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Semana Mundial do Aleitamento Materno
De 01 a 07 de agosto, o HGIS engajou-se neste movimento mundial que neste ano abordou o tema:
“Empoderar mães e pais, favorecer a amamentação. Hoje e para o futuro!” e foi justamente esta a
abordagem da palestra de abertura, realizada pela supervisora das unidades neonatais, Ana
Maria Emiliano de Castro e a enfermeira do Banco de Leite Humano (BLH), Luzinete Aguiar.
As mães colaboradoras trouxeram fotos com seus ﬁlhos para um lindo painel que ﬁcou em
exposição no refeitório.
Nas unidades foi realizado um divertido jogo da memória com o objetivo de levar
aos colaboradores, de forma lúdica, informações sobre a amamentação.
Também aconteceram rodas de conversa com as mães doadoras de leite e
mães internadas e seus acompanhantes. Fernando José dos Santos
participou da roda e aﬁrmou: “Eu achei muito importante este encontro, ainda
mais porque eu e minha esposa Adriana somos pais de primeira viagem. Foi de
grande valia acompanhá-la nesse início de amamentação e pelo que eu vi e ouvi
hoje é de suma importância a minha participação neste momento tão especial”.
Para trazer informações valiosas à nossa equipe, a convidada Dra. Rosangela Gomes
dos Santos, médica pediatra, chefe do BLH do Hospital Regional Sul e vice-presidente do Comitê de
Aleitamento Materno na Sociedade Paulista de Pediatria, falou sobre “Mulher trabalhadora e a
amamentação”, frisando a importância da licença maternidade para prolongar a amamentar.
Para fechar com chave de ouro, foi produzido um vídeo sobre o tema exibido no site, intranet e redes sociais.

17º Encontro Nacional da Rede Sentinela
Entre os dias 7 e 9 de agosto, aconteceu em São Paulo
o 17º Encontro Nacional da Rede Sentinela.
O HGIS marcou presença com a apresentação de cinco

Ÿ

controle para contenção de surto em um cenário de

trabalhos em formato de pôster:
Ÿ

Ÿ

multirresistência.

Inﬂuência da análise do perﬁl epidemiológico das quedas
para a redução de eventos em um hospital público da

Importância da higiene ambiental como uma medida de

Ÿ

Uso de campanhas de indicadores para a disseminação das

grande São Paulo.

metas de segurança do paciente e fortalecimento da cultura

Pesquisa de cultura de segurança do paciente: estudo

de segurança em um hospital público da grande São Paulo.

comparativo entre os dados de um hospital público da

Ÿ

Redução de subnotiﬁcação de reação Transfusional a partir

grande São Paulo e da Agency for Healthcare Research

do marco conceitual e automação de fases do processo da

and Quality.

cadeia de transfusão.

Acompanhe as novidades do HGIS nas nossas redes
@hgis1000
www.linkedin.com/company/hgis
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Planejamento Estratégico - 2019*2024

Em 15 de agosto, os gestores do HGIS e HRC,
reuniram-se no Teatro Seconci-SP para o
l a n ça m e n t o d e m a i s u m c i c l o d o

No terceiro momento, os representantes de cada
grupo subiram ao palco para compartilhar os
achados e aprofundar a discussão com

Planejamento Estratégico.

todos os presentes.

No primeiro momento, o

“A dinâmica aplicada neste Comitê

Superintendente Hospitalar, Dr.

Gestor, convidando os participantes a

Didier Roberto Torres Ribas,

discutir os desaﬁos propostos e

apresentou cada novo objetivo

encontrar soluções com base nas

traçado para esse ciclo e a impor-

experiências do nosso dia a dia,

tância de todo esse planejamento.

proporcionou maior consciência das

Em seguida, foram montados

nossas próprias responsabilidades

grupos divididos por objetivos, para

no processo de melhoria e cres-

discutir sobre o cenário atual, os

cimento da instituição. O envolvimento

desaﬁos adaptativos e o cenário
desejado, trazendo soluções para o
alcance desse objetivo.

gera comprometimento com os objetivos
e com o alcance dos resultados”, aﬁrmou
Rosa Cerri, coordenadora de RH.

Assim, mais um novo ciclo de planejamento estratégico se inicia e com ele novos desaﬁos de uma estrada que tem sido
percorrida com muito trabalho, dedicação e reconhecimento.
Apoiar, proteger e cuidar de cada pessoa que passa pelas nossas portas, que busca pelos nossos serviços, que necessita do
nosso atendimento, é o motivo de cada novo passo, porque para nós cada vida importa.

Acompanhe as novidades do HGIS nas nossas redes
@hgis1000
www.linkedin.com/company/hgis
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Campanha para disseminação do novo
ciclo do Planejamento Estratégico
De 19 a 23 de agosto, aconteceu no hospital a campanha de
divulgação do novo ciclo do Planejamento Estratégico. Os gestores
tiveram como missão disseminar essas informações aos seus
colaboradores.
Por meio de materiais lúdicos, os gestores puderam envolver suas
equipes. Na primeira ação, cada colaborador recebeu uma peça de um
quebra-cabeça, que ao se completar formava o Mapa Estratégico. Outra
ação foi a distribuição de folders com o conteúdo para auxiliar na
dinâmica realizada pelos gestores com suas equipes. Nessa dinâmica,
utilizaram um tapete com o formato do mapa para que cada colaborador
se enxergasse dentro de determinada perspectiva e assim abrir a
discussão sobre como aquele proﬁssional poderia contribuir para o
alcance de um objetivo estratégico planejado para esse novo ciclo.

Hospital das Clínicas de
Ribeirão Preto visita o HGIS

Articulação com a
rede básica municipal

Em 22 de agosto o

Alinhado a um dos

HGIS recebeu a visita de

objetivos estratégicos

gestores do Hospital

do hospital: “Aprimorar

das Clínicas de Ribeirão

o trabalho em rede”, no

Preto.
A visita teve como

dia 22 de agosto, as
Unidades Básicas de

foco os processos assistenciais, técnicos e administrativos,

Saúde do município estiveram em reunião com a gerência de

além de nossa atuação nas questões relacionadas à

Relações Institucionais para deﬁnir estratégias que

qualidade e segurança do paciente.

contribuam para a continuidade do cuidado dos pacientes.

Experiência do BLH do HGIS
é apresentada em evento externo

Práticas de enfermagem discute
prevenção de quedas

No dia 21 de agosto, os responsáveis pelo Banco de Leite

O encontro mensal da equipe

Humano (BLH) do HGIS: Dr. Daniel Egydio Caldevilla e a

de enfermagem aconteceu no

Supervisora de Enfermagem, Ana Maria Emiliano de Castro

último dia 23 de agosto e

apresentaram o serviço em reunião sediada no Hospital

trouxe o tema “Prevenção de

Regional Sul. O evento reuniu proﬁssionais do BLH de ambos

quedas: estudos de casos”.

os hospitais e do Hospital Maternidade Interlagos.

Os casos foram apresentados pela supervisora de
enfermagem, Ana Maria Emiliano de Castro.

Acompanhe as novidades do HGIS nas nossas redes
@hgis1000
www.linkedin.com/company/hgis
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Gerenciamento do controle
glicêmico intra-hospitalar
No último dia 27 de agosto, o encontro mensal da equipe multiproﬁssional contou com

uma participação mais que especial. A enfermeira Thalita Barreira Modena, especialista do
Programa de Educação em Diabetes do Hospital Israelita Albert Einstein, foi convidada para
compartilhar sua experiência no gerenciamento do controle glicêmico intra-hospitalar realizado em
sua instituição.
O Hospital Israelita Albert Einstein vem estruturando os cuidados ao diabetes desde 2005, sendo
que em 2009 criou este programa, considerando a necessidade de gerenciar o rastreamento de glicemia, os
protocolos e padronizar treinamento para melhoria dos desfechos.

Visita Santa Casa de Misericórdia
de Mogi das Cruzes
Em 28 de agosto, o HGIS recebeu mais uma visita
técnica. Desta vez os proﬁssionais da Santa Casa de
Misericórdia de Mogi das Cruzes estiveram na
instituição com o intuito de conhecer área maternoinfantil. Desde estrutura física até os processos e
protocolos implementados
Acompanhe as novidades do HGIS nas nossas redes
@hgis1000
www.linkedin.com/company/hgis

