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Planejamento estratégico
é tema de Comitê Gestor
No dia 21 de setembro, foi realizada mais uma edição do
Comitê Gestor Integrado do Hospital Geral de Itapecerica da
Serra (HGIS) e do Hospital Regional de Cotia (HRC), que reuniu
todas as lideranças para falar sobre o tema “Planejamento
Estratégico 2019-2023: análise de cenário e conjuntura”.
O evento recebeu como convidado o Dr. Gonzalo Vecina Neto,
professor assistente da Faculdade de Saúde Pública da USP e
conselheiro indicado do Conselho Deliberativo de Gestões
Delegadas do Seconci-SP.
Este encontro foi fundamental para a construção de mais um
ciclo do planejamento estratégico. O próximo passo para os dois
hospitais será a revisão da missão, visão e valores, assim como o
estabelecimento de novos objetivos, indicadores de monitoramento
e projetos de intervenção que visam a mudança desejada. Esses são
pontos cruciais para direcionar os esforços necessários para
continuar a prestação de um serviço de qualidade e seguro.

HGIS é reacreditado com excelência pela ONA
De 20 a 23 de agosto, o HGIS recebeu a equipe da Fundação Carlos Alberto Vanzolini, para a avaliação de
Reacreditação com Excelência pela Organização Nacional de Acreditação – ONA, certiﬁcação que o hospital mantém
desde 2009. Esta foi a primeira avaliação do HGIS com base no novo manual da ONA: versão 2018, que traz como uma
das novidades o “foco centrado no paciente”, requisito que segundo os avaliadores, já está bastante fortalecido na
instituição.
Como ressaltou a gerente executivo hospitalar, Dra. Fernanda Freitas de Paula Lopes, “todo trabalho realizado pelo
HGIS é fruto do empenho e dedicação de cada proﬁssional, são os que prestam o cuidado ao paciente no dia a dia, os
que cuidam da infraestrutura, enﬁm, são eles que fazem o hospital ser de excelência.”

NOVA GESTÃO CIPA 2018/ 2019
Tomaram posse em agosto os novos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. A cerimônia
foi conduzida pela gerente de relações institucionais, Maria Luiza Roselline, que deu as boas-vindas e comentou sobre
a importância da comissão na instituição.
Os 22 colaboradores participam das atividades relacionadas à prevenção e atuam em parceria com as demais
comissões com o mesmo propósito.

A AMAMENTAÇÃO É A BASE DA VIDA
No HGIS, a Semana Mundial do Aleitamento
Materno (SMAM) ocorreu entre os dias 6 e 10 de
agosto. No decorrer da semana, os membros da
Comissão Iniciativa Hospital Amigo da Criança
(IHAC), entregaram laços dourados aos
colaboradores, simbolizando o valor da
amamentação. Nas unidades, a Comissão
também realizou um quiz com perguntas sobre
os dez passos para o sucesso da
amamentação.
As mães colaboradoras ﬁzeram questão de
registrar o seu apoio à amamentação, trazendo
fotos com seus ﬁlhos. Essas fotos formaram um
lindo painel que ﬁcou em exposição no
refeitório.
Houve também um encontro para as mães
acompanhantes, puérperas e gestantes
conversarem abertamente com a equipe sobre
suas dúvidas e receios. E é claro que o Coral do
HGIS não poderia ﬁcar de fora dessa grande
celebração, presenteando a todos com mais
uma linda apresentação!
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Os membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e a equipe do SESMT ﬁzeram um grande
movimento durante a primeira semana de setembro para informar aos proﬁssionais a respeito da Norma de
Orientações aos Proﬁssionais de Saúde estabelecida pelo HGIS, referente a proibição do uso de adornos.

Durante a campanha, foram distribuídos folders informativos e um 'porta-adorno', para estimular a guarda desses
objetos. Também foram utilizados adesivos em todos os pontos a partir de onde os proﬁssionais não podem utilizar
qualquer tipo de adorno.

Para mais informações, acesse o documento na íntegra no Docnix: MTG.0023.

Campanha de prevenção de lesão de pele
De 24 a 28 de setembro foi realizada no HGIS a
campanha de prevenção de lesão de pele, com o
intuito de orientar proﬁssionais da área assistencial
a prestarem um atendimento e manutenção
adequada.
Os componentes do Grupo de Pele do hospital
ministraram treinamentos para as equipes de vários
setores para reforçar o cuidado, tratamento e
atenção às posições para as mudanças de decúbitos,
com apoio do vídeo produzido para a campanha.
As equipes receberam alguns materiais de apoio
como a régua, que auxilia na medição e identiﬁcação
dos estágios das lesões e um imã especíﬁco para a
placa de leito que irá auxiliar da indicação de
mudança de decúbito.

ACONTECEU NO HGIS
Setembro amarelo
O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio iniciada em 2015. Uma iniciativa do
Centro de Valorização da Vida (CVV), do Conselho Federal de Medicina (CFM) e da Associação Brasileira de Psiquiatria
(ABP).
Para fazer parte deste movimento, a médica psiquiatra Dra. Cristina Galvão de Oliveira, que atua como médico
regulador líder na CROSS (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde) foi convidada para ministrar uma
palestra aos proﬁssionais de saúde na qual trouxe dados epidemiológicos do suicídio, fatores de risco e protetores,
além de orientação sobre avaliação e manejo para esses casos.

Simulado de combate a incêndio e evacuação
No mês de julho o HGIS realizou o primeiro simulado de combate a incêndio e evacuação do ano, o local
escolhido foi o prédio anexo, onde está instalada a Lanchonete, que atende usuários, visitantes e colaboradores.
A diﬁculdade encontrada neste local foi que por ser um prédio independente que não há a obrigatoriedade
legal de possuir hidrante, apenas extintores, fazendo com que os brigadistas montassem a linha de mangueira de um
hidrante localizado na Recepção Administrativa, que é o mais próximo.
A simulação contou com a presença de 47 proﬁssionais. Participaram brigadistas de diversos setores e a ação
ocorreu em 8 minutos e 12 segundos, o que de acordo com o Capitão Yuri, do Corpo de Bombeiros que acompanhou
toda a ação, é um tempo adequado.

ACONTECEU NO HGIS
Dia nacional do combate ao fumo
No dia 29 de agosto o HGIS realizou uma campanha em apoio ao Dia Nacional de Combate ao Fumo para alertar
seus colaboradores sobre os problemas que o tabagismo pode acarretar à saúde. Os membros do “Projeto Respirar”
montaram uma base onde os colaboradores puderam conhecer como o organismo reage quando a pessoa para de
fumar.
Os colaboradores também foram convidados a dar o primeiro passo na luta contra o tabagismo, entregando o
isqueiro e retirando um kit ﬁssura. E, para reforçar ainda mais a mensagem do dia, foram instalados adesivos nas
portas de acesso à UTI adulto e do Bloco IV, além de uma biruta em formato de cigarro com o símbolo de proibido fumar,
que foi instalada próximo à entrada de funcionários para que a mensagem seja constantemente lembrada por todos.

Semana da sustentabilidade
Do dia 10 a 13 de julho, o HGIS realizou a Semana da Sustentabilidade, um movimento para reforçar os três eixos
que a sustentabilidade abrange: o ambiental, o econômico e o social.
Foi instalado na entrada de funcionários um painel, onde todos puderam escrever como são sustentáveis em
seu trabalho. A dinâmica aguçou a curiosidade de todos, que participaram contribuindo com suas ações. Os membros
da Comissão de Gerenciamento de Resíduos percorreram as unidades realizando a dinâmica: “Que resíduo é esse?”,
uma forma de reforçar as novas diretrizes de acordo com a RDC 222/2018 – resolução publicada pela ANVISA que
regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde.
O hospital promoveu também cursos de capacitação para os proﬁssionais da rede básica de saúde dos
municípios de Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu, São Lourenço da Serra e Juquitiba. Na intranet, as receitas saudáveis
chamaram a atenção! A equipe de nutrição preparou quatro receitas que foram divulgadas diariamente para estimular
o aproveitamento dos alimentos em sua totalidade de forma saudável e saborosa.
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Em setembro aconteceu mais uma reunião para
alinhamento de ações com coordenadores da Atenção
Básica e responsáveis pelas Unidades Básicas de Saúde
(UBS) de Itapecerica da Serra. Essa articulação tem como
objetivo aprimorar o trabalho em rede, visando a
continuidade do cuidado dos nossos pacientes.

Também em setembro, o HGIS foi o anﬁtrião de mais
um encontro do coletivo de Hospitais e AME da Rota dos
Bandeirante e Mananciais, promovida pelo Núcleo Técnico de
Humanização da Secretaria de Estado de São Paulo em
continuidade ao processo de trocas de experiências, apoio,
formação e qualiﬁcação dos indicadores estaduais de
humanização.
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No mesmo dia me ligaram e me disseram que eu tinha
sido selecionada para trabalhar aqui, na Higienização,

um retrato de
quem faz o HGIS

onde ﬁquei mais ou menos oito meses. Como eu já tinha
feito um curso de copeira, quando saiu uma vaga para a

Eu me chamo Cenira, sou copeira clínica e trabalho no HGIS
há quase 6 anos. Tenho um casal de ﬁlhos e sou muito feliz
por isso. Eu criei meus dois ﬁlhos sozinha e com muita
diﬁculdade. Meus pais não me

nutrição eu me inscrevi e passei.
Eu gostaria de ter feito uma faculdade já que me
identiﬁco bastante com psicologia. Sou evangélica e
também gosto muito de ler a Bíblia, que tem resposta
para tudo na nossa vida independente de

deram estudo, mas me considero

religião, nosso pai é universal. Gosto de coisas

uma pessoa muito inteligente e

corretas, honestidade e preservo muito meu

tenho facilidade em aprender as

nome. Tenho poucos amigos, mas os que eu

coisas. Sou feliz por trabalhar no

tenho são de conﬁança. Considero minha chefe

HGIS, tem momentos difíceis, mas

uma mãe, pois quando preciso desabafar ela é

também tem os momentos bons.

uma pessoa que me ouve e me aconselha.

Antes de entrar no HGIS eu era
diarista em uma empresa que
trabalhei durante 12 anos. Mas um

Perguntas Flashes:

dia, sem intenção, fui com minha
ﬁlha no PAT lá no centro e entrei

Se não fosse copeira clínica, seria: psicóloga

para ver se tinha alguma vaga.

Uma mania: perfeição

Tinham duas vagas, uma para o HGIS e a outra em uma

Um lugar: minha casa

empresa no Taboão. Acabei fazendo a entrevista para o

Um ﬁlme: O todo poderoso

HGIS. Fiz e ﬁquei pensando que seria muito difícil, porque

Uma inspiração: meus ﬁlhos

além da minha idade eu não tinha a experiência de

Uma música: ‘‘Guarda o contato’’ - Harpa Cristã

trabalhar em hospital.

Atividade Assistencial - 3º Trimestre 2018
Saídas Hospitalares
Resultado

3.792

Atendimentos
Urgência/Emergência
Resultado

39.712

Atendimentos
Ambulatoriais
Resultado

27.390

SADT - Externo
Resultado

Partos

1.205 Partos realizados

543
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