
Janeiro Branco
Palestras abordam saúde mental e bem-estar

J
aneiro Branco é o mês voltado 
ao tema da saúde mental. A 
campanha reforça as ações de 
atenção e cuidado emocional 

com a saúde dos colaboradores. No HSI, 
o Janeiro Branco contou com uma pro-
gramação que envolveu palestras que 
abordaram a saúde mental e o bem-
estar, além de dinâmica entre as equipes 
de trabalho. 

Transtornos mentais com ênfase na pan-
demia foi o tema da palestra do psicó-
logo especialista em psicologia hospi-
talar, Giovanni Vendramini Alves. Ele é 
Docente e Coordenador do curso de Psi-
cologia da Faculdade Anhanguera de In-
daiatuba.

Já a psicóloga e orientadora pedagógica 
dos Cursos de Tecnologia em Gestão de 
RH e Administração do Grupo UniEduK, 
Carla Borges, ministrou a palestra com o 

tema Atreva-se a ser saúde. O evento 
contou com a presença de diversos cola-
boradores e foi realizado no auditório. O 
apoio foi da Faculdade Anhanguera de 
Indaiatuba e da UniEduK.

Dinâmica
A técnica de Segurança do Trabalho, 
Mariana Parizoto, a enfermeira do CCIH 
e Educação Continuada, Monize  Viviane 
Leite e a assistente social, Bruna Apare-

cida Cavagliero Pinto realizaram com os 
colaboradores uma dinâmica relacio-
nada ao Janeiro Branco. Elas passaram 
pelos setores e entregaram bilhetes com 
frases positivas. Esses bilhetes foram 
trocados entre eles. Junto ao bilhete a 
equipe deixou um pote com suspiros 
brancos contendo a frase “Quando 
estiver cansado, dê alguns suspiros e 
deixe o sentimento de paz tomar conta 
de você”.
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ACONTECEUNOHSI

Colaborador Tempo de CasaFunção

Conra os colaboradores que completaram entre 5 e 15 anos de casa em 
fevereiro. “Agradecemos por trazer a sua atitude positiva para o trabalho todos 
os dias. Com ela, os projetos se tornam mais fáceis de serem executados, as 
mudanças se tornam mais simples de implementar e os problemas se tornam 
grandes oportunidades de aprendizado e evolução”, falou a equipe do RH. 

TEMPODECASA

FEVEREIRO
Aos aniversariantes do mês, 
desejamos Feliz Aniversário 
e muitas felicidades. 
Estamos contentes por 
celebrarmos a sua data!

AniversariantesAniversariantes

 Treinamento
 Nos últimos dois meses, as equipes 
de radiologia passaram por um treina-
mento promovido por profissionais con-
tratados pelo HSI. As aulas aconteceram 
no auditório e na sala de Hemodinâmica. 
O objetivo do treinamento foi capacitar 
os técnicos em radiologia para atuarem 
nos setores de radiologia e hemodinâmi-
ca de forma mais humanizada e com 
mais qualidade. De acordo com a técni-
ca de Segurança do Trabalho, Mariana 
Parizoto, além de levar mais conheci-
mento às equipes, foram criados pro-
cedimentos de trabalho mais definidos. 
O objetivo é melhorar a qualidade dos 
serviços prestados. 

Natal Solidário
 A Campanha Natal Solidário atendeu 
89 crianças da Instituição ABID, de 
Indaiatuba. Os colaboradores doaram 
presentes para fazer o Natal delas um 
momento de magia e encantamento. 
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 Bonitas e Cheirosas
 As colaboradoras da Higiene e Nutri-
ção receberam um mimo muito especial 
de Natal. Um kit contendo uma bolsa 
com cosméticos. A alegria foi geral!

 Kit de Natal
 Os colaboradores receberam em 
dezembro o Kit de Natal com deliciosos 
itens para a ceia de Natal e Ano Novo. 

Andreia Oliveira Lima 
Domenico Brossi
Marcela Cristina de Araújo
Rosangela M. S. Cavalcante

15 anos
15 anos
05 anos
15 anos

Técnica de enfermagem
Técnico de enfermagem
Enfermeira
Técnica de enfermagem
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ara garantir a segurança do pa-

Pciente e da equipe de aten-
dimento pré-hospitalar que atua 

nas ambulâncias foi realizado o Curso 
de Capacitação em APH (Atendimento 
Pré-Hospitalar). Motoristas e enfermei-
ros participaram da capacitação que 
aconteceu no Centro de Treinamento, 
em Campinas.

O curso foi ministrado por Nilson San-
tos e durou três meses. Dentre os as-
suntos abordados os destaques foram 
a legislação aplicada ao atendimento 

Pré-Hospitalar; o sistema de emergên-
cias médica; a avaliação da cena - aná-
lise e contenção dos riscos no aten-
dimento; o protocolo CAB, XABCDE do 
trauma; a angina estável e instável; a 
RCP em adultos, crianças, bebês e 
neonato; a RCP em casos especiais; a 
ventilação Manual com BVM, o Pocket 
Mask e Cânula; o correto uso do colar 
cervical e casos que não de usar; a 
aplicação do desfibrilador; a desobs-
trução das vias aéreas em adulto, 
crianças e bebês; a oxigenoterapia; a 

 participam de capacitação em APH

Motoristas de ambulância 
e enfermeiros

SIPAT
 tem programação voltada à saúde do trabalhador

conteceu em dezembro a Sipat 

A(Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho).

Nesta edição, a programação envol-
veu palestras sobre qualidade de vida 
e inteligência emocional, circuito inte-
rativo e Rádio com poadcasts voltados 
aos temas da saúde do trabalhador. 

cinemática do trauma e atendimento a 
vítima além de ferimentos, estágios da 
hemorragia e hemostasias. 
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o dia 21 de janeiro, teve início a 

Nvacinação contra a Covid-19 
dos colaboradores do Hospital 

Santa Ignês. O evento contou com a 
presença do prefeito de Indaiatuba, 
Nison Gaspar. Os funcionários dos de-
partamentos administrativo, recepção, 
radiologia, os técnicos de enferma-
gem, enfermeiros, médicos, fisiotera-
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Natal Vencedores

1º Lugar
Mariana Parizoto
(Técnica de Segurança
do Trabalho)
Monize Viviane Leite
(Enfermeira CCIH e 
Ed. Continuada)

2º Lugar:
Wellington da 
Silva Morais
(Técnico de 
Enfermagem)

3º Lugar
Cremilda de
Andrade 
(Auxiliar de 
Serviços Gerais)

Colaboradores recebem primeira 
dose da vacina contra a Covid-19

peutas, fonoaudiólogos, higiene, SND, 
farmácia, manutenção e ambulância já 
receberam a primeira dose da Corona-
vac. Ao todo, foram 426 pessoas vaci-
nadas pelas enfermeiras do HSI com o 
apoio da Prefeitura de Indaiatuba.  A 
previsão é que a segunda dose seja 
aplicada entre os dias 11 e 15 de feve-
reiro. 
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