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BORA CONVERSAR
COM A GENTE!
Você tem lugar nessa conversa!

Mande sua sugestão de pauta,

prêmios, eventos, dicas para o

e-mail ccom@hu.usp.br

Bora conversar! Sua opinião e

ideias são importantes! Juntos

somos mais forte e chegamos

ainda mais longe!
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NOVIDADES DA INTEC 
Grand Rounds Hospital Universitário da
USP

Visita ao Centro Cirúrgico!

Hospital Universitário da USP 
41 anos dedicados ao ensino, pesquisa 
e atenção à vida!

SEGURANÇA DO PACIENTE - FIQUE
POR DENTRO!
Lançamento do site do Núcleo de
Segurança do Paciente

HUMANIZAÇÃO PASSANDO POR
AQUI!
Agosto Dourado!

Por Dentro dos Números do HU
Estatística Julho/22



No dia 15 de agosto foi realizada a cerimônia de

comemoração dos 41 anos do Hospital Universitário

da Universidade de São Paulo (HU), com a

participação do Magnífico Reitor Carlos Gilberto

Carlotti Junior, vice-reitora Maria Arminda do

Nascimento Arruda, dirigentes da Universidade,

alunos, residentes e servidores do Hospital.

Durante a cerimônia tivemos o lançamento da 2ª

edição do Livro "PEDIATRIA GERAL - HU USP •

NEONATOLOGIA, PEDIATRIA CLÍNICA, TERAPIA

INTENSIVA", de autoria dos professores da

Faculdade de Medicina (FM): Alfredo Elias Gilio,

também diretor da Divisão de Clínica Pediátrica do

HU, Ana Maria de Ulhoa Escobar e Sandra Josefina

Ferraz Ellero Grisi, com o objetivo de divulgar a

experiência da equipe de pediatria do Hospital

Universitário da USP.

A obra foi dividida de forma a abranger as

principais áreas de atuação pediátrica do HU: 

pediatria clínica, ambulatorial, terapia intensiva (UTI) e neonatologia, diferentemente da

maioria dos livros sobre a questão, trata da pediatria geral realizada em um hospital de

atendimento secundário (HU) e também da realidade brasileira. Segundo Dr. Alfredo Elias

Gilio: “O livro não é um tratado sobre a pediatria, mas se propõe a abordar de uma forma

profunda todos esses temas que fazem parte da rotina do HU”.

Além dos três editores principais, o livro teve a participação de mais nove editores

associados, que colaboraram em todo o processo de revisão e estruturação da obra:

Albert Bousso, Andréa Maria Cordeiro Ventura, Denise Ballester, Denise Swei Lo, Edna

Maria de Albuquerque Diniz, Eloisa Corrêa de Souza, Rafael Yanes Rodrigues da Silva,

Selma Lopes Betta Ragazzi e Silvia Ibidi.

“A USP tem o dever de produzir material didático em todas as áreas
do conhecimento, para ajudar a qualificar o ensino da Graduação em
todo o País, com o selo USP de qualidade”, reforçou o reitor.
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP 
41 ANOS DEDICADOS AO ENSINO, PESQUISA 
E ATENÇÃO À VIDA!



O HU tem uma função social importante para

a formação de quadros profissionais, sendo

uma estrutura que realmente implantou o

conceito de interdisciplinaridade e

multidisciplinaridade. Ao longo de seu

desenvolvimento o HU se inseriu nos sistemas

de atenção à saúde, e hoje busca a mesma

inserção dentro da Universidade de São

Paulo, fazendo uma inter-relação acadêmica

com as outras unidades da universidade.

Segundo o superintendente do HU, José

Pinhata Otoch, essa inter-relação é

fundamental para que se perpetue a ideia de

um hospital universitário, que esteja

relacionado não só ao ensino e a pesquisa,

mas principalmente à atenção à vida e ao

atendimento humanizado. A atenção é o

centro da nossa vida quanto profissionais da

saúde e indivíduos sociais.

O reitor Carlos Gilberto Carlotti Junior

lembrou que poucas universidades do país

possuem um cenário de ensino e

oportunidades iguais aos que a USP oferece

para todos os cursos da área da saúde,

possibilitando que os alunos tenham uma

formação diferenciada para que se tornem

profissionais de qualidade. A USP tem a

função e o dever de liderar e aumentar a

qualificação do ensino, primando pela

excelência no serviço prestado à população.

Em relação ao projeto de reestruturação do

Hospital, o reitor assegurou que a contratação

de pessoal, plano de investimento e apoio

político junto aos governos municipais e

estaduais são algumas das ações que

demonstram a valorização e apoio por parte

da reitoria ao HU, sua história e prestação de

serviço à população.
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Os Grand Rounds são encontros que abordam

temas de interesse da Medicina e demais áreas

da saúde, estimulando discussão ampla e

multidisciplinar baseada nas melhores evidências

científicas disponíveis, a fim de integrar o

conhecimento científico de ponta com estratégias

práticas aplicáveis ao nosso dia a dia.

No mês de agosto, o Hospital Universitário da USP

deu início aos seus Grand Rounds, com um

convidado muito especial próximo de todas

as áreas, com grande carinho pelo ensino e

reconhecidamente ligado à pesquisa: Prof. Dr. Miguel Srougi, Professor Titular de

Urologia da Faculdade de Medicina da USP, Pós Graduado em Urologia pela Harvard

Medical School, Membro da Academia Nacional de Medicina e Presidente do Conselho

do Instituto Criança é Vida.

Prof. Srougi apresentou o tema “Medicina: Desafios, Superação e Felicidade", abordando

como a medicina pode ser utilizada para auxiliar o entorno, resgatar vidas, amenizar o

sofrimento humano, mas também para ser feliz.

A revolução tecnológica mudou nosso senso de privacidade, padrão de consumo, noção

de propriedade, relação de trabalho-lazer, modificando nossa forma de exercer a

carreira, adquirir conhecimento e de se relacionar com as pessoas.

Até quatro décadas atrás os médicos eram protagonistas no atendimento ao paciente,

cuidavam com carinho e atenção, as relações eram mais próximas e sólidas. Ao longo

do caminho surgiram os gestores comprometidos com as instituições, bem formados e

conhecedores dos processos da saúde que começaram a organizar os sistemas de

saúde no mundo todo e se tornaram protagonistas desse cenário. Na maioria das

grandes instituições o paciente virou uma commodity, um elemento de faturamento,

onde o paciente é tratado de forma impessoal e distante.

GRAND ROUNDS HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP
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No atual processo os médicos,

principalmente os mais jovens, apresentam

exaustão a nível Burnout, 30% a 50%

dependendo da especialidade. As

principais causas são: trabalhar engessado,

perdendo a autonomia médica; trabalhar

por mais horas com salários menores; lidar

com pacientes exigentes que não

reconhecem o médico como ser humano e

as limitações da medicina; falta de

reconhecimento; entre outras.

Porém tudo está em evolução e constante mudança! Para os jovens médicos e também

para todas áreas Prof. Srougi, que já passou por algumas etapas dessa evolução, dá o

conselho: “Seja humano, o verdadeiro médico une ciência e humanismo; insira-se em

instituições consagradas; pratique trabalho em grupo e faça o networking com seus

colegas; seja ético e comprometido; atue junto a instituição e à comunidade; tenha

noção de comunicação e liderança; tenha subespecialização; faça estágios de

aperfeiçoamento; estude e treine sempre”.

A felicidade é possível e você pode encontrá-la no caminho do meio, no encontro entre

o trabalho e o lazer, vivendo intensamente cada momento!

"A presença do Prof. Miguel no Grand Roumd foi uma

enorme oportunidade de refletir sobre a dinâmica da

vida e compreender que durante toda a nossa

existência é possível encontrar pessoas que nos

ensinam a deixar o mundo um lugar justo e  melhor

para todos, sem querer nada em troca. Um presente

para a alma." 

Tatiane Felix Teixeira, assessora da Superintendência
e responsável pela Humanização no HU-USP

"A apresentação foi muito pertinente para todo os

funcionários e não só para a área medica. Os Grand

Rounds devem continuar abertos para todos e

também online. A saúde não é só uma necessidade,

mas uma questão humana, precisa de humanidade

nas relações." 

Karen Jacqueline Millanao Malo, Centro de
Comunicação do HU-USP

Nosso convidado foi pego de surpresa e

recebeu o convite para visitar o Centro

Cirúrgico.

Prof. Srougi anos atrás atuou na reforma do

centro cirúrgico. Envolvido com a instituição e

a sociedade, quando tomou conhecimento que

o teto apresentava vazamento, ele  foi atrás de

doações e conseguiu verba para a reforma e

novos instrumentos. Nosso mais profundo

agradecimento!
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VISITA AO CENTRO CIRÚRGICO!



Este ano, a campanha mundial tem como

tema Educação e Apoio. "Com a informação

fornecida pelos profissionais de saúde e

apoio do companheiro, família, empregador

e sociedade, a mãe e o bebê saem

fortalecidos com esse alimento que vale

ouro!, reforça a Dra. Michele da Silva Jordan

Faleiros, pediatra responsável pelo Banco de

Leite Humano do HU.

Esse ano a ação realizada no Hospital para o

Agosto Dourado focou na conversa com as

famílias internadas. Foram fornecidos

folders sobre a amamentação, retirada e

doação de leite e distribuídas fraldinhas de

boca com o símbolo da campanha,
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Celebrada em agosto, a Semana Mundial

do Aleitamento Materno 2022 é uma

campanha global organizada pela Aliança

Mundial para a Ação da Amamentação

(WABA, em inglês), a Organização Mundial

da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações

Unidas para a Infância (UNICEF).

Nos primeiros 6 meses de vida da criança

a amamentação é essencial, pois o leite

materno é o único alimento que contém

anticorpos e outras substâncias que

protegem a criança de infecções comuns

enquanto ela estiver sendo amamentada,

além de prevenir o aparecimento de várias

doenças ao longo da vida.

https://worldbreastfeedingweek.org/


SEGURANÇA
DO PACIENTE

Fique por dentro!

Plano de Segurança do Paciente, entre

outros documentos. Para acessar basta

clicar no ícone do NSP

disponível em sua área de

trabalho. 

O Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)

do HU lançou no mês de agosto seu portal,

onde você poderá encontrar todos

os materiais relacionados à segurança do

paciente, incluindo Portarias, Protocolos, 
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LANÇAMENTO DO SITE  DO NÚCLEO DE
SEGURANÇA DO PACIENTE

O ícone em sua área de trabalho "NOTIFIQUE AQUI" é a

melhor forma de notificar incidentes e eventos adversos.

Qualquer profissional pode realizar a notificação. Colabore

conosco para fortalecer a cultura de segurança em nosso

hospital! Notifique!

VOCÊ FAZ TODA A DIFERENÇA NESSE PROCESSO!

NOTIFIQUE
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ELOGIO RECLAMAÇÃOINFORMAÇÃO
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8%

90%
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Assistência

41.979  207 5.637

163578 7.829

EXAMES URGÊNCIAS

CONSULTASPARTOSINTERNAÇÕES

CIRURGIAS

NÚMEROS DO HU 
estatística julho/22

Por dentro dos

Ouvidoria Satisfação do usuário


