abril; maio; junho 2019 - Ano XIX - n° 54

HGIS

VIVENDO O

Hospital Geral de

Itapecerica da Serra

HGIS

semana multi

cuide-se: ninguém pode dar o que não tem
Este foi o tema da Semana Multiproﬁssional, que
aconteceu no HGIS de 13 a 17 de maio, em celebração a

“Hábitos saudáveis”,

“Ginástica laboral”,

“Ambiente

saudável” e “Trabalho em Equipe”, respectivamente.
E já que os encontros falaram sobre fazer a diferença,

todos os proﬁssionais de saúde.
Para iniciar a semana, a palestra da assessora da

uma ação bastante diferente foi promovida. Durante dois

superintendência, Anne Candal trouxe o tema: “Atitude

dias, nossos colaboradores puderam mostrar suas

é compromisso: seja você a diferença” com uma

habilidades de trabalhar em equipe no nosso auditório,

dinâmica para estimular a

que foi transformado em uma sala de jogos.

autorreﬂexão aos

participantes. Outra palestra foi a da convidada: Jessica

Encerrando as atividades, a palestra da gerente de

Gueiros Taglieri, coordenadora de RH do Seconci-SP que

enfermagem, Fernanda Svaldi com o tema “Assuma a

palestrou sobre “O autoconhecimento como impul-

responsabilidade da sua vida”, levou mensagens

sionador do convívio e do cuidado”.

positivas e motivadoras!

Aconteceram ainda rodas de conversa: “Viva mais

Como a semana tem como objetivo parabenizar os

saudável”, coordenada pelas equipes de ﬁsioterapia e

proﬁssionais que dedicam suas vidas à ciência de cuidar,

nutrição e “O colaborador em seu ambiente de

foi distribuído como mimo um coração antiestresse.

trabalho”, coordenada pela equipe de psicologia. Para

E, para estimular a participação, os colaboradores que

envolver os colaboradores nas unidades, as blitz

aderiram a no mínimo três atividades concorreram à um

organizadas pelos psicólogos, nutricionistas,

kit especial de autocuidado com massageador e máscara

ﬁsioterapeutas, segurança e medicina do trabalho e

termogel.

enfermeiros abordaram os temas: “Saia do automático",

DIA MUNDIAL
da higienização das mãos

VIVENDO O

HGIS

Em celebração ao Dia Mundial da
Higienização das Mãos 5 de maio, foi
realizada a campanha: "A segurança está
em suas mãos".
Para conscientizar os proﬁssionais da
importância desta medida para um
cuidado de qualidade e seguro, o Grupo
de Higiene das Mãos percorreu as
unidades com dinâmicas que reforçaram, de forma lúdica, os cinco momentos
preconizados pela OMS.

PASSADO, PRESENTE E FUTURO
da cirurgia do trauma
Em 27 de maio, “Passado, Presente e Futuro da Cirurgia do
Trauma” foi o tema discutido por nossa equipe de cirurgiões,
ortopedistas, neurocirurgiões, intensivistas, residentes e
lideranças, que tiveram a oportunidade de assistir à palestra
de um convidado mais que especial: Dr. Raul Coimbra.
PhD, FACS Chefe de Cirurgia da Riverside University Health
System Medical Center e Professor de Cirurgia da
Universidade de Loma Linda na Califórnia, Dr. Raul Coimbra
compartilhou toda sua expertise com nossos proﬁssionais.

REUNIÃO CIENTÍFICA
evento adverso no paciente ortopédico
Aconteceu em 18 de abril mais um encontro trimestral da Reunião
Cientiﬁca de Segurança do Paciente. Esta reunião tem como objetivo
principal compartilhar experiências vivenciadas a partir dos eventos
adversos ocorridos nas unidades, como a participação no RASP (Relatório
de Análise de Solução de Problemas) e elaboração de planos de ação de
melhorias. Desta forma, a instituição busca tornar acessível e
transparente as informações que ocorrem dentro do hospital.
O tema abordado neste encontro foi: “Evento adverso no paciente
ortopédico”, apresentado pelos responsáveis pela clínica ortopédica, o
chefe médico Dr. Dennis Barbosa e a supervisora de enfermagem, Solange
Machado.

Pela saúde e segurança no trabalho
Pela saúde e segurança no trabalho, a Comissão

Para encerrar a semana, aconteceu ainda a palestra

Interna de Prevenção de Acidentes realizou na semana de

do convidado Capitão Yuri Bedini, do Corpo de

22 a 26 de abril mais uma Semana Interna de Prevenção

Bombeiros, sobre "Como prevenir incêndios em casa e

de Acidentes de Trabalho.

agir em casos de emergência".

Como todos os anos, foi uma semana bastante intensa

A grande novidade desta edição foi o Você Escolhe.

e criativa com exposição dos Equipamentos de Proteção

Uma atividade com os colaboradores que foram

Individuais (EPI) utilizados na instituição, dinâmicas com

convidados a assistir uma cena ﬁctícia gravada na área

os colaboradores sobre o uso correto da caixa de perfuro-

assistencial para reﬂetirem sobre o uso correto de

cortante e distribuição de quebra ampola para equipe

óculos de proteção.

assistencial e ginástica laboral.

HGIS promove doação de sangue
por meio de campanha
Desde o mês de abril, o hospital vem promovendo a
doação de sangue por meio de uma campanha que busca

até o hospital buscar os voluntários, leva até o banco de
sangue mais próximo e depois retorna para o hospital.

voluntários dispostos a cumprir a missão de salvar vidas

A divulgação sobre as datas das doações e

doando sangue. Até o mês de junho, 32 pessoas já

requisitos para doar são feitas no Facebook do HGIS e a

participaram.

ação como um todo tem sido um sucesso, tanto com

A ação é feita toda primeira sexta-feira do mês, quando
a Fundação Pró-Sangue disponibiliza uma van que vem

nossos colaboradores quanto com o público externo,
que tem se mobilizado para este ato de solidariedade.

Todos estão convidados a participar dessa corrente do bem, doe sangue e compartilhe vida!
Saiba mais informações no telefone (11) 4668-8988 ramal 1029

aconteceu no HGIS
Os colaboradores participaram da Gincana de Páscoa que tinha
como objetivo descobrir quantos clips havia dentro do ovo de
páscoa, exposto no refeitório.
Quem fez o palpite que mais se aproximou do número de clips,
que era 2.103, foi a recepcionista Karina Felix, com o palpite de 2.104.

Na primeira semana de Abril aconteceu mais um bazar organizado
pelo Corpo de Voluntários. Os itens são fruto de doações dos
colaboradores que contribuem com roupas, sapatos, bijuterias e
outros artigos.
Este bazar é beneﬁcente e toda a renda arrecadada é revertida para
as campanhas realizadas em datas comemorativas como a Páscoa,
Dia das Mães, dos Pais, das Crianças e Natal.

No dia 27 de junho, o clima de festa junina tomou conta do
refeitório do hospital. O espaço foi decorado com arranjos que
deram um charme muito especial ao nosso tradicional almoço e
jantar junino.

O Dia das Mães foi assim: cheio de amor. Foram realizadas duas
ações para nossas pacientes: no Alojamento Conjunto, as mães
puderam expressar por meio de bilhetes colados em um painel o que
signiﬁca ser mãe, enquanto na Pediatria, nossos pequenos pacientes
expressaram seu amor colorindo um certiﬁcado para entregar para
suas mães.

No dia 5 de junho é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A
data que já faz parte do calendário comemorativo do hospital, neste
ano trouxe a reﬂexão sobre a importância do descarte correto dos
resíduos por meio de uma ação lúdica.

Capacitação para Tutor do Método Canguru – Atenção Básica
Nos dias 15, 16 e 17 de abril aconteceu o curso de
Capacitação para tutor – Atenção Básica. O curso foi
destinado aos proﬁssionais de saúde que atuam nas
Unidades Básicas de Saúde dos municípios de referência.
A programação contou com a apresentação do
conceito, histórico e aplicação do Método Canguru,
diversas dinâmicas, aspectos psicológicos da gestação, o
nascimento prematuro e o desenvolvimento dos laços
afetivos. Tratou também de assuntos destinados à
fa m í l i a n a U n i d a d e N eo n a t a l , a sp ec t o s co m o
desenvolvimento motor, nutrição do prematuro,
aleitamento materno e a atuação do Banco de Leite
Humano.
O curso se torna um momento de reﬂexão sobre a
atuação desses tutores no ambiente de trabalho, que
agora terão a missão de multiplicar o método em suas
unidades de trabalho.

Curso de agente de higienização hospitalar
O HGIS continua no seu propósito de fornecer à

A coordenadora do Núcleo de Ensino e Pesquisa,

comunidade oportunidades de proﬁssionalização e

Renata de Martin Penitenti, aprova esta ação: “O hospital

ampliação no mercado de trabalho, através de cursos

no âmbito da responsabilidade social oferece para

realizados no hospital, consolidando um de seus valores:

comunidade cursos básicos de capacitação e com isto

“Compromisso com a população”.

possibilita aos participantes o ingresso no mercado de

No dia 12 de junho, formou-se mais uma turma do
Curso de Agente de Higienização Hospitalar. Os
participantes foram capacitados para trabalhar em
qualquer instituição hospitalar.

trabalho formal. A equipe do HGIS está de parabéns por
tornar esta ação social contínua para a sociedade.”

Como os sistemas de informação podem melhorar a segurança do paciente
No dia 13 de junho aconteceu mais uma
edição do Evento de Gerenciamento de Risco,
desta vez, a Dra. Beatriz de Faria Leão,
Coordenadora do Programa de Informática em
Saúde do Hospital Sírio Libanês, foi a
palestrante sobre o tema: “Como os sistemas
de informação podem melhorar a segurança do
paciente”. Ela abordou diferentes tipos de
sistemas que são utilizados em outros países,
além de realizar uma breve comparação em
relação aos níveis de complexidade e pontos
que podem ser otimizados.

Raio-X
um retrato de

quem faz o HGIS
Sou a Angela Sales, tenho 39 anos sou solteira e

meu tempo livre gosto de passear, geralmente

moro com meus pais e minha sobrinha. Não tenho

divido os dias em que levo meus sobrinhos e os dias

ﬁlhos, mas tenho alguns animais de estimação: dois

em que levo os meus pais que são idosos.

gatos, dois cachorros e um papagaio.
Eu entrei aqui no HGIS no ﬁnal de 2001, ainda

Perguntas Flashes:

como técnica de enfermagem. Hoje, como
enfermeira, já passei pela clínica cirúrgica,

Se não fosse enfermeira seria: veterinária

UTI, SCIH e agora retornei para a assistência.

Uma mania: sou muito brincalhona

Eu decidi ser enfermeira porque desde

Um lugar: um parque

pequena eu sempre gostei de cuidar das

Uma música: Ele virá - Leonardo Gonçalves

pessoas. Fazer curativo era minha

Um ﬁlme: Como eu era antes de você

paixão .

Uma inspiração: os meus pais

Mas fora esse lado proﬁs-

Uma frase: ‘‘Nunca desista de

sional, eu sou muito família e a

seus sonhos’’

minha é bem unida. Então no

Atividade Assistencial - 2º Trimestre 2019
Saídas Hospitalares
Resultado

3.931

Atendimentos
Urgência/Emergência
Resultado

46.492

Atendimentos
Ambulatoriais
Resultado

29.828

SADT - Externo
Resultado

1.415

Partos
Partos realizados

549

Expediente: Vivendo o HGIS é uma publicação interna e trimestral do Hospital Geral de Itapecerica da Serra - Seconci SP OSS. Presidente do Seconci - SP OSS:
Haruo Ishikawa; Superintendente Geral: Eng. Fernando Costa Neto; Superintendente Hospitalar: Dr. Didier Roberto Torres Ribas. Conselho Editorial: Anne Elise
Candal; Fátima Cardoso; Najara Maria Procópio de Andrade; Maria Luiza Roselline; Vanessa Dias.
Produção, Edição de Texto e Diagramação: Renata Correa e Vanessa Dias. Jornalista Responsável: Anne Elise Candal - Mtb 01.053.

