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A escassez de recursos fi nanceiros no Estado do Rio 

de Janeiro não deixou o Hospital Estadual Azevedo 

Lima incólume. Mas, apesar do momento crítico, a 

unidade teve muitos motivos de orgulho. Seguindo 

a nossa missão de promover saúde com espírito 

do público e efi ciência do privado, em parceria 

constante com a SES/RJ, mantivemos o atendimento 

na unidade em quantidade e qualidade, humanizado 

e digno, gerenciamos os custos de forma estratégica, 

otimizamos processos e realizamos melhorias por todo 

hospital. Isso foi possível graças ao compromisso dos 

nossos fornecedores e parceiros e, sobretudo, à entrega 

dos nossos colaboradores, que, mesmo diante das 

adversidades, souberam persistir fazendo sempre mais 

com menos. Já fi zemos muito nestes três anos e temos 

muito ainda a fazer. A população precisa e merece!

André Guanaes

Fundador e Superintendente Técnico-Científi co 

do Instituto Sócrates Guanaes

Doutor em Ciência de Saúde - USP
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UM GIGANTE 
DE PORTAS 
ABERTAS
O

O Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) é uma unidade gerida 

pelo Instituto Sócrates Guanaes em Niterói, no Rio de Janeiro. 

Oferece ampla gama de serviços que vão desde o atendimento 

ambulatorial, passando por exames clínicos e de imagem, emergência, 

cirurgias, maternidade e UTI adulta. Unidade referência no atendimento 

de média e alta complexidade em traumatologia, ortopedia, neurologia 

e cirurgia geral, é a única emergência pública estadual de trauma em 

funcionamento no município e a única maternidade com atendimento 

de alto risco em toda a região metropolitana II do estado, que inclui Ni-

terói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Tanguá e Rio Bonito. Localidades 

que, juntas, têm mais de 2 milhões de habitantes. 
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O TAMANHO 
DA NOSSA MISSÃO

O
s números do Azevedo Lima dão a dimensão da importância 

da unidade para a comunidade local: 

No comparativo com 2015, houve um aumento expressivo dos atendimentos de urgência, 
emergência e obstétricos. Em 2015 foram pouco mais de 52 mil e em 2016, mais de 60 mil. 

Já a média de atendimentos e procedimentos como um todo se manteve.
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Gisela Motta, 
Diretora Geral do 
Hospital Estadual 
Azevedo Lima

“É um dever manter um 

empreendimento como este em 

funcionamento, mesmo diante de 

dificuldades, frente à importância 

que temos para as comunidades em 

nosso entorno”.

Como foi possível sustentar o 

número de procedimentos 

e de exames, realizar mais 

atendimentos e manter a 

qualidade dos serviços em meio a 

um ano de crise na economia do 

país e recursos escassos? 

Confi ra a seguir. 
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ESPÍRITO 
PÚBLICO. 
EFICIÊCIA DO 
PRIVADO 
T

ransferir a efi ciência do setor privado para a saúde pública, 

mantendo seu espírito de igualdade, equidade e acesso uni-

versal. O Instituto Sócrates Guanaes acredita que este é o ca-

minho mais viável para o sucesso do setor. Foi assim, fazendo uso 

de boas práticas gerenciais, “fechando as torneiras’’ sem descuidar 

do comprometimento com a qualidade dos serviços, que operamos 

o Azevedo Lima a pleno vapor durante todo o ano de crise. 
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DIANTE DA CRISE, 
UMA GESTÃO 
EFICIENTE 

F
oram muitas as ações implementadas para atravessar o ano de 

turbulência. A primeira delas, a formação de um Comitê de Crise, 

integrado por representantes da Direção e lideranças de setores es-

tratégicos da unidade, que acompanhou diariamente a situação do hospi-

tal propondo revisões de processos e custos, viabilizando a continuidade 

do atendimento sem afetar a qualidade dos serviços. Dentre as principais 

estratégias que unem planejamento e efi ciência, negociamos com forne-

cedores, aumentamos o leque de empresas concorrentes e planejamos 

o uso e aquisição racional de medicamentos e materiais, em constante 

diálogo com as áreas médicas, para evitar qualquer corte que prejudicasse 

o atendimento aos pacientes. 

ANUÁRIO2016
GESTÃO ISG/HEAL

15

André Guanaes, 
Superintendente 
Técnico-científi co do Instituto 
Sócrates Guanaes

“Vivemos uma crise financeira, política, 

institucional e também ética no país. Por 

isso, trabalhamos com planejamento e 

ao mesmo tempo com criatividade para 

enfrentar esse quadro”.

Neste contexto de crise, a campanha ‘Consumo 
Inteligente’ incentivou a participação dos 

colaboradores no combate ao desperdício e 
conscientizou sobre a importância de, todos juntos, 

intensificarem as ações de economia. Medidas 
simples, como reduzir o consumo de luz, 

água e copos de plástico, foram estimuladas 
com o lema “Todos juntos pelo HEAL”. 
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MODERNIZANDO 
PROCESSOS, 
SISTEMAS E ESPAÇOS

E
ntre as melhorias realizadas em 2016 estão reformas estruturais, 

aquisição de equipamentos e implementação de novas ferramen-

tas e sistemas, em benefício do bom atendimento e do melhor aco-

lhimento aos nossos pacientes. Confi ra algumas delas. 

MAIS COMODIDADE PARA AS GESTANTES: Na Admissão da Maternida-

de, a sala de medicação, o consultório médico e a recepção passaram por 

ampla readequação. Já a sala destinada a exames de imagem, que antes 

fi cava no primeiro andar, foi reformada e agora permite que as pacientes 

sejam submetidas a avaliações ginecológicas e façam exames de ultras-

sonografi a no mesmo andar da Maternidade. Mais comodidade para as 

nossas gestantes. 

NOVOS GERADORES DOBRARAM A CAPACIDADE DE ENERGIA ELÉ-

TRICA DA UNIDADE: As máquinas têm potência de 750 kVAs cada uma.

MAIS CONFORTO PARA PACIENTES DA ENFERMARIA: Durante o ano 

de 2016, a equipe de Manutenção do Azevedo Lima reparou e adequou 

cerca de 70% das enfermarias da Unidade de Internação. Esta adequação 

incluiu a rede elétrica, os circuitos, a adoção da iluminação humanizada 

(apenas no leito do paciente que será atendido), a ampliação do vão das 

portas para facilitar a passagem das macas, a pintura das paredes, portas, 

janelas e forros e a instalação de acrílico nas luminárias para aumentar a 

segurança do paciente.
Sala de medicação e recepção da Maternidade 
totalmente reformadas.
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IDENTIDADE VISUAL DO AZEVEDO LIMA: Mais 

de 450 peças, entre placas de sinalização e itens 

de ambientação, foram criadas e, a grande maioria, 

confeccionada internamente pelo setor de Comuni-

cação da unidade, sem custo. Uma solução que vem 

possibilitando a continuidade do projeto de identi-

dade visual criado pela Secretaria Estadual de Saúde 

do RJ para o Azevedo Lima. Os materiais foram ins-

talados em vários setores. A identidade visual pro-

porciona maior sensação de acolhimento, além de

orientar o público no deslocamento pelas depen-

dências da unidade.

MODERNIZAÇÃO NA FARMÁCIA: Após implantação do Prontuário Eletrônico 

do Paciente (PEP), a equipe da Farmácia do Azevedo Lima iniciou o uso do 

campo “Avaliação Farmacêutica”. Com a ferramenta, os farmacêuticos puderam 

substituir o registro em papel pelo online, detalhando todas as observações 

sobre as prescrições médicas em casos de interação medicamentosa, diver-

gência na dose e sugestão para substituição de medicamentos. O sistema au-

menta a segurança dos nossos pacientes, reduzindo a possibilidade de erros 

até na administração de medicamentos. O setor também criou uma farmácia 

satélite no Centro Cirúrgico, a fi m de reduzir a quantidade de medicamentos e 

materiais estocados e agilizar o fornecimento para este setor.

MAIS AGILIDADE E MELHOR CONTROLE DE ALTAS NO NIR: O acompanha-

mento das internações está mais ágil. Por meio de um painel eletrônico, os fun-

cionários do Núcleo de Regulação Interna (NIR) agora podem ver em tempo 

real todo o processo para a ocupação de um leito. E o Serviço de Internação e 

Alta (SAI) ganhou espaço próprio, na Emergência da unidade. A reestruturação 

permitiu um controle melhor, principalmente das altas dos pacientes. 

MAIS AGILIDADE NO ATENDIMENTO DA EMERGÊNCIA: Três novos painéis de se-

nhas eletrônicas foram instalados na Emergência. O sistema exibe ainda conteúdos 

institucionais, como dicas de saúde e orientações aos visitantes sobre normas inter-

nas, produzidos pelo setor de Comunicação.

Mais de 450 placas de 
sinalização foram 
instaladas por todo 
o hospital.
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BUSCA PELA EXCELÊNCIA DO ATENDIMENTO: Avan-

çamos nas ações que visam tornar o ambiente hospi-

talar mais seguro. Como resultado das iniciativas do 

Núcleo de Segurança do Paciente, as seis Metas Interna-

cionais de Segurança do Paciente implantadas em 2015 

foram aprimoradas para dar unidade aos processos de 

trabalho fundamentais para a assistência cada vez me-

lhor. Entre elas, a pulseira de identifi cação do paciente; 

procedimentos de checagem visual para cirurgia segu-

ra no Centro Cirúrgico; maior controle na dispensa de 

psicotrópicos e de fármacos perigosos; o prontuário 

eletrônico, que vem reduzindo falhas de comunicação e 

contribuindo para a segurança e o controle da informa-

ção; e o incentivo à higienização das mãos, com treina-

mentos e orientações constantes para os profi ssionais. 

 É a gestão do Instituto Sócrates Guanaes reali-

zando adequações e melhorias contínuas para garantir 

o melhor atendimento à população

Funcionários, pacientes e acompanhantes tiveram uma lição completa 
e lúdica sobre a higienização das mãos. A campanha “Dê um tempo 

– 20 segundos salvam vidas”, realizada em maio, teve seu Dia D com 
diversas ações em quase todos os setores do Azevedo Lima.
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O Azevedo Lima teve sua gestão reconhecida no 

nível 2 pelo Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização (GesPública), ligado ao Ministé-

rio do Planejamento, em cerimônia realizada no dia 

12 de abril de 2016, no Rio de Janeiro, pelos serviços 

públicos prestados dentro dos critérios de excelên-

cia em gestão.

MAIS DO QUE ATENDER, CUIDAR: 

O reconhecimento também veio por meio de pa-

cientes e seus parentes, que fi zeram questão de 

agradecer pelo atendimento recebido após a alta. 

Desde o início da gestão do Instituto Sócrates Gua-

naes, a Ouvidoria da unidade vem recebendo cada 

vez mais registros de elogios. 

ANUÁRIO2016
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O paciente aposentado Guilherme Lima Gomes fez questão de retornar após 

a alta para prestar uma homenagem e presentear com bombons aos que cui-

daram dele durante uma semana de internação. Mesmo tendo sofrido um AVC 

grave, hoje suas habilidades psicomotoras estão muito bem. Guilherme ainda 

presenteou e emocionou as equipes com banners que traziam os seguintes 

dizeres:  “... o seu sorriso alegra o coração, o seu carinho faz muita diferença... Você 

é uma dádiva de Deus na vida daqueles que precisam da sua dedicação. Agradeço 

ao Corpo de Enfermagem da Emergência, do CTI e da Enfermaria pela atenção e o 

carinho com que fui tratado!”

RECONHECIMENTO 

Guilherme Lima 
Gomes, paciente atendido 
no HEAL em junho/2016 
“Vi que as equipes do Azevedo Lima 

trabalham com amor e com o coração. Isso 

ocorreu com todos os pacientes, não só 

comigo. Por isso, fiz questão de agradecer.”

Equipe do Azevedo Lima comemora reconhecimento durante cerimônia de premiação do 
GesPública em junho/2016’

  ELOGIOS REGISTRADOS NA OUVIDORIA DO HEAL 

57 173 216
2014 2015 2016

Acreditamos que o reconhecimento é fruto do atendimento humanizado que prestamos, que assiste ao paciente de maneira holística 
e integral. Humanização é diferencial e este é um dos nossos valores. Confi ra a seguir. 





HUMANIZAÇÃO 
É DIFERENCIAL
A 

forma como o paciente é acolhido, desde a porta de entra-

da até o fi m da assistência, faz a diferença. Acreditamos que 

o atendimento humanizado, com foco nas suas necessida-

des, contribui para o processo de recuperação, benefi ciando todo o 

tratamento. É necessário ouvir, olhar, conversar e entender o histó-

rico do paciente. Por isso, o Azevedo Lima oferece atendimento que 

vai além do curar, e que passa pelo CUIDAR. Confi ra algumas das 

ações diferenciadas promovidas pelas equipes que atuam em nos-

sa Maternidade, no setor Multiprofi ssional e na Assistência Social.
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As assistentes sociais Flávia Muller Barreto e a psicóloga Belissa Marques: 
acolhimento humanizado no Serviço de Atendimento ao Familiar (SAF).
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UM OLHAR QUE 
VAI ALÉM DA 
HOSPITALIZAÇÃO

O  
trabalho desenvolvido pelo Serviço Social do Azevedo Lima vai muito além dos muros do hospital. A equipe 

faz o que for necessário para que os pacientes tenham o retorno adequado à casa após a alta. O ano de 2016 

foi de grandes desafi os e adversidades, contudo, a equipe se manteve coesa, o que foi muito importante para 

a manutenção do atendimento de qualidade que cresce a cada ano. Foram  realizados mais de 57 mil atendimentos ao 

longo de 2016.

O caso do paciente Thiago Loroza ultrapassa os limites profi ssionais e exemplifi ca bem este perfi l humanizado. O mé-

rito é da equipe de assistentes sociais do Azevedo Lima, que, incentivada pela profi ssional Patrícia Nacif, protagonizou 

uma narrativa de solidariedade e amor ao próximo. Vale a pena relembrar.

A assistente Social Patrícia Nacif, Thiago Loroza e sua 
mãe, dona Selma, na ambulância, a caminho do novo lar.

E 
m outubro de 2012, o então motoboy Thiago Loroza da Rosa, de 26 anos, sofreu um grave acidente 

de moto que resultou em uma lesão cerebral. O que poderia ser o inicio de uma triste etapa, no 

entanto, transformou-se numa bela história de amizade e solidariedade. A casa em São Gonçalo 

onde Thiago morava não teria condições de abrigar uma pessoa com as necessidades especiais que ele 

passaria a ter por toda a vida. E dona Selma, mãe do Thiago, viúva que já tinha perdido o outro fi lho em 

um acidente de moto, sabia disso. Foi quando a equipe de assistentes sociais do Azevedo Lima decidiu 

arregaçar as mangas e, em abril de 2016, deu início a uma 

campanha para arrecadação de recursos nas redes sociais 

junto a instituições diversas, capitaneada pela assistente 

Social Patrícia Nacif. O objetivo era construir um lar para 

Thiago. A casa foi entregue no início de 2017 com sala, dois 

quartos, banheiro e cozinha. Os mobiliários foram troca-

dos, bem como a roupa de cama, mesa, banho e os utensí-

lios de cozinha. Thiago ainda ganhou uma cama hospitalar, 

além do aspirador de muco e o medidor de glicemia. Dona 

Selma pôde ir para casa levando o fi lho, de quem teria que 

se separar se as condições para recebê-lo em um lar não 

tivessem sido criadas.
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N
ossa maternidade trouxe ao mundo 3611 be-

bês no ano de 2016. Todos puderam participar 

dos programas diferenciados disponibilizados 

pela unidade. Pais, mães e até avós também foram aco-

lhidos com ações de orientação, para que pudessem se 

preparar para a chegada dos pequenos.  

BANHO DE OFURÔ COM AUXÍLIO DA MÚSICA: A téc-

nica benefi ciou 82 recém-nascidos que passaram por 

tratamento. O trabalho conjunto entre a Terapia Ocu-

pacional, a Enfermagem e a Fonoaudiologia é feito ba-

sicamente nos que apresentam alto grau de irritabilida-

de ou que precisam fi car internados. Após a imersão na 

água morna, os bebês diminuem o choro e até passam 

a dormir melhor. As músicas suaves ajudam a acalmar, 

remetendo à vida intrauterina. 

MAMÃE NOTA 10: As mamães que dão à luz no Aze-

vedo Lima recebem dicas de psicólogas, nutricionistas, 

enfermeiras e fi sioterapeutas da nossa equipe multidis-

ciplinar. O programa atendeu todas as mamães que de-

ram à luz no Azevedo Lima em 2016 e já atingiu a marca 

superior a 8 mil parturientes atendidas desde que foi 

implantado. Todas recebem o diploma ‘Mamãe Nota 10’.

DEDICAÇÃO ESPECIAL ÀS MAMÃES MENORES DE 

IDADE: Atendimento terapêutico ocupacional, noções 

de prevenção à gravidez, aulas de banho em bebês, 

amamentação e cuidados gerais com as crianças. Ao 

todo, 296 mamães menores de idade receberam toda 

esta atenção especial do programa ‘Ser Mãe’. 

BEM-VINDOS, VOVÔS E VOVÓS: A pre-

sença carinhosa dos avós é estimulada no 

Azevedo Lima por meio do programa que 

acolhe aqueles que vêm visitar os netinhos 

recém-nascidos internados na UTI Neo. 

Com o auxílio de bonecas, a Terapia Ocu-

pacional explica o motivo do uso de cada 

equipamento e fornece algumas informa-

ções, como o peso atual, e sobre como pro-

ceder dentro da UTI. Em 2016, o programa 

acolheu 317 participantes. 

ALEITAMENTO, UM ATO DE AMOR: In-

centivar o aleitamento materno é um lema 

no Azevedo Lima, mas em 2016 esse com-

promisso ganhou dimensão ainda maior. 

A unidade busca atender as exigências da 

Iniciativa Hospital Amigo da Criança. Para 

conquistar a acreditação, é necessário se-

guir pelo menos dez passos estabelecidos 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

e pelo Fundo das Nações Unidas para In-

fância (Unicef ). Todas as mamães são in-

centivadas a amamentar e recebem dicas 

dos nossos especialistas.

CUIDADO, CARINHO 
E ATENÇÃO NA 
MATERNIDADE DO 
AZEVEDO LIMA
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A terapeuta ocupacional Daniele Fiuza e a mamãe Milena Silva 
Juvêncio, de 17 anos.

Dr. Marcio Huthmacher, 
Diretor Técnico do 
Azevedo Lima

“O trabalho desenvolvido no 

complexo materno-infantil do 

Azevedo Lima sempre foi motivo de 

orgulho para a nossa equipe.

No ano de 2016, tivemos novos 

motivos para comemorar, com a 

criação de serviços que melhoraram 

ainda mais o atendimento para mães e 

bebês, como a sala de amamentação, 

o banho de ofurô para recém-

nascidos, o programa Mamãe Nota 10 

e a estimulação durante o trabalho 

de parto com exercícios, massagens e 

banhos, entre tantos outros”.
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20 BEBEZINHOS GANHARAM UM ‘ENSAIO NEWBORN’

As fotógrafas Thais Rios e Adriana Israel, em parceira com a gerência de Enfermagem e o 

setor de Comunicação do Azevedo Lima, presentearam 18 mamães com as fotos de cada 

um dos 20 bebezinhos que estavam na Maternidade da unidade no dia 16 de dezembro 

de 2016. O resultado: um trabalho voluntário que eternizou amor com amor. As mamães 

receberam foto impressa e também versão digital. As imagens hoje acolhem as pacien-

tes na sala de coleta de leite da unidade.

“Gostaria de agradecer a todos os 

profissionais que, de alguma forma, se 

dedicaram a escrever mais um ano de 

história na Maternidade, e dizer que foi 

gratificante compartilhar com vocês

momentos únicos e especiais. Deixo um 

trecho da música ‘Trem Bala’, de Ana Vilela, 

para representar os acontecimentos de 

2016: Não é sobre chegar no topo do mundo 

e saber que venceu. É

sobre escalar e sentir que o caminho te 

fortaleceu. É sobre ser abrigo e também 

ter morada em outros corações. E assim ter 

amigos contigo em todas as situações”.

Vanessa Oliveira, 
Coordenadora de 
Enfermagem da Maternidade
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“É importante dar afeto e escutar o paciente 

durante todo o seu atendimento, pois é a 

partir daí que começamos a trabalhar o seu 

retorno às atividades do cotidiano. Nunca 

devemos deixar de investir em ninguém, 

tenha ele o prognóstico que tiver. Qualquer 

melhora já é uma grande história. Sempre 

existe uma possibilidade de melhora.”

 Márcia Garcia, 
Terapeuta Ocupacional
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SEMPRE EXISTE UMA 
POSSIBILIDADE DE 
MELHORA

Além do trabalho realizado na Maternidade, nossa equipe Multiprofi ssional - composta por fi sioterapeutas, fono-

audiólogos, terapeutas ocupacionais e nutricionistas - desenvolve uma série de programas especiais que apoiam a 

recuperação dos pacientes. Em 2016 teve dança, arte e até gincanas, no embalo das Olimpíadas.

DANÇA E MÚSICA – PASSOS FIRMES RUMO À RECUPERAÇÃO: O uso de movimentos ritmados é o mais novo recur-

so da Fisioterapia no Azevedo Lima para dar mais autonomia, mobilidade e capacidade cognitiva aos acamados. 

Dança e música são instrumentos importantes que se somaram à gama de atividades que a Terapia Ocupacional já 

desenvolve em nome da desospitalização e da qualidade do tratamento. 

OLIMPÍADAS DO AZEVEDO: No ano das Olimpíadas, o Azevedo Lima também levou seus pacientes ao pódio. A 

atividade, realizada em agosto com a participação dos enfermos da Unidade de Internação, promoveu tarefas com-

patíveis com as limitações físicas dos pacientes, mas com um caráter lúdico maior. Para quem está em processo de 

recuperação, as competições signifi caram um grande passo de superação. 

SIMULAÇÃO REALÍSTICA: A equipe de Reabilitação Hospitalar criou mais uma atividade que está benefi ciando 

pacientes da Unidade de Internação. É o Grupo Terapêutico Caminhar, que movimenta as enfermarias. Os pacientes 

descem escadas, andam no pátio, passeiam pelo Jardim Terapêutico e ainda vão até o estacionamento de chão de 

terra, entre outros exercícios que estimulam a capacidade cognitiva. A terapia reduz tempo de internação e riscos 

de infecções.

TERAPIA E ARTE: A atividade, que acontece em sessões terapêuticas realizadas com pacientes da Unidade de In-

ternação, benefi ciou 325 internos em 2016. Eles são orientados a soltar a imaginação usando papel, lápis e hidrocor 

para estimular a criatividade e a habilidade no período de internação e adaptação hospitalar. Os trabalhos selecio-

nados são expostos num painel instalado no hall do hospital.    





EXTRAMUROS
O 

Azevedo Lima é uma célula viva que ‘troca’ com o ambien-

te onde está inserido. Assim, todos ganham: a unidade e 

a comunidade. Em 2016, por meio de parcerias com insti-

tuições de ensino, abrimos as portas para 81 estagiários e jovens 

aprendizes que oxigenam nosso quadro de pessoal e, ao mesmo 

tempo, têm a oportunidade de vivenciar o dia a dia desta imensa 

unidade hospitalar. Também apoiamos instituições na formulação 

de pesquisas. É o caso da parceria com a Universidade Federal Flu-

minense (UFF), que iniciou um trabalho para avaliar os desfechos 

clínicos produzidos em gestantes que tiveram infecção pelo zika 

vírus. E como política de envolvimento comunitário, a unidade bus-

ca ser agente de melhorias sociais, mobilizando públicos internos 

e parceiros em campanhas que benefi ciam projetos sociais locais. 

Conheça algumas dessas iniciativas. 
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BRINQUEDOS E SORRISOS: Com a solidariedade dos colaboradores, o Aze-

vedo Lima arrecadou mais de 300 itens entre brinquedos e livros infantis na 

campanha de Natal. O material fez a alegria de 120 crianças atendidas no 

Lar Alternativo Os Girassóis, projeto social que funciona há quase 30 anos 

no bairro do Caramujo, em Niterói, próximo ao hospital. 

COMPARTILHANDO CONHECIMENTO: Profi ssionais do Azevedo Lima par-

tilharam suas experiências dentro da unidade com 57 especialistas nas áre-

as de fi sioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, no I Simpósio de 

Reabilitação Hospitalar, em junho, em Niterói. O evento foi realizado pelo 

Instituto Sócrates Guanaes, que tem como fi losofi a promover saúde por 

meio da educação. 

COMPARTILHANDO

O Papai Noel voluntário Sohail Saud, que há 
40 anos visita hospitais, asilos e orfanatos no 

Natal, esteve no Azevedo Lima e participou da 
entrega dos presentes para as crianças do Lar 

Alternativo Os Girassóis.
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I Simpósio de Reabilitação Hospitalar
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“Fui muito bem recebida por todos os 

enfermeiros e técnicos de enfermagem, que 

estão sempre prontos para nos auxiliar e 

passar os ensinamentos. Este é o meu último 

estágio e tem sido um dos mais proveitosos. 

Vou carregar para o resto da minha vida 

profissional o que estou aprendendo aqui.”

Arinísia Helen de Paula 
Britto, estagiária técnica 

de enfermagem da 
Unidade de Internação

FORMANDO GENTE 
PARA CUIDAR DE GENTE
PRIMEIRA OPORTUNIDADE NO MERCADO DE TRABALHO: Ao todo, 12 partici-

pantes do programa Jovem Aprendiz foram capacitados e recebidos nos setores de 

Gestão de Pessoas, Patrimônio, Farmácia e Manutenção. Além das noções técnicas, 

os jovens aprendem princípios como responsabilidade e comprometimento com o 

resultado dos seus trabalhos.  

PROGRAMA DE ESTÁGIO: abrimos as portas para 50 novos estudantes, que se jun-

taram aos veteranos admitidos no programa de estágio do hospital. São dez alunos 

de medicina do 5° período da UFF, 19 estagiários técnicos de enfermagem alunos 

do Senac-RJ, 9 estudantes da Escola de Serviço Social da UFF e sete estudantes de 

radiologia do Centro Educacional e Empresarial em Saúde, de São Gonçalo, que 

estão tendo a oportunidade de conhecer na prática como é a atuação em uma 

grande emergência hospitalar. O programa é resultado de convênio fi rmado entre 

a SES-RJ e as instituições de ensino. A parceria está trazendo uma importante cola-

boração para os setores e ajudando a colocar no mercado de trabalho profi ssionais 

bem preparados. 

COLHENDO FRUTOS DA PARCERIA UFF-HEAL: 18 alunos do Curso de Pós-Gradu-

ação em Controle de Infecção da Escola de Enfermagem da UFF 

participaram durante quatro meses de um programa de observa-

ção no Centro Obstétrico, Centro Cirúrgico, CTI, Clínica Médica, 

UTI Neonatal e Sala Amarela, e apresentaram seus trabalhos às 

equipes da unidade: um relatório detalhado sobre a adequação 

destes setores às normas de uso de adornos e higienização das 

mãos. Outros sete alunos apresentaram trabalhos que avaliaram 

40 itens sobre práticas de Controle de Infecções adotadas na Uni-

dade Pós-Operatória e na Maternidade. O resultado classifi cou 

que a grande maioria dos aspectos estudados está em conformi-

dade com o preconizado pela ANVISA, e os alunos propuseram 

mudanças, que já estão sendo colocadas em prática, para garantir 

ainda mais segurança aos pacientes. 
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Participantes do programa Jovem Aprendiz do Azevedo Lima.

Yago Gomes, 19 anos, 
Jovem Aprendiz do setor 

de Patrimônio
“É meu primeiro emprego, uma 

oportunidade única para o currículo”.





NOSSOS 
TALENTOS
A 

unidade só tem a ganhar reconhecendo as com-

petências adquiridas pelos seus colaboradores e 

promovendo a constante troca de conhecimentos. 

Por isso, o Azevedo Lima formalizou em 2016 o programa 

“Nossos Talentos”, que prioriza suas equipes no preenchi-

mento de vagas internas, e promoveu cursos, palestras e 

treinamentos diversos. Confi ra. 
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PROGRAMA 
NOSSOS 
TALENTOS 

E
m 2016, 31 profi ssionais foram benefi ciados pelo programa, tive-

ram a oportunidade de crescer profi ssionalmente e assumir novos 

desafi os dentro da unidade. 

Belissa Marques, Psicóloga. Ingressou no Azevedo Lima em 
2014 como Auxiliar Administrativa. Foi promovida a Assistente 
Administrativa e, pelo programa ‘Nossos Talentos’, assumiu a 
vaga na Psicologia Hospitalar em dezembro de 2016.

“Me formei trabalhando aqui e essa promoção significou muito para 

mim. Eu me descobri na Psicologia Hospitalar, minha vida pessoal mudou 

completamente e eu até passei a acreditar mais em mim. Estou realizada, no 

lugar certo. Tenho orgulho da minha profissão e de trabalhar aqui.” 
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“GENTE 

PARA 

CUIDAR 

DE GENTE”
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SAÚDE 
POR MEIO 
DA EDUCAÇÃO

C
apital humano é o maior patrimônio do ISG e este 

é um dos valores do instituto. Neste contexto, a 

Gerência de Educação Permanente e Pesquisa 

do Azevedo Lima promoveu, em 2016, a constante reci-

clagem e qualifi cação dos nossos talentos por meio de 

cursos e treinamentos. Capacitação para a UI Neo, noções 

básicas em Libras e até treinamento para os profi ssionais 

que atuam na recepção da unidade foram alguns deles. 

Outras iniciativas também foram desenvolvidas e incen-

tivadas pelas lideranças da unidade, sempre com foco no 

aprimoramento do atendimento ao paciente. Confi ra al-

gumas delas

ATENDIMENTO AO PACIENTE DEPRIMIDO: A depressão 

não pode ser confundida com má vontade ou frescura. É 

preciso ter uma abordagem multidisciplinar para tratar a 

doença e a lição primordial é saber identifi car os seus si-

nais. Este foi o foco do treinamento que 11 profi ssionais 

do Serviço Psicossocial receberam em maio para ajudar 

nossos pacientes a reconquistar a qualidade de vida e re-

tomar o prazer de viver.

CAPACITAÇÃO PARA UI NEO: Um grupo de 15 técnicas 

de enfermagem de diversos setores do Azevedo Lima re-

ceberam capacitação prática e teórica para trabalhar em 

uma UI Neonatal. Ao fi nal, 14  foram selecionadas para 

trabalhar na UI que foi inaugurada no início de 2017. A 

participação no curso foi totalmente espontânea e os en-

sinamentos são úteis mesmo para aquelas que não foram 

transferidas para o novo setor.  
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PREPARADO PARA O ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS: O Pro-

grama de Capacitação em Libras (Língua Brasileira de Sinais) do Azevedo 

Lima ganhou nota 10 da Divisão Sócio-Psicopedagógica do Instituto Na-

cional de Educação de Surdos (INES) em fevereiro. Uma de nossas ações de 

inclusão social, o curso visa preparar profi ssionais para facilitar a comunica-

ção e o atendimento a pessoas com defi ciência auditiva. 

BOM ATENDIMENTO DESDE A PORTA DE ENTRADA: Para valorizar ainda 

mais o papel dos colaboradores que atuam na recepção e no atendimento 

e aprimorar a qualidade de seus serviços, a Gerência de Ensino e Pesquisa 

realizou capacitação com foco na comunicabilidade. Os profi ssionais discu-

tiram sobre o tema “empatia” e sobre questões como direitos e deveres dos 

visitantes e acompanhantes. 

DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES: 59 coordenadores e gerentes da unida-

de participaram de um treinamento sobre gestão de capital humano e ges-

tão fi nanceira hospitalar. Aprimorar o conhecimento das nossas lideranças 

é uma importante estratégia para atendermos cada vez melhor. 

ATUALIZAÇÃO NA ENFERMAGEM: Enfermeiros e técnicos de enfermagem 

protagonizaram uma série de atividades para aprimorar seus conhecimen-

tos. Na Semana da Enfermagem, em maio, participaram de palestras com 

conteúdo fortemente técnico, úteis no dia a dia desta categoria profi ssional 

tão importante para a unidade. 

REFORÇANDO NOÇÕES BÁSICAS: O Serviço de Controle de Infecção-Hos-

pitalar criou um programa de capacitação para os coordenadores e novos 

funcionários, a fi m de que eles reforcem para o corpo assistencial conceitos 

e técnicas básicas de higiene e prevenção. 

TREINAMENTO PARA TRANSFUSÕES DE SANGUE EM DIA: Técnicos de 

enfermagem e enfermeiros passaram por capacitação realizada pelo banco 

de sangue do Azevedo Lima para aprimorar o acompanhamento dos pa-

cientes que passam por transfusões e garantir resposta rápida em caso de 

reações. 

SESSÕES CIENTÍFICAS: equipes da Terapia Ocupacional, Fisioterapia e 

Fonoaudiologia participaram dos encontros quinzenais, com o objetivo 

de discutir artigos científi cos, estudar a efi cácia de processos adotados 

no hospital e o aprimoramento constante das práticas no dia a dia. 

‘PROCESSOS DE TRANSPLANTE’: A morte não é necessariamente o 

fi m da vida. Por meio da doação de órgãos, partes do corpo podem con-

tinuar ativas e ajudando outras pessoas a viverem em boas condições. 

O Azevedo Lima tem colaborado em muito nesse processo. Em 2016, a 

unidade fi cou em 5º lugar no Programa Estadual de Transplantes (PET) 
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e está se aprimorando ainda mais. Em maio, nossos funcionários participaram do Curso Básico sobre ‘Processos de 

Transplante’, ministrado pelo coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Trans-

plantes, Maximiniano Martins. Outro treinamento, conduzido em junho pela Organização de Procura de Órgãos da 

Região Sul (OPO-Sul) - (PET), capacitou profi ssionais do CTI, Emergência e UPO. A conscientização e o entendimento 

do processo podem salvar ainda mais vidas. 

CURSO ENSINA MÉTODO NÃO INVASIVO: Profi ssionais de diversas categorias participaram do curso de capacitação 

em Ventilação Mecânica Não Invasiva, ministrado pela Assessoria de Reabilitação e Desospitalização do ISG, com o 

apoio das Gerências Assistencial e de Ensino e Pesquisa, em novembro. O método evita que o paciente fi que sedado e, 

se utilizado com indicação clínica, pode trazer uma série de benefícios. 

Dra. Verônica Alcoforado,
Gerente de Educação Permanente
 e Pesquisa do Azevedo Lima

“A educação é transformadora a 

partir do momento em que gera em 

nós a capacidade de refletir e mudar o 

cotidiano. É o mais poderoso instrumento 

de transformação da sociedade”.
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EXPEDIENTE
HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA (HEAL)
GISELA MOTTA
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MÁRCIO HUTHMACHER
DIRETOR TÉCNICO

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES (ISG)

ANDRÉ GUANAES
SUPERINTENDENTE TÉCNICO-CIENTÍFICO

JOÃO CARLOS SAMPAIO
SUPERINTENDENTE EXECUTIVO

TERÊNCIO COSTA
SUPERINTENDENTE FINANCEIRO

GIOVANA MIRANDA
CHEFE EXECUTIVA DE GABINETE

REDAÇÃO

OLENKA LASEVITCH
ASSESSORA DE IMPRENSA (HEAL)

VERÔNICA RICHARDELLI
COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO (HEAL)

MICHEL ALECRIM
ASSESSOR DE IMPRENSA (HEAL).
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