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“HOSPITAL É LUGAR DE ARTE E CULTURA”
GUTO NAVEIRA, ARTISTA PLÁSTICO 

Mas as mudanças não acontecem apenas 
estruturalmente; colaboradores também ganharam 
serviços e benefícios.

Um dos benefícios dado aos colaboradores é o 
ambulatório de Práticas Integrativas  Complementares 
(PIC), que já está em funcionamento no ambulatório 18, e 
tem a enfermeira Regina Terra como responsável.

Com o m da pandemia, o Hospital Regional de Mato 
Grosso do Sul deu início a retomada do desenvolvimento, 
reforma e ampliação do prédio.
Inúmeras benfeitorias já foram realizadas, e tantas outras 
estão por vir, como a reforma da faixada do prédio, 
ampliação do setor de imagem, e a troca da câmara 
mortuária. 

Após um longo período fechado, o Banco de Sangue 
foi reativado e colaboradores e população em geral podem 
fazer as doações aqui na instituição.

No campo educacional, vários cursos e ocinas 
foram abertos para os colaboradores, desde primeiros 
socorros para administrativos à preenchimento de 
obituários para médicos e residentes. A Ocina de 
Planejamento Estratégico foi de suma importância para 
conceituar a missão, a visão e os valores institucionais.

A implantação  do RNA MENSAGEIRO é a mais 
nova ferramenta criada para levar aos 
colaboradores do Hospital Regional informações 
institucionais e serviços laborais relevantes. Nos 
últimos anos, o hospital viveu sua maior luta; 
tornou-se referência contra a covid-19, deixou de 
lado as outras clínicas para ser exclusivo no 
atendimento humanitário da pandemia. Nossos 
colaboradores deram o máximo de si para salvar 
vidas e alguns perderam a própria vida. A 
pandemia, enm, acabou e o painel feito pelo 
artista plástico, Guto Naveira, com cores vibrantes 
mostra a renovação do nosso HRMS.
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A festa agostina do Hospital Regional teve uma 
grande adesão por parte de nossos colaboradores. Vários 
setores montaram barracas temáticas no estacionamento 
da instituição; há, ainda, a feirinha do servidor, no início de 
cada mês na recepção central, onde colaborades expõem e 
vendem seus produtos. Para as festivas de m de ano será 
montada a árvore de natal e será feito novamente a Cantata 
Natalina com o Coral dos Servidores.

O HRMS implementou, ainda, durante a pandemia 
sua Brigada de Incêndio, uma exigência do Corpo de 
Bombeiros para a emissão de certicados de segurança, 
entretanto a adesão por parte dos colaboradores foi 
gigantesca, e temos um total de 105 colaboradores 
certicados e qualicados para dar o primeiro aten-
dimento em caso de emergência.

 A primeira ação da nova brigada foi auxiliar o 
Gabinete de Comando de Incidentes na manutenção 
corretiva e preventiva da cabine de força da instituição.
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Passo pela guarita e aceno aos seguranças, estaciono, 
desço do carro, passo pela porta de vidro, olho a esquerda e 
vejo, na maioria das vezes, a dona Edna com um sorriso 
atrás da máscara e um “bom dia”. Olho para a recepção 
checando se tudo está em ordem. Alegro-me mais quando 
vejo a feirinha do servidor e sempre penso que preciso vir 
olhar e comprar “coisinhas”, mas o trabalho do gabinete 
me impede.

Passo a catraca e recebo o bom dia dos agentes de 
portaria que acolhem com o olhar. Olho à esquerda 
e vejo o “aquário” do SAME e o da internação dando 
o meu bom dia e aceno, retribuído sempre que 
suas atribulações permitem. 

Com esta grande missão de escrever, pensei e meditei 
sobre o qual o tema eu poderia escrever para este momento 
tão marcante.

Com toda a experiência que vivenciei no Hospital 
Regional mesmo antes de assumir a direção como ex-
colaborador concursado e cidadão, veio-me o sentimento 
de GRATIDÃO por todos que compõem o dia a dia da 
instituição que me honra, por ora, participar.

Sento a cadeira e penso: o que mais 
posso fazer? Onde estou errando? Por 

Quando o Rodrigo, assessor de imprensa do HRMS, 
pediu para fazer o editorial do lançamento do RNA 
Mensage iro ,  in format ivo  dedicado  a  todos  os 
colaboradores do HRMS, ele me obrigou a fazê-lo em 
apenas 3000 caracteres.

À direita vejo os agentes de recepção e um bom 
dia retribuído. No corredor das diretorias acenos, 

bom dia e sorrisos. Entro no gabinete da 
presidência e recebo irradiantes sorrisos 
e dona Beth, a copeira, que me traz chá ou 
café deliciosos.

Nada neste editorial poderia expressar essa gratidão! 
Nenhuma palavra ou gesto seria suciente para demonstrar 
nossa admiração por essa equipe! Obrigado, obrigado, 
obrigado! Este texto deveria vir apenas com 3000 
“OBRIGADOs”!

Obrigado, muito obrigado, muitíssimo obrigado do 
coração de um cidadão que se expressa por todos os 
habitantes do MS. 

Como expressar tamanha gratidão? Abraça-los? Mal 
podíamos nos tocar! Desejo abraçar cada um de vocês! E 
seria pouco para agradecer o ser humano por trás do 
trabalhador. 

Obrigado e obrigado pelo que zeram por todos nós! 
Muito obrigado por existirem! Muitíssimo obrigado por cada 
minuto dedicado! Obrigado a você que não teve o seu 
trabalho reconhecido! Perdoem as minhas falhas. 

Acompanhando de fora, quão sacricante foi para 
cada um! Na direção do HR, em meados da pandemia, 
vivenciei toda a dedicação de todos para curar ou amenizar 
o sofrimento dos nossos aitos. Lembro-me dos que nos 
deixaram trabalhando! E isso me dói!

que planos deram errado? Como estão os 
nossos pacientes internados ou os 
atendidos pelo SAD? Nossos médicos? A 
e n f e r m a g e m ?  O s  a d m i n i s t r a t i v o s , 
farmacêuticos, agentes de farmácia, 
b ió logos,  b iomédicos,  manutenção, 
patrimônio, psicólogas, sioterapeutas, 
assistentes sociais, fonoaudiólogas, agentes 
de portaria, a higienização, nutricionistas e 
colaboradores da nutrição e os demais?

A luta que foi transformar o Regional em 
referência na COVID e quantos pacientes curados por 
TODOS vocês! 

Governador de Mato Grosso do Sul ........................................................................................................... Reinaldo Azambuja Silva
Secretário de Estado de Saúde ............................................................................................................... Flavio da Costa Bri�o Neto
Diretor Presidente da Fundação de Saúde ...................................................................................... Dr. Lívio Viana de Oliveira Leite
Diretor Clínico do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul ............................................................................. Dr. Alexandre Frizzo
Diretor Técnico Assistencial do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul ......................................... Dr. Paulo Eduardo Limberger
Diretora de Ensino e Pesquisa do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul ............................................. Dra. Roberta Alves Higa
Diretora Administra�va do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul ........................................ Juliana Fá�ma Fernandes Dorigão
Diretora Financeira do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul ...................................................... Lígia Fernandes Lima Nantes
Diretor de Enfermagem do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul ............................................... Luís Carlos de Oliveira Júnior
Assessor de Comunicação e Jornalista Responsável ........................................................................................................................................ Rodrigo Ostemberg

EXPEDIENTE

MUITO
OBRIGADO!
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Diretor Presidente
Lendário

Dr. Lívio Viana

Formado pela UFMS (1999); 
Especialização: Oftalmologia;
Graduando em Filosoa e Matemática.

Diretora de Ensino e Pesquisa

Lendária

Dra. Roberta Alves Higa

Formada pela UFMS (2004);
Especialização: Cirurgia Geral;
Professora mestre no curso de medicina
da UFMS. 

Diretora Administrativa

Lendária

Juliana Fátima Fernandes Dorigão

Formada em Administração
pela Cesumar
Graduada em Tecnologia
em  Gestão Comercial;
Servidora do quadro 
permanente da Funsau

Formado pela UFMS;
Especialização: Medicina de Urgência;
Graduação: • Administração Hospitalar.

Formado pela UFMS (2011)
Especialista em Regulação
do SUS;
Baixista da Banda 
Muchileiros.

Formada pela UFMS (2000);
Especialização: Gestão 
Hospitalar e Sistemas de 
Saúde;
Regulação pelo Sírio
Libanês e Direito 
Sanitário pela 
FIOCRUZ.

CONHEÇA A 
DIRETORIA 
DO HRMS

Diretor de Enfermagem

Lendário

Luís Carlos de Oliveira Júnior

Diretor Clínico
Lendário

Dr. Alexandre Frizzo

Diretora de finanças
Lendária

Lígia Fernandes Lima Nantes

Diretor Técnico

Lendário

Dr. PauloEduardo Limberger

Formado pela UFMS (2004);
Especialização: Ortopedia;
Especialização em Aplicações 
Complementares às Ciências Militares.



A brigada de incêndio do HRMS já atua 
em pequenos inc identes  dentro  da 
instituição. Recentemente um vazamento de 
gás, decorrente de uma quebra da tubulação, 

causou um pequeno tumulto na 
recepção central, mas os combaten-
tes da brigada organizaram tudo: 
evacuaram os setores, isolaram a 
área do vazamento e contiveram a 
propagação do agente químico até a 
chegada do corpo de bombeiros.

Um grupo formado por colaboradores 
voluntários do Hospital Regional de Mato Grosso 
do Sul deu início as Práticas Integrativas 
Complementares (Pics). O serviço ambulatorial foi 
aberto exclusivamente para colaboradores da 
instituição.
Nos últimos anos o Hospital Regional passou por 
uma severa transformação para atender casos da 
covid-19. Mais de 900 funcionários foram infectados, e oito 
foram a óbito. Como se não bastasse o desgaste físico, a 
doença atinge, ainda, o lado emocional e psicológico do 
trabalhador, que tem que lidar com percas e lutos.

Foi pensando nesses problemas que a enfermeira 
Regina Terra propôs a criação do ambulatório de PICS: “as 
práticas precisam ser reconhecidas, valorizadas e incorporadas 
ao cotidiano das empresas, elas buscam garantir a prevenção de 
agravos, a promoção e a recuperação da saúde, além de propor o 
cuidado continuado, humanizado e integrado para todos os 
colaboradores”. frisa a enfermeira 

Adriana Gama  – enfermeira (oncologia);  Alfredo Silva, 
administrativo (nefrologia); Cristiane Schossler, enfermeira 
(coordenadora de enfermagem); Denia Felix, enfer-meira 
(oncologia); Fernanda Hertz, enfermeira (laboratório); 

Voluntários:

O diretor presidente do HRMS, Dr. Lívio Viana, que atendeu 
ao pedido dos colaboradores com a implementação do 
Ambulatório das Pics, acredita que desta forma “os prossionais 
serão vistos com outro olhar pelos gestores, fazendo eles se 
sentirem mais acolhidos, respeitados e valorizados dentro da 
instituição. São serviços assim que colaboram para uma medicina 
cada vez mais humanizada”, dene.

Maria Lourdes Teixeira, técnica em enfermagem (nefrologia);  
Regina Terra, enfermeira (nefrologia); Terezinha Nascimento, 
enfermeira do trabalho (SESMT).

Funcionamento

Práticas inicialmente ofertadas: Quickmassage, 
Auriculoterapia, Reiki, Barra de access, Spiral taping, 
Constelação familiar, Cromoterapia, Geoterapia, e Eletroterapia.

De segunda a sexta-feira das 07h as 17h

BRIGADA DE INCÊNDIO
HRMS TEM 105 COLABORADORES CERTIFICADOS
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Agendamento: Acesse o Qrcode; preencha o
formulário e  aguarde o retorno da equipe.

Enfermeira Dênia Félix (Constelação Familiar)

Ao todo, 105 colaboradores do 
Hospital Regional estão aptos para  
dar a primeira assistência em casos de 
incidentes na instituição hospitalar. 

Caso queira fazer parte da brigada, 
procure o SESMT e voluntarie-se.

Essa prática só foi possível, 
porque os colaboradores partici-
param de um curso de formação de 
brigadistas, promovido pelo Corpo 
de Bombeiros Militar de MS aos 
colaboradores do Hospital Regional. 



FOI PENSANDO NESTAS PERGUNTAS INSTIGANTES QUE A DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA,

REALIZOU, JUNTO À COPECI,  A OFICINA DE PLANEJAMENTO DA FUNSAU

A estrutura do Hospital Regional 
de Mato Grosso do Sul foi construída em 
1997, e desde então, não houve ainda 
uma reforma predial, entretanto, nos 
últimos anos algumas pequenas refor-
mas e reestruturações foram feitas, 
como a troca das lâmpadas dos postes 
do estacionamento por Leds, a pintura 

no 7º andar, no PAM PED e no CTI PED.
Em parceria com a Agesul, houve a 

reforma completa do Banco de Sangue, 
reinaugurado em dezembro de 2021, junto com a 
retomada do HRMS.
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MATERNIDADE(5º ANDAR) - ANTES, DURANTE E DEPOIS A REFORMA

 FOTOS - CHRISTIANE NAKAMATSU ITO - ARQUITETA/FUNSAU/HRMS

DESDE SUA INAUGURAÇÃO, EM 1997, 

HRMS NÃO PASSA POR REFORMA; 

SETORES GANHAM 

NOVAS CORES E EQUIPAMENTOS

quem SOMOS,
O que 

queremos?
Aonde
vamos,

Tendo como missão: Ofertar serviços em 
média e alta complexidade, centrado em 
ações integradas e humanizadas, promo-
vendo ensino e pesquisa; visão - Ser uma 
instituição reconhecida pela excelência nos 

Redenir os princípios e propósitos institucio-
nais foi o foco central da Ocina de Planejamento, 
promovida pela Diretoria de Ensino, Pesquisa e 
Qualidade Institucional (DEPQI),  que  ouviu 
colaboradores de vários setores e segmentos para 
chegar ao novo propósito da instituição.

serviços ofertados e no ensino, alicerçada em 
inovação e pesquisa.

O acróstico das palavras que denem os 
valores institucionais forma a frase: Time HR.

Transparência;
ntegralidade;I

odelo;M
tica;É
umanização e H
esponsabilidade.R

REESTRUTURAÇÃO
PLANEJADA ATÉ 2024

Os novos endoscópicos já foram ins-
talados e as novas câmaras mortuárias já estão no 
hospital para a instalação. A Cabine de 
força passou uma reestruturação, que 
trará uma melhora signicativa para a 
instituição; com ela será possível fazer a 
climatização de enfermarias, ampliação 
do parque tecnológico; com a substituição 
de um tomógrafo, aparelhos de raio-x e da  
ressonância magnética. 

O oitavo andar (Cethoi e a Quimioterapia) 
passam por reestruturação da cobertura, que 
durante anos sofreu com os intempéries. 

Oitavo andar • telhado • em execução

Ressonância Magnética • ampliação • em execução

Pintura externa • em licitação

Hemodiálise • em licitação

CME • em licitação

CTI Pediátrico • em análise técnica (CEF) 

Enfermaria Pediátrica • em análise técnica (CEF)

Centro Cirúrgico• em análise técnica (CEF)

Nutrição 

Elevadores externo 

Acessibilidade 

Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico
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esde março desde ano o Hospital Regional busca 

Dparcerias com o comércio local am de valorizar 
os servidores da instituição. Já temos em nosso 

rol de convênios uma ótica, um restaurante e um salão de 
beleza.
Para participar é bem fácil, basta mostrar o crachá 
funcional do Hospital Regional. 
          Se você conhece algum comércio que queira indicar 
para uma promissora parceria com o HRMS, fale com o 
Breno no Ramal: 2544

SERVIDOR 
     SIM, SENHOR

É SÓ MOSTRAR O CRACHÁ PARA GANHAR DESCONTOS

 “Queremos que nossos funcionários tenham 
orgulho de mostrar o crachá e falar que trabalha no 
Hospital Regional. Eles foram estigmatizados 
durante a pandemia e muitos foram segregados 
por estar na linha de frente da covid-19. Agora 
chegou a hora deles serem reconhecidos pelo 
trabalho de excelência que zeram durante a 
pandemia no Hospital Regional”. (LV)
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VANTAGENS

10% de desconto para parcelar em até 10x nos cartões.
15% de desconto para pagamentos à vista.
Linha solar com 15% de desconto à vista ou parcelado.
Aceitamos Brasilcard e parcelamos em até 6X.
Exame ofalmológico com preços especiais .

Endereço:
Unidade 1: R. Abrão Julio Rahe, 139, Centro

(67) 99878-5873
(67) 3015-3118

(67) 3029-8003
(67) 98423-3118

Unidade 2: Av. Mato Grosso, 685, Centro

VANTAGENS

Pátio Central | R. Mal. Rondon, 1380 - 67 3211-4202
Brilhante | R. Brilhante, 3227 - 67 3349-2920

Júlio de Castilho | Av. Júlio de Castilho, 2153 - 67 3213-7098

10% de desconto em serviços.
5% de desconto em pacotes.

Endereço
Jardim dos Estados | Rua Antônio M, Coelho, 2940 - 67 2525-7558
Monte Castelo | Av. Monte Castelo, 533 - 67 3253-3200

VANTAGENS

Aero Rancho | Av. Tancredo Neves, 509 - 67 99287-9662

Entrega grátis no HRMS
10% de desconto em todos os pedidos.

CONHEÇA NOSSO CLUBE DE BENEFÍCIOS; INDIQUE EMPRESAS PARCEIRAS

WWW.HOSPITALREGIONAL.MS.GOV.BR/CLUBEDEBENEFICIOS


