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Protocolo institucional

O HMCC contra a Sepse

A

gora o Hospital
Ministro Costa Cavalcanti
também
faz parte efetiva do
grupo de unidades de saúde
preocupadas com o controle
e tratamento da sepse, que é
definida como o conjunto de
sinais e sintomas que traduzem as reações do organismo
frente a processos infecciosos.
O protocolo interno contra a
sepse é uma iniciativa do Costa

Cavalcanti com base nas diretrizes da Campanha Sobrevivendo
a Sepse e literatura médica mais
recente. Para o coordenador
do protocolo, Dr. André Maia,
trata-se de condição clínica
multifatorial com altos índices
de mortalidade no mundo inteiro. Daí a importância deste
tema na prática diária de todos
os setores. “Nosso objetivo
principal com a implantação do
protocolo é otimizar a identifi-

cação da sepse e instituir o tratamento o mais rápido possível.
Quanto mais cedo diagnosticarmos o problema, maiores as
chances do paciente”, explica.

O ILAS (Instituto Latinoamericano de Sepse) é responsável pela
organização, gerenciamento da
coleta de dados e condução da
campanha no Brasil.

Como vai funcionar o protocolo
O primeiro passo já foi dado:
elaboração de protocolos de
tratamento e adequação de
rotinas nos setores que dão
assistência direta ao paciente,
como corpo médico, enfermagem, farmácia, laboratório, fisioterapia e banco de sangue.
A segunda fase consiste na
disseminação da importância
da sepse no dia a dia do hos-

pital, coleta de dados, levantamento estatístico de mortalidade e de todos os pacientes
com diagnóstico de sepse. A
última etapa é a de educação
continuada, com apresentação de resultados, campanhas
e treinamentos internos para
melhora da aderência ao tratamento e manutenção de taxas
alcançadas com o programa.

Sintomas
Entre os principais sinais e
sintomas da sepse estão temperatura acima de 38°C, frequência cardíaca maior que
90 batimentos por minuto e
frequência respiratória acima
de 20 movimentos por minuto, associado a uma suspeita
ou confirmação de algum foco
de infecção. Agitação e confusão mental também podem
fazer parte do quadro clinico
séptico. A terapia é realizada

a partir de um conjunto de
intervenções, que englobam
antibióticos, hidratação, exames laboratoriais, entre outras
necessidades específicas. “O
tratamento deve ser instituído
de forma muito rápida, a abordagem inicial preconiza atendimento entre três e seis horas, pois as chances de óbito
aumentam consideravelmente
com o passar do tempo”, alerta Dr. André.

Editorial
Empatia, o primeiro
passo para a
humanização
Sandro Scarpetta
Diretor Assistencial do HMCC

O

termo empatia
foi inicialmente
introduzido em
inglês, do grego
emphatéia, entrar no sentimento, termo que era utilizado pelos teóricos da estética
para nomear a capacidade
de se perceber a experiência
subjetiva da outra pessoa.
Reynolds e Scott (2000) conceituam a empatia como a habilidade e entendimento dos

sentimentos da outras pessoas,
sendo a característica central
nos relacionamentos de ajuda.
Na área da saúde, a
presença da empatia tem sido
um atributo extremamente desejado, pois diariamente os profissionais lidam com situações que
denotam o “sofrimento humano”. Para o mercado, o profissional de saúde ideal deve aliar
o conhecimento e habilidade
técnica com a empatia, pois es-

tudos comprovam que quando
os pacientes percebem a equipe
sendo empática, eles aderem
melhor as recomendações e
tratamentos, contribuindo assim
para o sucesso terapêutico. Nessa lógica, podemos identificar a
empatia como ponto de relevância entre o paciente e a equipe
assistencial. A postura empática
torna-se fundamental para que
os profissionais de saúde compreendam o mundo do paciente,
a fim de proporcionar uma assistência individualizada, respeitando as crenças, cultura e valores.
A equipe deve centrar
sua atenção no paciente e no
ambiente, para identificar as
mensagens verbais e corporais
emitidas. Entender a perspec-

tiva do paciente é um fator
importante nesse relacionamento. A carência desse entendimento na perspectiva dos
pacientes lidera os problemas
de comunicação que contribuem para sua insatisfação.
Pensando em harmonizar essa importante relação entre os profissionais de
saúde, pacientes e familiares,
a Fundação de Saúde realiza a
Semana de Humanização. Esta
edição aborda também a apresentação do protocolo de sepse, concurso I9, datas de saúde
e a 1º Feira de sustentabilidade ambiental. Boa Leitura.

I9

o concurso de ideias do HMCC

A

emoção e o nervosismo tomaram conta do primeiro concurso de ideias do Hospital Ministro Costa Cavalcanti.
Os seis participantes escolhidos, entre 11 inscritos, se esforçaram para apresentar seus projetos aos jurados, formado
pelos diretores Anilton Beal, Sandro Scarpetta, Rogério Böhm e Valter
Teixeira, com a contribuição do Assessor Executivo, Fernando Cossa.
Durante a apuração dos votos, o técnico de manutenção Josué da Silva
(foto), além de divertir o público com sua inquietação, torcia pela vitória

mesmo sem acreditar. “Eu quase que não vim apresentar, o setor estava
corrido, e foi com a ajuda do meu colega Gustavo da Costa que consegui”,
conta o grande vencedor.
Para a organizadora da atividade, a psicóloga Camila Trevisan, esta é uma
sementinha que pode gerar grandes frutos. “São quase mil colaboradores,
e nesse meio temos muitas pessoas criativas que não tem a oportunidade
de expor suas ideias, então este foi o canal escolhido, para eles potencializarem sua criatividade”, frisa.

Conheça a ideia do Josué
“Minha proposta é que em cada setor tenha um temporizador
que desligue automaticamente a partir do horário estipulado, por
exemplo, se às 18h todos saírem de determinada divisão, podemos regular para que luzes, ar condicionados e demais aparelhos
desliguem sozinhos”, destaca Josué.

1º lugar: UTILIZANDO A ENERGIA NECESSÁRIA (Josué de Souza
Silva – manutenção) = nota 8,92
2º lugar: CONFIGURAÇÃO DAS IMPRESSORAS (Daniela Teresa – RH)
= nota 8,80
3º lugar: EQUILIBRANDO AS FINANÇAS DO HMCC (Zuleika
Pereira – RH) = nota 8,28

Um bem ao próximo

Ação social leva serviços DE SAÚDE aos
moradores do bairro Três Lagoas

A

parceria entre Hospital Ministro Costa Cavalcanti,
Secretaria Municipal de Saúde, Sesc de Foz do Iguaçu e
Faculdade Uniamérica têm mostrado resultado.
Em sua 6ª edição, o evento nomeado “Datas da Saúde”

foi voltado ao Outubro Rosa e foi um sucesso de público. “Foram
quase 1000 pessoas que passaram na Unidade Básica de Saúde São
João, entre as 9 e 17h, sem dúvida superou nossas expectativas”,
pontua a enfermeira coordenadora do HMCC, Sandra Parra Varela.

Os iguaçuenses tinham à disposição avaliação postural, cálculo
de índice de massa corporal (IMC), teste de glicemia capilar, colesterol, HIV, Hepatite B, coleta de preventivo e também podiam
aferir pressão arterial.

Todos os serviços foram oferecidos gratuitamente com o objetivo
de facilitar o acesso da população nos mais diversos serviços de
atenção a saúde, para contribuir com foco nas ações de orientação preventiva as farmacêuticas Laís Zanette e CrisKelly da Silva
também prestaram assistência aos interessados.

Mais de 150 pessoas prestigiaram a palestra do médico oncologista,
Dr. Arnaldo Cortez Junior com o tema câncer de mama. Já na parte da
tarde, o cardiologista Dr. German Pignolo, atraiu a atenção e os olhares dos presentes com a palestra sobre o envelhecimento da mulher.

O

E para ajudar na divulgação dos trabalhos, a enfermeira Sandra
se mostrou sempre prestativa com a imprensa. Na foto, ela está
com o jornalista da Rádio CBN, Maurício Freire, em uma entrevista ao vivo.

Vamos ajudar?

Banco de Leite
Humano de Foz
do Iguaçu precisa de doação.
Além de todo leite ser bem-vindo, o que o BLH necessita
agora são frascos vazios com
tampa plástica tamanho
pequeno ou médio. “Os

potes são para armazenar o leite
doado”, destaca a coordenadora
Roseli de Oliveira.
Quem quiser ajudar, pode
deixar os frascos no Banco de
Leite, localizado na Avenida
Gramado, próximo ao Hospital
Costa Cavalcanti. O serviço tem
o apoio do Rotary Clube Foz do

Iguaçu, da Secretaria Municipal
de Saúde e da Itaipu Binacional.
Mais informações pelo telefone 3576-8000, ramal 8136.

Humanização

Um convite pra lá de especial

T

ão importante quanto prestar uma boa assistência à
saúde é acolher, tratar com dignidade, ser cordial, sorrir,
entender, enfim respeitar e tratar com educação as
pessoas que nos cercam, sejam pacientes, familiares,
visitantes ou colegas de trabalho.
A Semana de Humanização do HMCC busca resgatar esses princípios para tornar o ambiente de trabalho mais harmônico, salutar e

1ª Feira de
Sustentabilidade Ambiental
Em um formato bem diferente,
a Feira de Sustentabilidade Ambiental do HMCC, pretende atrair
grande público. Parcerias valiosas
como Itaipu Binacional, Sesi/
Senai, Senac e artesãos vão resultar em workshops diferentes,
rápidos e bastante interessantes.
“Pretendemos realizar ações
de educação, sensibilização e

conscientização para a preservação ambiental em nosso
dia a dia, seja em casa ou no
trabalho, pontua a coordenadora
da Comissão, Silvana Bidutti. Ela
lembra ainda, que em breve datas e horários das oficinas serão
divulgados e todos poderão se
organizar com antecedência para
participar. Aguardem!

alegre, além de disseminar o conceito do atendimento humanizado a todos os profissionais que atuam no HMCC.
Contamos com a presença de todos nas atividades que serão
desempenhadas entre os dias 11 e 14 de novembro. Em breve o
cronograma de atividades será divulgado.
Anilton José Beal é diretor superintendente do HMCC e apoia o
projeto.

♪♫

♫
♪
uma festa...
Hoje vai ter

A comemoração por mais um
ano de conquista é realizado
pelo HMCC em forma de festa.
A tradicional festa de confraternização para colaboradores
e médicos já tem data e hora
marcada: 15 de novembro às
20h30, no Rafain ExpoCenter.
A frente dos preparativos para

Do you speak english?
Falar inglês vai ser fácil para os
colaboradores do HMCC.
Aproximadamente 80 funcionários reservaram um tempinho de
sua folga para vir aos sábados até
o hospital para estudar a língua
estrangeira.

As aulas e os materiais são
gratuitos e a professora Rebeca
Sehmem do Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (Senac)
é a responsável em passar o
conhecimento para as turmas.

Grandes eventos – com a Copa
do Mundo vindo ai, e as Olimpíadas em 2016, o HMCC pretende
estar perfeitamente apto a oferecer um atendimento de excelência
aos milhões de turistas que vão
desembarcar aqui no próximo
ano. Mas a gerente do Recursos
Humanos, Marinez Burte, enfatiza
que “o importante, é que ao final
dos grandes eventos esportivos,
o conhecimento e o aprendizado
adquiridos por nossos colaboradores permanecerão”.
Good luck!

tornar a noite memorável, a
equipe do Recursos Humanos
do Costa Cavalcanti vai apostar
na animação da Banda Olho
D’Água de Marechal Cândido
Rondon (PR). “O cardápio
será diferenciado para agradar
o paladar de todos”, pontua
Marinez Burtet, gerente do RH.
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