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Itapecerica da Serra

HGIS

Comitê Gestor Integrado discute
a importância do ‘‘Disclosure’’

‘‘Disclosure’’, foi o tema desta edição do Comitê

ticiparam de uma mesa redonda para discussão com

Gestor Integrado do Hospital Geral de Itapecerica da

todos os presentes, mediada pelo Superintendente

Serra (HGIS) e do Hospital Regional de Cotia (HRC), no

Hospitalar Dr. Didier Roberto Torres Ribas.

dia 18 de maio, que reuniu todos os gestores de ambos

A supervisora de enfermagem, Ana Kelly Cunha

os hospitais e, pela primeira vez, gestores convidados

esteve presente no evento e comentou sobre a

de outras unidades do Seconci-SP.

escolha do tema tema: “Eu já tinha assistido em outro

O evento contou com a participação de três

evento o Dr. Antonio Capone Neto, abordar o tema

renomados nomes: Dr. Antonio Capone Neto, Gerente

“Disclosure” e eu achei muito enriquecedor trazer este

Médico de Segurança em Saúde do Hospital Israelita

tema para o Comitê Gestor. Acho o evento de extrema

Albert Einstein; Dr. Dario Fortes Ferreira, Diretor Mé-

importância para podermos alinhar os nossos pro-

dico do Hospital Samaritano e Dr. Fernando Colombari,

cessos”.

Gerente Médico de Pacientes Graves do Hospital
Alemão Oswaldo Cruz.
Ao ﬁnal das apresentações, os palestrantes par-

A partir de agora, um grupo está sendo formado
para a implantação do Disclosure nas práticas da
instituição.

Segurança do Paciente
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Accountability é tema do Evento de Gerenciamento de Risco
Dia 1º de junho, ocorreu a primeira edição do ano do Evento de
Gerenciamento de Risco, que teve como tema: ‘‘Accountability: o
papel do gestor e suas responsabilidades na gestão de risco.’’
Para falar sobre este assunto, a palestrante convidada Laura
Maria César Schiesari, professora e coordenadora de cursos de
pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e do Instituto
de Ensino e Pesquisa do Sírio-Libanês, trouxe a reﬂexão sobre o
signiﬁcado do termo “Accountability”.
Neste mesmo dia, foi divulgado o Boletim de Gerenciamento de Risco do primeiro semestre e que
está disponível em nosso site. Acesse pelo Qr code ao lado.

Reunião da Equipe Multiproﬁssional
Mensalmente a equipe multiproﬁssional se reúne

Já a reunião de maio, levantou a discussão sobre:

para abordar temas relacionados a atuação da equipe

“Cuidado Centrado no Paciente”, apresentado pela

no cuidado com o paciente.

gerente de qualidade e segurança, Lisiane Valdez

Em abril, a apresentação teve como tema:

Gaspary.

“Engajamento do paciente e familiares na busca da
segurança do paciente pediátrico”, apresentado pela
gerente de enfermagem, Fernanda Dei Svaldi
Pamplona, que compartilhou o conteúdo já apresentado na 2ª Jornada da Qualidade e Segurança do
Paciente promovida pelo Hospital Infantil Sabará.
A gerente aﬁrma: “Discutir o tema é importante para
fomentar a reﬂexão das nossas práticas, já que
institucionalmente temos o Cuidado Centrado no
Paciente como pilar assistencial, com diretrizes
descritas nas Políticas de Atendimento e Direitos dos
A gerente comenta sobre o tema: ‘‘Esta apre-

Pacientes e Acompanhantes, e que estimulam um cui-

sentação mostra a atuação de toda a equipe multi-

dado coordenado e adaptado às necessidades do

proﬁssional, alinhada ao nosso planejamento estra-

indivíduo, engajando o paciente no seu autocuidado e

tégico e cultura organizacional, que tem como foco o

nas tomadas de decisão de forma mais efetiva.”

cuidado centrado no
paciente. Embora o
tema tenha sido
direcionado ao paciente pediátrico, o
modelo assistencial
é estruturado desta
forma em todo o
hospital”.
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Eleição para CIPA 2017/2018

HGIS

Entre os dias 28 e 30 de junho, aconteceu a eleição

sistêmica isso tem fortalecido a CIPA na instituição.” E

da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de

complementa: “Para o próximo mandato contaremos

Acidentes), para a gestão de 2017/2018.

com candidatos eleitos de diversas áreas e isso é
bastante relevante quando a nossa proposta é

Conﬁra abaixo os membros da nova gestão:
Titulares Eleitos

Jose Antonio Rodrigues
Vanderlei Jose da Silva
dos Anjos
Flora Alcidina Gomes
Figueiredo
Teresinha Alves de
Oliveira
Lais Pessoa Amaral
Camila Igi de Almeida

contribuir para a prevenção de acidentes e a partici-

Suplentes Eleitos

Aline Andrade Felix
de Souza
Artur Brandão de Oliveira
Garcia
Edson Telvino de Mello
Edimilson Jose de Sousa
Valdir de Ramos

pação ativa dos colaboradores neste processo."

A presidente da CIPA, Ana Luiza Medeiros de
Almeida Diniz, comenta sobre o fortalecimento da
CIPA ao longo dos anos: “Os colaboradores têm se
comprometido mais com as questões relacionadas à
segurança no seu processo de trabalho, e de forma

5 de Maio
Dia Mundial de Higiene das Mãos

Dia Mundial do Meio Ambiente

Organizada pelo Grupo de Higiene de Mãos, a
campanha celebrativa à data ocorreu na primeira
semana do mês de maio e compartilhou a mensagem:
"A segurança está em suas mãos". A campanha
contou com comunicação visual sobre o tema

e

dinâmica do dado, onde foram abordados os
momentos e a técnica de higiene das mãos.

Anualmente, o Dia Mundial do Meio Ambiente é
celebrado na instituição e neste ano, os colaboradores foram convidados a participar de um
concurso cultural “O que você faz pelo meio
ambiente?” e ao ﬁnal, a Comissão de Gerenciamento
de Resíduos escolheu a melhor frase. Neste ano, a
equipe vencedora foi a do Almoxarifado do período
da manhã com a frase: “Separamos o lixo, reutilizamos a água, economizamos energia elétrica e
não jogamos lixo na rua. Vamos garantir um planeta
em boas condições com ações de sustentabilidade.”
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Movimento Abril Verde
Neste ano a Semana Interna de Prevenção de
Acidentes (SIPAT) ocorreu entre os dias 3 e 7 de abril e

HGIS

O mês seguiu cheio de atividades:
Ginástica Laboral

Treinamentos

teve como tema: ‘‘Segurança e Qualidade de Vida’’.
O evento fez parte da programação do movimento
Abril Verde, que visa à segurança e saúde do
trabalhador.
Para demonstrar adesão ao movimento, durante
todo o mês as fachadas do prédio ﬁcaram iluminadas
com a cor verde da campanha.

Palestras

E para fechar com chave-de-ouro, o Coral mais
Para chamar a atenção dos colaboradores de forma

uma vez se fez presente, cantando pelas unidades

lúdica, para a importância de seguir as diretrizes

músicas criativamente adaptadas, chamando

estabelecidas pela norma NR 32, foram expostos dois

atenção de todos sobre o tema.

bonecos caracterizados. Um utilizando corretamente
crachá e calçados adequados, enquanto o outro não
seguia as orientações
da norma, utilizando
adornos e calçados
inadequados e padrão
incorreto de crachá.
O QUE TE INSPIRA A

CUIDAR

SEMANA
MULTIPROFISSIONAL
Entre os dias 9 e 12 de maio, ocorreu a Semana
Multiproﬁssional.
A semana iniciou com o registro em vídeo de
depoimentos espontâneos dos proﬁssionais, que de
forma emocionante, contaram o que os inspira a
cuidar.
Aconteceram ainda, apresentações de casos
desaﬁadores, de pacientes que receberam os
cuidados da equipe multiproﬁssional e que retornaram ao hospital para relatar esta experiência e
contar como esses cuidados ﬁzeram a diferença em
suas vidas e de seus familiares.

Ao longo da semana, membros da equipe
multiproﬁssional visitaram as unidades para reﬂetir
junto com a equipe assistencial "O que faz a
diferença na experiência do paciente?".
Rodas de conversa também ﬁzeram parte da
programação. Nelas os colaboradores falaram sobre
o cuidar, pelo olhar do cuidador.

Raio-X

ACONTECEU NO HGIS
10 a 13/04

A Gincana da Páscoa agitou os
colaboradores que deram
vários palpites para
acertar a quantidade de
confetes que havia
dentro do ovo.
A ganhadora Silvana
Oliveira, acertou em
cheio o palpite de 2.143
confetes e recebeu uma
cesta repleta de chocolates!

13/04
Mais um curso de
Metodologia Cientíﬁca
aplicada para TCC foi
ministrado pelo Dr.
Tulio Konstantyner aos
médicos residentes,
dando continuidade ao
aprimoramento de suas
formações dentro da
instituição.
O Banco de Leite
Humano do HGIS
recebeu, pelo
terceiro ano
consecutivo, a
certiﬁcação Padrão
Ouro do Programa
Iberoamericano de
Bancos de Leite
Humano 2016.

um retrato de
quem faz o HGIS
Sou a Adriana Quaglio e tenho 42 anos. Sou mãe da Ithayna
de 22 anos e a Loyane de 19 anos e avó do Vinícius de 1 ano e
5 meses que é a minha ‘‘razão’’.
A minha rotina é muito corrida, pois além do HGIS eu
trabalho na UPA do Campo Limpo. Em minhas horas livres eu
gosto de estar com a minha família, ler livros e cozinhar.
Sempre sonhei cursar enfermagem, mas devido às
adversidades da vida precisei adiar por alguns anos, até que
ﬁnalmente eu pude realizá-lo.
Após me formar, trabalhei em algumas instituições. Porém,
eu estava passando por algumas diﬁculdades de saúde na
família, o que me levou a uma depressão e precisei me afastar
do trabalho.
Após quatro meses afastada, participei do processo
seletivo do HGIS, que é uma instituição que eu sempre sonhei
em trabalhar. E aqui estou!
O hospital teve um papel muito importante na minha
recuperação, pois conforme o tempo foi passando, eu ﬁz
amizades e atender os pacientes me fazia muito bem.
Eu comecei trabalhando no Centro de Reabilitação e recebi

12/04

o convite da Ana Maria para atuar na Pediatria e posteriormente na UTI Pediátria, que é onde eu estou até hoje e foi
aqui que eu me encontrei.

Perguntas Flashes:
Se não fosse enfermeira na UTI Pediátria, seria: Eu
sempre sonhei em ser enfermeira, não
me imagino fazendo outra coisa.
Uma mania: Eu rio muito
Um lugar: Praia

21/06

Um ﬁlme: A cabana
Uma inspiração: A fé

Em junho aconteceu o
Simulado de Combate a
Incêndio do 1º semestre,
que pela primeira vez
teve como foco o setor da
Engenharia Clínica.

Uma música: ‘‘Fico assim sem
você’’ - Claudinho e Bochecha.
Uma frase: Você respeitar ao
próximo é você respeitar
você mesmo. Quando você
tratar os outros com

27/04

respeito, não estará
fazendo nada além, pois
estará fazendo para você

Tétano foi o tema
apresentado pela
equipe de Ortopedia
na Reunião Clínica de
abril.

mesmo.
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