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Qual é a importância do sigilo profissional na área da saúde?

O sigilo sempre foi pauta importante no nosso Hospital. Essa relação de respeito é
de extrema importância para a segurança do paciente. Além disso, essa conduta faz

parte do código de ética da maioria das profissões exercidas aqui. 
 

A Santa Casa de Itapeva já tem como conduta orientar seus colaboradores, assim
que admitidos, sobre a importância desse sigilo, em treinamento realizado durante o
processo de Integração e Integração de Enfermagem. Agora, com a implantação da

LGPD - Legislação de Proteção de Dados entendemos que é sempre importante
recordarmos quais as nossas responsabilidades profissionais.  

 
Assim, o importante lembrete que queremos deixar para vocês é: o segredo

profissional tem por finalidade respeitar e proteger o direito das pessoas à
reserva da intimidade da vida privada e à confidencialidade das informações e

dados pessoais, bem como garantir a confiança dos cidadãos nos
profissionais de saúde.

 
O SIGILO DA DOENÇA PERTENCE AO PACIENTE. 

DEVEMOS RESPEITÁ-LO INTEGRALMENTE. 
 

Seguimos juntos nessa missão de sempre fazer mais e melhor para os 
nossos pacientes!



LGPD: JÁ OUVIU FALAR?
Lei Geral de Proteção de Dados

A Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, se
enquadra a qualquer pessoa física ou jurídica

que colete dados pessoais tanto por meio
digital ou presencial. Dados pessoais são

considerados, pela lei, qualquer informação
relacionada a pessoa natural identificada ou
identificável. Dados pessoais sensíveis são

dados sobre origem racial ou étnica, convicção
religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou
a organização de caráter religioso, filosófico ou

político, dado referente à saúde ou à vida
sexual, dado genético ou biométrico, quando

vinculado a uma pessoa natural.

Como hospital, coletamos muitos desses dados de um
paciente. O prontuário médico, por exemplo, vai muito além da

patologia e tratamento, contendo inúmeros dados e
informações sensíveis de uma única pessoa.

 
A LGPD visa principalmente o respeito à privacidade e à

inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem de uma
pessoa. Portanto, a Santa Casa já está  entendível a tamanha
importância do gestor, do médico e de toda equipe da clínica
ou hospital quanto à atenção à LGPD e ao tratamento dessas

informações.
 

TODA E QUALQUER INFORMAÇÃO SOBRE PACIENTE É
ABSOLUTAMENTE SIGILOSA. CASO VOCÊ TENHA

ALGUMA DÚVIDA RELACIONADA À PRIVACIDADE DO SEU
SETOR, CONVERSE COM O SEU GERENTE!

 



TREINAMENTO

 

Neusa, Gerente  do Faturamento e Karina, Coordenadora,

realizaram Orientações às secretárias de enfermagem sobre 

a Importância da Organização do Prontuário.
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Show de prêmios 

Dia dos Pais

A Santa Casa faz a entrega do "Show de Prêmios" 

DIA DOS PAIS, uma ação entre amigos em prol a Santa

Casa de Itapeva, que contou com o apoio do Rotary

Itapeva e da Casa da Amizade.

 

1º Prêmio: Uma caixa de ferramenta Starrett + uma

picanheira Alumínio Milagroso

Ganhador: Everaldo Grupp

 

2º Prêmio: Uma caixa de ferramenta Starrett

Ganhadora: Maria Lucia Araujo

 

3º Prêmio: Um kit Alumínio Milagroso (panela + travessa

+ picanheira)

Ganhadora: Michele Gurgel

 

4º Prêmio: Uma suqueira de cristal Wolff + uma garrafa de

whisky Grant

Ganhadora: Aparecida Damasio Soto

 

5º Prêmio: Uma picanheira Alumínio Milagroso

Ganhador: Hugo Ramos

(ganhador deste prêmio cedeu o presente para que a Santa

Casa faça novas ações)

 

A Diretoria da Santa Casa de Itapeva agradece toda a

comunidade que colaborou com a compra dos números,

aos nossos colaboradores pelo empenho nas vendas e ao

Rotary pela importante parceria.  

 

Agradecemos também às empresas que fizeram a doação

dos prêmios: Starrett, Alumínio Milagroso e Victor

Valetin Presentes. Muito obrigado!!!



Show de prêmios 

Dia dos Pais

1º Prêmio: Uma caixa de
ferramenta Starrett + uma

picanheira Alumínio Milagroso
Ganhador: Everaldo Grupp

 

2º Prêmio: Uma caixa de 
ferramenta Starrett

Ganhadora: Maria Lucia Araujo
 

3º Prêmio: Um kit Alumínio Milagroso 
(panela + travessa + picanheira)
Ganhadora: Michele Gurgel

 

4º Prêmio: Uma suqueira de cristal Wolff 
+ uma garrafa de whisky Grant

Ganhadora: Aparecida Damasio Soto
 



AGOSTO DOURADO

 

O mês da campanha é conhecido como "Agosto Dourado", porque a cor

dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. A

Santa Casa de Itapeva incentiva o aleitamento materno e pede para que as

mamães que estejam amamentando compartilhem seu leitinho com os nossos

bebês internados na UTI Neonatal, fazendo doação para o Bando de Leite.

 



SANTA CASA RECEBE APOIO PARLAMENTAR

Em sua visita a Itapeva, o deputado Carlos Cezar aproveitou para

conhecer a Santa Casa de Itapeva, acompanhado pelo vereador

Laércio Lopes.

"É uma prioridade do meu mandato cuidar dos hospitais, por isso

fiz questão de atender as demandas da Santa Casa de Itapeva,

destinando uma emenda para a Instituição. Quero parabenizar o

hospital pelas instalações. Eu ainda não conhecia, mas sei do

trabalho sério que é realizado aqui", disse o deputado Carlos Cezar.

Natural de Maria Helena (PR), Carlos Cezar mudou-se para

Sorocaba aos quatro anos de idade. Advogado, pauta seus projetos

de leis nas áreas de educação, saúde, habitação e segurança,

Carlos Cezar também contribuiu com verbas parlamentares para

manutenção de hospitais, escolas, rodovias e infraestrutura de

cidades de todo o Estado de São Paulo.

 



Agradecimento

 

Gostaria de deixar registrado aqui todo meu agradecimento a equipe

do Cirurgião Dr. Daniel Cerqueira, Obstetras, Dr. Fabiano, Dra

Daniele, pediatras e enfermeiras que, na noite do dia 24/07 (sábado),

atenderam prontamente e com muita competência minha filha em

uma emergência.

Queria poder agradecer individualmente a cada um que esteve

envolvido neste momento tão difícil. Porém, como não conheço a

todos, deixo aqui minha eterna GRATIDÃO à toda equipe da Santa

Casa de Itapeva!

Que Deus esteja sempre com vocês, lhes dando, sabedoria, coragem,

fé e amor ao próximo.

 

Muito Obrigada!

Isaura Santos

Nossa colaboradora
Solange Oliveira

concluiu sua formação
de tecnóloga em

gestão financeira pela
Universidade
Anhanguera.
Parabéns Sol!

Certamente essa
conquista te ajudará a
evoluir ainda mais na

sua função da
Controladoria.


