adequado da dor no pós-cirúrgico tem
menor probabilidade de desenvolvimento de dor
crônica no futuro”, afirma a Dra Monica M.
Siaulys.
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Passagem de plantão médica: simples e efetiva!
Desde fevereiro, o novo sistema de
passagem de plantão, adaptado da ferramenta
SBAR, está disponível para todos os membros do
corpo clínico no sistema de informação Tasy.
o

Em consonância com o artigo 8 da
resolução 2077/2014 do CFM e alinhado ao que
propõe a Meta 2 de Segurança do Paciente, a
sistemática de passagem de plantão médica no
HGIS foi revista e testada com as equipes da UTI
Pediátrica e Cirurgia Pediátrica, para que modos
de falha fossem identificados e corrigidos antes
da implementação em todo o hospital.

“

O registro da passagem de plantão
através da ferramenta recém-inaugurada
é indispensável quando se quer otimizar
a segurança do paciente. Mais do que
isso, significa respeito ao seu trabalho,
ao colega que irá assumir o plantão e,
principalmente, ao paciente.

“

Dr. Emílio Lopes Junior, chefe da Pediatria.

HGIS é estudo em tese de mestrado
No dia quatro de fevereiro a Dra. Mari Elísia de Andrade,
neonatologista e presidente da Comissão Iniciativa Hospital Amigo
da Criança fez sua apresentação sobre: “Displasia broncopulmonar e
complicações em recém-nascidos de muito baixo peso e sua
evolução durante os dois primeiros anos de vida”. Tema de sua tese
de mestrado, defendida em dezembro passado.
O estudo objetivou avaliar a prevalência de Displasia broncopulmonar e
complicações nos recém-nascidos de janeiro de 2007 a dezembro de 2008 no HGIS. Foram realizados
para análise prontuários médicos de todos os recém-nascidos com peso abaixo de 1500g ao nascer
exceto os com má-formação, os que faleceram antes de 28 dias de vida e os natimortos.
A displasia broncopulmonar é a doença crônica pulmonar mais frequente entre prematuros
extremos egressos de UTI neonatal levando a internações frequentes e em alguns casos levando a
aumento na mortalidade infantil.
O HGIS parabeniza a mestranda e profissional. É um orgulho tê-la em nossa equipe!
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Seconci-SP inaugura
Unidade em Bauru

Raio-X

um retrato de quem faz o HGIS
Meu nome é Roberto Fabio Pereira
Cordeiro, trabalho no HGIS há 7 anos, comecei
como jardineiro e hoje sou encanador.
Quando mudei minha atividade de
jardineiro para encanador, a única coisa que
posso dizer que foi desafiadora foi a soldagem,
mas assim que aprendi, foi tranquilo.
Moro no Valo Velho, sou casado e tenho
três filhos: Ana Carolina de 26, Roberto Filho de

Mais de 100 pessoas participaram da
cerimônia de inauguração da Unidade do SeconciSP em Bauru, no dia 23 de março, entre
empresários, líderes sindicais e representantes de
associações de classe do município e região.
“Assumi a direção do Seconci-SP há um ano, com o
compromisso de expandir seu atendimento,
beneficiando outros milhares de trabalhadores da
construção e suas famílias. Bauru é a 12ª Unidade
Seconci-SP no Estado de São Paulo e, ainda este
ano, devemos inaugurar a de Mogi das Cruzes.
Dessa forma, estaremos presentes nos principais
polos de desenvolvimento, como um aliado das
empresas, na promoção de saúde, segurança e
qualidade de vida”, afirmou Sergio Porto,
presidente do Seconci-SP.

Atividade Assistencial - 1º trimestre 2015
Saídas Hospitalares
Resultado

3.122

Atendimentos
Ambulatoriais
Resultado

27.423

SADT - Externo
Resultado

1.301

Quando não estou trabalhando, gosto
de passear em chácara, quando dá tempo, pois
tenho uma pizzaria que funcionada de terça à
domingo.
O meu prato preferido é macarronada,
com bastante molho.
Nota 10 pra mim é quando faço coisas
que agradam aos outros, gosto muito de ajudar
as pessoas, ajudo em um orfanato com
doações, me faz muito bem! E nota zero é o
fracasso.
Rapidinhas:
Se não fosse encanador, seria: motorista, adoro
pegar a estrada!
Um lugar: a praia é maravilhosa, fico só
observando e respeito muito o mar. Respeite o
mar que o mar te respeita, não é isso que
dizem?
Um filme: Ases indomáveis
Uma inspiração: minha

Atendimentos
Urgência/Emergência
Resultado

24 e Cristina Virgínia de 19, meu xodó!

34.820

filha caçula, Virgínia.
Uma música: sertaneja.
Uma frase:
Se as pessoas
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