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II Encontro do Corpo Clínico:
noite de comemoração e muita emoção
No último dia 20 de outubro, como parte das atividades
em comemoração ao Dia do Médico, os proﬁssionais
médicos do HGIS se reuniram no Teatro Seconci-SP, para o II
Encontro do Corpo Clínico, que este ano contou com a
primeira edição do Prêmio Destaque Médico.
Um momento de festa, confraternização e muita
emoção, especialmente para os homenageados da noite,
que foram surpreendidos com vídeos de seus familiares
parabenizando-os pela conquista.
Foram reconhecidos como Destaque Médico 2016:
Dr. Carlos Favato
Dra. Eliana Cintra
Dra. Eliane Miyuki Kohatsu
Dr. Emilio Lopes Junior
Dr. Jorge Luiz Rocha
Dra. Julia Alves Tinoco
Dr. Marco Antonio Naletto
Dra. Monica Siqueira Cunha
Dr. Renato Oliveira de Lima
Dra. Sara Venoso Costa
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Seconci-SP inaugura
nova sede própria em Campinas

4º Prêmio Seconci-SP de Saúde e
Segurança do Trabalho

O Seconci-SP inaugurou a nova sede própria da

A cerimônia de entrega do 4º Prêmio Seconci-SP de

Unidade Campinas em 15 de dezembro, em solenidade

Saúde e Segurança no Trabalho foi realizada no dia 24

que contou com a participação de autoridades e

de novembro, no Teatro Seconci-SP. A grande

empresários da construção, entre eles o vice-prefeito,

novidade desta edição foi que as obras concorreram

Henrique Magalhães Teixeira. O novo prédio tem 637 m²

em sete diferentes regiões do Estado, divididas em

e permitirá a ampliação do atendimento do Seconci-SP

três categorias. Houve ainda premiação para o

aos 20 mil trabalhadores da construção civil da região e

Trabalhador Modelo e a Personalidade do Ano, o

seus familiares.

diretor regional do Senai-SP e superintendente do
Sesi-SP, Walter Vicioni Gonçalves.
O presidente do Seconci-SP, Sergio Porto, ressaltou
que “apesar da crise econômica, houve ampla
participação das construtoras, mostrando seu
compromisso em manter um ambiente de trabalho
saudável e seguro”. Conheça os vencedores:
www.premioseconci-sp.com.br

Saúde é prevenção
O outubro foi rosa, o novembro, azul e o dezembro
vermelho. As cores chamam atenção para a prevenção!

Já em dezembro, o dia primeiro, Dia Internacional
de Luta Contra a AIDS, além dos laços e sobremesa,

Fachadas iluminadas durante o Outubro Rosa e o

contou com uma ação inovadora: uma árvore na

Novembro Azul demonstraram o apoio do HGIS na

entrada de funcionários decorada com pequenos

prevenção ao câncer de mama e câncer de próstata,

laços e palavras escritas pelos colaboradores que

respectivamente. Laços para as vestimentas dos

representavam o valor da vida para eles. A ação

colaboradores e a sobremesa nas cores também

contou ainda com uma palestra para a equipe

ﬁzeram parte das ações que focaram na importância

assistencial ministrada pela equipe da medicina

da prevenção.

ocupacional.

VIVENDO O

CAPACITAR PARA

CUIDAR
Neste trimestre
aconteceram diversas
capacitações, com o objetivo
de oferecer um cuidado cada vez melhor:
No mês de novembro, o tema da
reunião de equipe multiproﬁssional foi cuidado paliativo.
Apresentado pelo Dr. Carlos Eduardo Vilhena Favato,
coordenador da equipe de Clínica Médica e responsável pelo
Grupo de Cuidados Paliativos do HGIS, que reforça: “cuidado
paliativo é garantir aos pacientes nos diferentes estágios
evolutivos de doença grave e incurável – seja em estado terminal
ou não - o alívio dos sintomas visando a busca da qualidade de
vida, preservando a dignidade humana, o alívio do sofrimento, o
respeito às decisões desses pacientes e familiares. Para isso, é
importante que toda equipe multiproﬁssional esteja ciente dos
critérios para que um paciente receba cuidados paliativos e
garanta um cuidado multidisciplinar e abrangente”.
Já em dezembro, aconteceu o treinamento para o uso de
bombas de infusão, parte do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde
através de parcerias entre o Ministério da Saúde e as entidades
de saúde de reconhecida excelência. Ao todo, quatorze
proﬁssionais foram capacitados e atuarão como multiplicadores
para os demais proﬁssionais que fazem uso do equipamento na
instituição.
Também em dezembro, foi promovido um treinamento para
formação de multiplicadores do UpToDate. A utilização plena
desta base de dados inclui a assistência ao paciente e também o
apoio de qualidade à pesquisa na elaboração dos trabalhos de
conclusão e estudos em suas diferentes especialidades.
Aconteceram ainda duas simulações realísticas para garantir
a efetividade dos planos de contingência: uma para o
atendimento a múltiplas vítimas, em novembro e outra para o
combate a incêndio, em dezembro. Ambas as simulações
tiveram como foco treinar as equipes do plantão noturno.
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ACONTECEU NO HGIS
18/11 – O grupo de
liderança se reúniu em

16 a 18/11 – Uma bateria
de palestras com temas

mais um Comitê Gestor,

envolvendo a gestão de

que discutiu o Cuidado

protocolos aconteceu na

Centrado no Paciente

Semana da Qualidade.

com a participação do
Dr. Antonio Capone
Neto, Gerente Médico
de Segurança em Saúde
do Hospital Israelita Albert
Einstein.
22/11 - Foi deﬁnida, em
eleições abertas para a
equipe de enfermagem,
a nova Comissão de
Ética em Enfermagem. A
posse aconteceu em 19
de janeiro.

25/11 – O Dia Nacional
do Doador de Sangue foi
lembrado pela equipe da
agência transfusional
em sensibilização aos
colaboradores.

15/12 – A Segurança do Paciente
29/11 – O Dia Nacional

em Terapia Intensiva foi o tema

de Humanização foi

do Evento de Gerenciamento

celebrado em reunião da

de Risco, apresentado por

equipe multiproﬁssional

Lucas Zambon, Assessor de

com apresentação sobre

Práticas Assistenciais da

o “Trabalho em Rede”,

Superintendência Médica do

pelo Núcleo Técnico de

Hospital Samaritano.

Humanização da SES.
25/12 – Celebração de natal,
22/12 – Ação de ﬁm de ano,

com café da manhã, sessão

homenageou as parcerias

de cinema e presentes do

de sucesso estabelecidas

corpo de voluntários,

em 2016.

emocionou pacientes
internados na unidade
pediátrica.
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COMPARTILHANDO

EXPERIÊNCIAS

Em novembro, o HGIS marcou presença em dois
eventos:
O VIII Seminário Nacional em Acreditação Internacional,
organizado pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação –
CBA, no qual a experiência do HGIS foi apresentada pela
Gerente Executivo Hospitalar, Dra. Fernanda Freitas de
Paula Lopes. Ainda neste evento, o hospital expôs três
trabalhos em formato de pôster: “Acompanhante na UTI
Adulto experiência do desenvolvimento do plano
terapêutico de forma inclusiva e educação de forma
contínua e sistemática”; “Aprimoramento do Processo de
Qualidade e Segurança da Assistência Hemoterápica de
um Hospital Público da Grande São Paulo”; e o trabalho
“Processo de Melhoria na Sistemática de Avaliações
Internas de um Hospital Público da Grande São Paulo”.
Este último, premiado em primeiro lugar.
E também a VI Jornada de Fisioterapia das unidades
gerenciadas pelo Seconci-SP, que aconteceu na unidade
central. Nesta edição o hospital, representado pela
ﬁsioterapeuta Julia Sampel Castro de Oliveira, apresentou
a “Abordagem Multiproﬁssional para redução de
Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica em uma
Unidade de Terapia Intensiva”.
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Raio-X

um retrato de
quem faz o HGIS

Sou o Caio Augusto Alves da Silva, tenho 21 anos e moro em
Itapecerica da Serra. Trabalho como Agente de SAME no HGIS há um
ano e nove meses.
Já trabalhei em outro lugar como jovem aprendiz, mas foi aqui no
hospital onde tive o meu maior desaﬁo proﬁssional. Eu não conhecia a
rotina hospitalar então o começo foi de muita novidade e adaptação.
Estudo administração e assim que terminar minha graduação
pretendo me especializar em economia, gosto muito dessa matéria e
quero seguir uma carreira proﬁssional nessa área.
Quando não estou trabalhando gosto de sair com amigos, de ler e
também gosto de participar dos cultos nos lares que realizo com meus
amigos da igreja!
Dou nota 10 para as pessoas que crescem na vida proﬁssional e
procuram ajudar outras pessoas a crescerem também e nota
zero para a falta de respeito.

Perguntas Flashes:
Uma mania: orar
Um lugar: Lençóis, Bahia
Um ﬁlme: Deus não está morto
Uma inspiração: Jesus
Uma música: You are for me - Kari jobe
Uma frase: «Eu tenho um sonho. O sonho de ver meus ﬁlhos
julgados por sua personalidade, não pela cor de sua pele»
Martin Luther King
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