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Médicos divulgam pesquisa feita
no HGIS em revista britânica
Um estudo realizado no HGIS e liderado pelos ginecologistas Dr.ª Raquel Ferreira, Dr. Rômulo
Negrini e a médica residente Dr.ª Renata Albino ganhou espaço na revista britânica BMJ Open
Quality. A pesquisa analisou dados de todos os partos feitos entre junho de 2013 e junho de
2018 e o resultado da aplicação de ação para reduzir o número de cesarianas no hospital.
Publicar na BMJ veio da vontade de divulgar esse projeto para
outras instituições do Brasil e do mundo. Ações como essa, que
visam a redução dessas taxas assustadoras de parto cesáreo –
principalmente no Brasil que é um dos líderes desse ranking – fornecem um caminho à comunidade científica para revisão das práticas
atuais e melhoria na assistência obstétrica mundial,
explica a
Dr.ª Raquel Ferreira.
O HGIS tem uma média de 200 nascimentos por mês, sendo um
hospital de referência para gestantes de alto risco da região e é
reconhecido pelas melhores práticas na assistência materno-infantil, com diversas premiações e certificações.
No plano de melhoria proposto, uma das primeiras ações foi capacitar a equipe assistencial
em métodos de analgesia para partos normais com menos dor. Essa possibilidade passou a ser
divulgada também às pacientes desde o momento da admissão hospitalar. A equipe de enfermagem recebeu treinamentos sobre posições que favorecem a rotação e descida fetais, bem como o
incentivo de gestantes em trabalho de parto. Desde então, toda a equipe faz um curso de reciclagem anual, para melhorar técnicas e atualizar conhecimentos. Os resultados são monitorados
estrategicamente por indicadores específicos com visão contínua das estratégias.
A taxa de cesariana preconizada pela OMS é de 10% a 15%. O Brasil, com
seus 55%, está muito longe de atingi-lo. Mais que um número matematicamente preciso de valor ideal de parto normal, urge a mudança da realidade
em que vivemos e, para isso, a conscientização de cada cidadão é dever
cívico dos profissionais de saúde,
ressalta o Dr. Rômulo Negrini.
Em 2019, o HGIS fechou o ano com a taxa de cesárea em 25%.

A residente médica Dr.ª Renata Albino foi convidada pelo coordenador do
programa de residência em Ginecologia e Obstetrícia para participar da
pesquisa. Ela afirma que após o estudo sua visão sobre o assunto mudou.
Quando acompanhamos mais de perto o processo, temos a oportunidade de enxergar alguns pontos dos quais poderíamos buscar um melhoramento profissional. Hoje tenho uma maior conscientização da necessidade do acolhimento à gestante em trabalho de parto e desse atendimento mais humanizado,
aﬁrma.

Acompanhe as novidades do HGIS nas nossas redes
@hgis1000
www.linkedin.com/company/hgis

Semana 2 | Junho 2020

Eles também estão na linha de frente.
A pandemia do novo coronavírus trouxe grande visibilidade aos proﬁssionais de saúde, seja
entre a população ou mesmo na mídia. Médicos e enfermeiros são constantemente
lembrados pelo ótimo desempenho no combate à doença. Ainda assim, a linha de frente
também é formada por outros proﬁssionais igualmente importantes nesta luta. As
próximas edições do Vivendo o HGIS serão dedicadas ao trabalho desses colaboradores.

Isolados, paciente
com COVID-19
também precisam
de cuidados
psicológicos
Psicólogas Jéssica Aparecida, Giorgia Cruz e Natália Fortunato

“É preciso promover um ambiente de resiliência”, diz psicóloga do HGIS
A atual situação de pandemia é um momento inédito na vida da maioria das pessoas. Mesmo quem
vivenciou o surto de HIV nos anos 1980 ou de H1N1 em 2009 não se deparou com um ambiente tão
restritivo. O isolamento social, necessário para prevenção contra o coronavírus, tem alterado a dinâmica social. Distantes, aumentam as chances de pessoas desenvolvendo distúrbios emocionais. É
nesta conjuntura que o papel do psicólogo se sobressai.
É um momento em que o paciente vivencia grandes perdas, principalmente relacionadas à liberdade. Isso favorece o medo, a angústia e até mesmo a fantasia, além do sentimento de risco iminente de
morte,
detalha a psicóloga Jéssica Aparecida Silva.
Além dos sintomas comuns, como febre e tosse, a COVID-19 é marcada também pela solidão. Sem
poder receber acompanhantes, os pacientes ficam sozinhos durante o internamento, dia após dia.
A ausência dos familiares tem intensificado o sofrimento, a ansiedade e outras demandas psíquicas. O psicólogo entra como auxiliador dessas questões, trazendo conforto e bem estar aos pacientes,
explica a psicóloga Giorgia Cruz.
Se o bom atendimento psicológico é fundamental, o bem-estar emocional dos colaboradores se
mostra tão necessário quanto.
O psicólogo pode colaborar oferecendo suporte emocional, tanto
em grupos quanto de maneira individual, visando à prevenção e promoção de saúde mental,
aponta a psicóloga Natalia Fortunato. “Tal suporte previne o esgotamento mental, o estresse e o
bornout”, afirma Cruz. Nesse sentido, o HGIS abriu um canal de suporte via WhatsApp (11 97542-5293),
para que seus colaboradores encaminhem perguntas relacionadas ao momento atual.
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HGIS relata experiência com alta
pós-parto supervisionada em reunião
Colaboradores do HGIS participaram, na última quinta-feira (18), de um debate via
videoconferência sobre alta supervisionada. Cerca de 50 proﬁssionais de diversas maternidades do Estado de São Paulo compareceram à reunião. O HGIS teve a oportunidade de
apresentar o protocolo da instituição.
alta pós-parto supervisionada é concedida a mães que deram à luz, entre
24 e 48 horas após o nascimento do
bebê. Esta alternativa, contudo, ainda não é
comum: geralmente, a alta acontece
somente após 48 horas de internação.
O grande cuidado em relação à alta
supervisionada é a segurança e o acompanhamento. Na reunião pudemos esclarecer
que há critérios bem estabelecidos para
que esta alta ocorra e que fazemos reavaliação de todos os casos, conta o ginecologista Dr. Rômulo Negrini, gestor
médico do Centro de Parto Normal.
Em tempos de pandemia, cresceu a busca
pela alta supervisionada. Isso diz respeito
ao medo das pessoas de estarem no hospital, mas é preciso pensar que tal prática
precisa ir além do momento atual, pois
envolve o melhor uso dos recursos em
saúde.
Ela está relacionada à garantia de
acesso das usuárias ao serviço com segurança, bem como contribui para a redução
da incidência de infecção hospitalar, explica a assistente social Mayumi Baptista,
presidente da Comissão de Humanização.
“A alta supervisionada também se encontra de acordo com as diretrizes da humanização quando consideramos a autonomia e
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o protagonismo dos usuários, pois se trata
de uma alta compartilhada e com responsabilização”, defende.
A alta supervisionada é uma prática rotineira em diversos países desenvolvidos e
pode trazer diversos ganhos ao hospital.
Para que a implantação aconteça, é preciso aumentar o engajamento da equipe,
assim como a adesão do corpo clínico no
protocolo. Também é preciso haver concordância concomitante entre obstetra e neonatologista, aﬁrma a pediatra Dr.ª Luzia
Eliza de Freitas, gestora médica da Neonatologia.
“Esse tipo de alta ainda permite um melhor
cuidado do binômio mãe-bebê, ao retirá-los
precocemente do ambiente hospitalar, mais
voltado aos cuidados de doentes, deixando-os mais confortáveis em seus lares, com
o apoio da família”, complementa Negrini.

