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Enfermeiros recebem
treinamento de coleta de hemocultura
O HGIS promoveu, na última quinta-feira
(6), um treinamento aos enfermeiros sobre
coleta de hemocultura. A aula foi conduzida
pela microbiologista Fabiana Puerro de
Carvalho, do laboratório do hospital, que
trouxe diversos apontamentos.
Ela também instrui os proﬁssionais a
manterem o código de barras livre, com
topograﬁa e nome do enfermeiro indicados na
etiqueta.
Também ressaltou que os enfermeiros
precisam identiﬁcar o que foi coletado em
todas as vezes, especialmente em culturas de
vigilâncias.
A microbiologista considera de muita
importância o hospital continuar promovendo
treinamentos desse tipo.

“Lá no laboratório, a gente quer passar
uma cultura verdadeira, então precisamos da
colaboração de todos. Assim, nós teremos mais
agilidade no resultado e vamos conseguir tratar o
paciente o mais rápido possível”, aﬁrmou
Carvalho.

HGIS leva primeiro grupo
do ano para fazer doação na Pró-Sangue
Desde 2019, o HGIS reúne voluntários para
doar sangue mensalmente. Na última sexta-feira
(7), o primeiro grupo de 2020 foi transportado até
a sede da Fundação Pró-Sangue, parceira dos
hospitais estaduais.
O ato é um gesto nobre que merece ser
valorizado: durante o período de Carnaval, a
demanda por sangue nos hospitais dispara,
deixando os bancos em estado crítico.
A van da Pró-Sangue sai do HGIS toda
primeira sexta-feira do mês, gratuitamente. Para
fazer a doação, basta agendar com o NEP, no
ramal 1029, e comparecer no dia com documento
de identidade.

Acompanhe as novidades do HGIS nas nossas redes
@hgis1000
www.linkedin.com/company/hgis
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HGIS
Residentes participam de
solenidade de encerramento corporativa
Doze médicos ﬁnalizaram o
Programa de Residência Médica do
Hospital Geral de Itapecerica da Serra (HGIS).
A cerimômia corportativa ocorreu no dia 11 de
fevereiro, no Teatro Seconci-SP, e contou com
residentes das outras unidades administradas
pelo Seconci-SP.
“Sem dúvida, o espírito jovem dos residentes somado à vontade de aprender são mais
uma mola propulsora em nosso hospital, para
inovarmos cada vez mais. Em contrapartida
assumimos a responsabilidade de formar bons
proﬁssionais alinhados à nossa missão de
defender a saúde e contribuir para o aprimoramento do SUS.”, destacou a gerente-executiva
hospitalar Dr.ª Najara Procópio.
O presidente do Seconci-SP, Haruo Ishikawa,
destacou a importância de uma saúde gratuita e

acesso universal. “O SUS é o maior programa
social de saúde do mundo, cuja ﬁlosoﬁa de
atendimento universal com qualidade o SeconciSP internalizou. Esperamos ter transmitido esta
vocação a vocês”, disse Ishikawa.
Em 2020, o Seconci-SP abriu 61 vagas em
13 especialidades nas unidades que administra;
as escolhas se iniciaram no dia 14 de fevereiro.
Anualmente, cerca de 120 residentes atuam nas
unidades do Seconci-SP.

Gestores treinam olhar
apurado ao risco em curso

Curso prepara proﬁssionais
para higienização hospitalar

Os gestores das áreas assistenciais do HGIS
começaram um curso promovido pelo hospital para
treinar um olhar mais apurado à questão do risco. A
primeira aula aconteceu na quinta-feira (13) e foi
ministrada pelo gerente médico do Hospital Regional
de Cotia, Dr. André Giannetti.
A ideia do curso é instrumentalizar os gestores
para que eles sejam capazes de analisar dados,
independentemente de seus perﬁs ou do evento
ocorrido. Por estarem mais próximos aos pacientes e à
própria equipe assistencial, eles tem melhor capacidade
de pensar em ações efetivas para gerar transformação.

Trimestralmente, o HIGS oferece curso
para a formação de agentes de higienização
hospitalar. Durante as aulas, os alunos entendem
que a limpeza hospitalar é bem especíﬁca,
diferente daquela feita em escritórios ou escolar.
É um curso totalmente gratuito e que
prepara a população para trabalhar em qualquer
hospital, não necessariamente só no HGIS.
“Seja para a comunidade ou para proﬁssionais que trabalham aqui, o HGIS é uma
verdadeira escola”, aﬁrma a supervisora de
Higienização Cleide Sampaio.

Acompanhe as novidades do HGIS nas nossas redes
@hgis1000
www.linkedin.com/company/hgis
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Residentes encerram formação
no HGIS com apresentação de TCC
Os médicos residentes que encerraram o
Programa de Residência Médica do HGIS
apresentaram os trabalhos de conclusão de curso
ao longo da terceira semana de fevereiro. Foram
doze proﬁssionais recém-formados, em seis
diferentes especialidades, expondo suas pesquisas no Auditório Mario Covas.

Foi o fechamento de um ciclo. O
HGIS foi fundamental na minha
formação, com atividades teóricas e
contato com o paciente. Me senti
em casa e continuarei com o
sentimento, já que agora farei parte
do corpo clínico do hospital

Dr.ª Yasmin Sales Medeiros

As bancas contaram com médicos convidados externos, assim como do próprio HGIS.
Ao lado de seus preceptores, os novos especialistas foram avaliados e aconselhados sobre o
direcionamento que suas pesquisas poderiam
tomar.
‘’O que vocês estão produzindo aqui é
conhecimento cientíﬁco de fato, ao colher
informações do cotidiano e direcionar para
pesquisa’’, disse o cirurgião Dr. José Gustavo
Parreira, em um das bancas.
No site e na intranet é possível ver a lista
completa de temas e de cada residente.
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HGIS adere à campanha
do Fevereiro Laranja
O HGIS preparou diversas
ações em prol do Fevereiro Laranja.
A campanha surgiu com o intuito
de chamar a atenção da população
para a leucemia.
Para conscientizar seus colaboradores, foram divulgados cartazes, nos murais e nas redes sociais, com informes sobre sintomas da
leucemia e como ocorre a doação de
medula óssea.
Durante a primeira semana, a
fachada do hospital recebeu iluminação especial na cor laranja.
Também foi preparada uma sobremesa especial para a campanha.
A leucemia acomete a me-

dula óssea, transformando glóbulos brancos
em células cancerosas. Segundo o Inca, só no
Brasil surgem quase 11 mil novos casos da
doença anualmente.
O tratamento é realizado por meio de
transplante de medula e, na maioria dos casos, os
pacientes dependem de bancos de medulas para
encontrar um doador.

1ª Práticas de Enfermagem
é conduzida por UTI Adulto

Equipe inicia projeto de
melhorias para o Bloco IV

A primeira reunião de Práticas de Enfermagem de 2020 foi realizada no dia 28 de fevereiro,
no Auditório Mario Covas. O encontro faz parte do
calendário de eventos da instituição.
O tema da vez foi “Redução de Infecção
Primária da Corrente Sanguínea – UTI Adulto”. A
enfermeira Ana Kelly Cunha, supervisora da UTI
Adulto do HGIS, foi a responsável pela apresentação.
Acompanhe as novidades do HGIS nas nossas redes
@hgis1000
www.linkedin.com/company/hgis

Uma equipe com proﬁssionais de diversas
áreas começou a pensar em formas de melhorar o
atendimento no Bloco IV. A ideia é reduzir pela
metade o tempo médio “entre o início da deterioração do quadro clínico do paciente e o seu
atendimento pelo Time de Resposta Rápida (TRR)”.
A ideia é incorporar e monitorar novas rotinas,
como safety huddle, revisão do Protocolo de Sinais
de Alerta, melhorias de infraestrutura, entre outros.

