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NATAL NO CENTRINHO-USP

Estamos arrecadando guloseimas para compor cestas de

natal para serem entregues a pacientes carentes do Centrinho,

que residem em Bauru. Aos que puderem colaborar, pedimos

que tragam, no dia do ato ecumênico, produtos como:

chocolate, BIS, bombom, latas de doce, bolacha recheada,

leite condensado, pacotes de bala etc.

Você também pode deixar sua doação nas portarias de

funcionários do Hospital. Colabore!

Equipe SerCom Centrinho-USP

Você soube o que a Paula falou para a Carla? Ficou sabendo

o que o Daniel descobriu quando foi ao médico, semana passada?

Chegou a ler a história dos pais do Felipe, no prontuário dele? Ah,

mas já viu as fotos que vazaram da Beatriz, né?

Embora tenham sido inventadas agora, quantas vezes

expressões parecidas com as de cima já estiveram presentes nas

suas conversas? Tudo bem, não é nenhuma novidade que as

pessoas falam umas das outras... Mas e quando elas se permitem

ferir a privacidade alheia? Quando dão ouvidos a comentários e

os repassam adiante, sem filtros e sem se preocupar com a

intimidade de quem está sendo mencionado?

O tema do Nosso Mural desta semana busca reforçar a

postura de respeito que todos nós já adotamos aqui no Hospital

(afinal, os dados dos pacientes são sigilosos) e, principalmente,

incentivá-la como uma postura para todas as circunstâncias.

Boa leitura a todos e uma excelente semana!

toques administrativos

 

Dia internacional da luta contra a AIDS
Dia nac. relações públicas / Panamericano de saúde
Dia internacional da pessoa com deficiência
Dia do orientador educacional

01/12 •
02/12 •
03/12 •
04/12 •

Sigilo total

O Serviço Financeiro do Centrinho-USP informa que,

conforme orientação disponibilizada no site do Departamento de

Finanças da USP, a partir das 18h do dia 17 de dezembro, o

sistema MercúrioWeb estará indisponível até a efetiva abertura

do orçamento de 2016, prevista para o dia 13 de janeiro.

Portanto, as requisições de almoxarifado deverão ser

realizadas até o dia 16 de dezembro. Em caso de dúvidas, entrar

em contato com a Sra. Angélica, do Serviço de Material do HRAC,

pelo ramal 358500.

Requisições no almoxarifado
até o dia 16 de dezembro

O time Funcionários A (composto por funcionários da FOB e

da PUSP-B) é o grande campeão do Torneio InterUSP de Futsal

2015. A equipe disputou a final com o time da Pós-Graduação

(com alunos da FOB e do HRAC) e venceu, no último dia 18. Os

outros dois semifinalistas foram Graduação A e HRAC.

Organizado pela Seção de Práticas Esportivas da PUSP-B, o

InterUSP de Futsal 2015 contou com seis times participantes. Nesta

disputa, ponto para o esporte, a saúde e a integração da

comunidade do campus! Aproveitamos para parabenizar todos os

participantes do torneio, em especial os colegas do Centrinho-

USP, que integraram os times do HRAC, Funcionários B e Pós-

Graduação. Um forte abraço!

Funcionários A é campeã
do InterUSP de Futsal

Doação de doces para cestas de Natal
Ação de Graças e Banda Sinfônica Municipal de Bauru

Dia 02 de dezembro, às 14h, no ambulatório da Unidade 2

Papai Noel no Centrinho
Dia 08 de dezembro

• às 9h, nas Unidades 1 e 2 do Centrinho-USP

• às 14h, na Divisão de Saúde Auditiva

Mais informações:
Eventos (ramal 358437, e-mail eventos.hrac@usp.br)
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Há alguns anos, ficou decidido que os militares que

participaram da missão que resultou na morte do terrorista Osama

Bin Laden teriam suas identidades mantidas em segredo pelo

governo americano, para preservar a segurança dos envolvidos na

operação. Nenhum dos envolvidos poderia dizer que participou de

um dos momentos históricos mais marcantes do século. Imagine

ter uma informação tão importante e não poder contar para

ninguém! Será que é fácil garantir esse tipo de sigilo?

Na vida cotidiana, os eventos podem não ter a magnitude de

uma ação histórica, mas, mesmo assim, às vezes o sigilo é

considerado necessário – e a língua coça! É muito comum que as

pessoas contem segredos para os amigos ou familiares e peçam

segredo. Pode ser um fato profissional, problemas familiares ou

pessoais. Não importa a relevância do assunto, informações

confidenciais devem ser respeitadas.

Há outros casos em que ninguém resolveu “fofocar” um fato

ou pediu para que determinadas informações fossem mantidas em

segredo. Ainda assim, o sigilo é esperado, seja por uma questão

ética e de respeito, seja por lei (como é o caso de informações

pessoais referentes aos pacientes do nosso e de outros hospital).

Mas a verdade é que, para que uma informação seja

realmente guardada, é necessário que haja um comprometimento

muito grande dos que partilham do acontecimento. Além disso,

pensar nas consequências da revelação do fato em si é

fundamental. Se estas duas condições não estiverem claras, é

provável que haja um vazamento de informações. Quem quer

compartilhar algo que requer sigilo deve ter muito cuidado e

deixar isso claro à pessoa que deve mantê-lo.

CÓDIGO DE ÉTICA
Em alguns casos, saber manter os fatos em segredo é

obrigatório por lei. Médicos, psicólogos, advogados e outros

profissionais precisam respeitar a ética exigida para o exercício da

profissão. Não é uma questão de consciência apenas. A violação

destes códigos consiste em aplicação de punições.

A professora doutora em ginecologia e obstetrícia Maria

Cristina da Silva Lazar confessa que isso nem sempre é fácil.

“Jamais revelei uma informação de um paciente meu, mas já tive

vontade. Médico é ser humano e, quando vemos uma situação

que não está correta, temos o impulso de julgar. Isso é perigoso,

porque a ética médica não nos permite emitir opiniões pessoais”,

confessa Maria Cristina.

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA
A psicóloga clínica Eda Fagundes explica que ser escolhido

para ser depositário de um segredo demonstra um vínculo de

confiança que não deve ser quebrado. Segundo a profissional,

precisamos ser treinados para entender a importância de uma

informação confidencial, pois respeitar a vontade/necessidade do

sigilo é uma questão de valores culturais.

Uma das razões que fazem uma pessoa tornar público o que

lhe foi confiado, de acordo com a psicóloga clínica Camila Mareze,

é a sensação de poder que vem com a informação. “Saber algo que

todos sabem perde um pouco a importância. Agora, quando só você

tem conhecimento daquilo, a informação se torna privilegiada”.

Revelar algo sem pensar nas consequências consiste numa ação

egoísta cada vez mais comum. Por mais que seja difícil não deixar

escapar alguma coisa, isso é possível, se exercitarmos nosso auto-

controle e compreendermos a importância de respeitar a intimidade

das outras pessoas, assim como esperamos que respeitem a nossa.

“Você promete não
contar pra ninguém?”

PRONTUÁRIOS DE PACIENTES

Muitos de nossos colegas de trabalho têm acesso a prontuários

de pacientes e, aproveitando o tema, reforçamos a importância de

uma postura ética em relação ao conteúdo deste material.

O prontuário do paciente é o conjunto de documentos

padronizados, ordenados e concisos, destinados ao registro de todas

as informações referentes aos cuidados médicos, procedimentos,

exames e tratamento em geral do paciente.

É uma ferramenta valiosa para o paciente e os profissionais de

saúde que o atendem e possui caráter legal, sigiloso e científico, que

possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional

e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. As informações

mantidas nele se revestem de sigilo e pertencem única e

exclusivamente ao paciente.

A preservação do sigilo e da privacidade das informações sobre

o paciente é dever e responsabilidade de todos os envolvidos na

assistência, e o não cumprimento dessa determinação se caracteriza

como infração ética e legal. O acesso a essas informações só pode

ser permitido a pessoas autorizadas. Não são permitidas a reprodução,

utilização e divulgação de documentos de prontuário para qualquer

fim sem a autorização expressa do paciente ou responsável legal.

Material adaptado dos sites: IG (delas.ig.com.br, texto de Danielle Nordi) / Medicina Net (www.medicinanet.com.br)


