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Itapecerica da Serra

‘‘2018 é um ano de
desaﬁos. Teremos pela

mais é do que o reconhecimento deste trabalho seguro e
de qualidade.

frente a busca por uma nova

Este ano também é um marco para o HGIS, pois

reacreditação pela Joint Commission

encerramos mais um ciclo do planejamento estratégico,

International, conquistada em 2012 –

que certamente foi um longo caminho de crescimento e

tornando o HGIS o primeiro hospital geral

amadurecimento. Agora é a hora de revisitarmos nossas

público do país com esta certiﬁcação – e que a cada

conquistas e diﬁculdades, e traçar os próximos passos

avaliação amplia seu nível de exigência. O que vemos

para o novo ciclo que se inicia já em 2019.

de forma positiva, pois o trabalho de cada proﬁssional

Assim iniciamos 2018, com a certeza de muito

aqui é em busca de uma melhoria contínua da

trabalho a desenvolver, mas também de muitos frutos a

assistência prestada. A reacreditação portanto, nada

colher.’’
Dra. Fernanda Freitas de Paula Lopes

19 anos dedicados a cuidar
Nesse mês de março o HGIS completou seus 19 anos dedicados a cuidar. E para celebrar, foram realizadas
várias atividades que deixaram o mês inteiro muito festivo.

As escolas parceiras participaram das
festividades. Os alunos das escolas
estaduais Joaquim Fernandes Paes de

O voluntariado também
marcou presença na

Barros Neto, Gertrudes Eder e Maria Olimpia

comemoração, realizando

de Souza Queiroz Maciel, foram recebido por

seu tradicional Bazar.

nossos colaboradores em uma roda de
conversa sobre as proﬁssões da saúde.

Entre os dias 19 e 22 de março, o
HGIS recebeu a visita de ﬁlhos e
netos de colaboradores, que
rea l i z a ra m a t i v i d a d e s p a ra
conhecerem um pouco mais sobre o
ambiente de trabalho do hospital e
a importância de cada área no
cuidado com o paciente.

E para fechar o mês
com chave-de-ouro:
sessões de quick
massage para nossos
colaboradores!

CHOOSING WISELY É TEMA DO COMITÊ GESTOR INTEGRADO

Em março aconteceu mais uma edição do Comitê
Gestor Integrado, que reúne todas as lideranças do
HGIS e do HRC. Desta vez o tema foi Choosing Wisely.

Foram três palestrantes convidados, o primeiro: Dr.
Gonzalo Vecina Neto, professor assistente da
Faculdade de Saúde Pública da USP e conselheiro
indicado do Conselho Deliberativo de Gestões
Delegadas do Seconci-SP, em seguida Dr. Guilherme
Barcellos, médico generalista, senior fellow da

“Os encontros do Comitê Gestor são

Society of Hospital Medicine, membro honorário da

sempre uma excelente oportunidade para

Academia Brasileira de Medicina Hospitalar e

discussão de temas fundamentais para

coordenador nacional da Choosing Wisely Brasil e

guiar a direção dos nossos serviços. Esse

por último, Dr. Lucas Zambon, assessor de práticas

não foi diferente. O assunto proposto traz a

assistenciais no Hospital Samaritano de São Paulo e

reﬂexão sobre como trabalhar racional-

diretor cientíﬁco do Instituto Brasileiro para

mente buscando promover as melhores

Segurança do Paciente.

práticas assistenciais com economicidade”.

Ao ﬁnal das apresentações, os palestrantes

Dr. Carlos Eduardo Vilhena Favato

participaram de uma mesa redonda para discussão

chefe médico da Clínica Médica.

com todos os presentes.

Atividade Assistencial - 1º Trimestre 2018
Saídas Hospitalares
Resultado

3.658

Atendimentos
Urgência/Emergência
Resultado

41.394

Atendimentos
Ambulatoriais
Resultado

27.493

SADT - Externo
Resultado

1.120

Partos
Partos realizados

528

RESIDÊNCIA MÉDICA: O CICLO SE RENOVA!
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E em março o HGIS deu as boas-vindas à uma nova
turma. Os 12 residentes médicos foram recepcionados pelos supervisores e coordenadores que
irão acompanhá-los ao longo deste processo, pela
Gerente Médico-Assistencial, Dra. Najara Maria
Procópio de Andrade, e pela presidente da Coreme,
No ﬁnal de fevereiro, onze residentes médicos do

Dra. Ligia Mathias.

HGIS concluíram sua especialização e participaram da
Solenidade Corporativa de Encerramento da
Residência Médica, realizada no Teatro Seconci-SP,
marcando o encerramento de mais um ciclo na vida
dos nossos queridos doutores.
O evento foi destinado aos médicos residentes dos
hospitais administrados pelo Seconci-SP: Hospital
Regional de Cotia, Hospital Estadual de Sapopempa
Hospital Estadual Vila Alpina, em cerimônia que
contou com a presença do Presidente do Seconci-SP
Haruo Ishikawa e da Superintendente do IEPAC
(Instituto de Ensino e Pesquisa Armênio Crestana)
Dra. Norma Araújo - responsável pelo Programa de
Residência Médica na corporação.

Dr. Ricardo Batista de Queiroz, residente médico,
que já havia terminado sua especialização em
Pediatria no HGIS, comenta o porquê escolheu
novamente a instituição para cursar uma nova
residência, mas dessa vez em UTI Pediátrica:

“Eu gosto bastante do HGIS, da
proximidade que nós médicos residentes
temos com os preceptores, toda a
dinâmica da residência e também o fato
de conseguirmos discutir casos com
outros médicos. Certamente isso é um
diferencial. Além disso, a variedade de
casos de pacientes com certeza contribui
para uma melhor formação”.

Dr. Ricardo Batista de Queiroz
Residente Médico.
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‘‘Tamponamento Cardíaco’’ foi o tema da
1ª Reunião Cientíﬁca de Segurança do Paciente

HGIS

“É um desaﬁo para nós trazer esse tema.
Nós gostaríamos de dividir tudo o que
aprendemos por meio dele” e prossegue: “é
muito fácil quando ocorre um evento, a
gente pergunta ‘‘quem foi?’’, mas na verdade
a nossa pergunta deve ser “por que aconteceu?’’. Neste caso, nós constatamos que
tínhamos um processo frágil, e após a
No dia 25 de janeiro, aconteceu a primeira Reunião
Cientíﬁca de Segurança do Paciente.

análise do caso pudemos corrigir as falhas
deste processo.”

Esta reunião tem como objetivo principal

Marta Lopes da Silva

compartilhar experiências vivenciadas a partir dos

Supervisora de enfermagem

eventos adversos ocorridos nas unidades. Desta
forma, a instituição busca tornar acessível e
transparente as informações sobre os eventos que
ocorrem dentro do hospital.
O tema abordado neste primeiro encontro foi:
“Tamponamento Cardíaco”, apresentado pelos
responsáveis pelas unidades neonatais, o chefe
médico Dr. Daniel Egydio Caldevilla e a supervisora
de enfermagem, Marta Lopes da Silva.

Dia Internacional da Mulher é celebrado no HGIS
Monteiro, da Central de
Regulação e Ofertas de Serviços
de Saúde, que com dinâmicas e
vídeos explorou o assunto,
gerando uma reﬂexão com nossas
colaboradoras.
Neste mesmo dia aconteceu uma sessão de fotos,
inspirada na icônica personagem representativa das
No dia 8 de março em celebração ao dia

trabalhadoras: We Can Do It!, onde nossas colaboradoras

Internacional da Mulher, o HGIS promoveu uma roda

mostraram que também podem! As imagens foram

de conversa sobre: "O Poder Social das Mulheres",

divulgadas em nossas redes sociais, na intranet e no

mediada pela psicóloga convidada, Kamila Hangai

refeitório, repercutindo de forma bastante positiva.

O HGIS vacina seus colaboradores contra a Febre Amarela
Durante o período de 17 a 26 de janeiro, os colaboradores do HGIS puderam
vacinar-se contra a Febre Amarela. A Vigilância Epidemiológica ofertou doses da
vacina que foram aplicadas durante a campanha realizada pela Medicina do Trabalho.

Projeto ‘‘Parto adequado’’

COMPARTILHANDO

EXPERIÊNCIAS

A semana de 26 de fevereiro a 02 de março foi um
momento para compartilhar conhecimentos com o
Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira de
Presidente Prudente, um treinamento observacional
para aprimoramento proﬁssional, parte do Projeto
Parto Adequado, articulado e acompanhado pelo
Núcleo Técnico de Humanização da Secretaria de
Estado da Saúde.
O projeto, desenvolvido pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), o Hospital Israelita Albert

HGIS participa de evento de
segurança promovido pelo Einstein

Einstein (HIAE) e o Institute for Healthcare
Improvement (IHI), o projeto tem o objetivo de
identiﬁcar modelos inovadores e viáveis de atenção
ao parto e nascimento, que valorizem o parto normal
e reduzam o percentual de cesarianas sem indicação
clínica na saúde suplementar.
Os proﬁssionais puderam conhecer nossas rotinas
e processos de trabalho dos setores Centro de Parto
Normal, Pronto Atendimento (focado nos atendimentos de ginecologia e obstetrícia) e Alojamento
Conjunto.

O HGIS, representado pela engenheira de
segurança do trabalho, Renata Correia Gaspar Polo,
participou do 1º Encontro de Boas Práticas de
Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio
Ambiente em Instituições de Saúde, promovido pelo
Hospital Albert Einstein.
O evento realizado no dia 2 de março, teve como
objetivo compartilhar boas práticas entre as
diversas instituições de saúde participantes: Sírio
Libanês, Samaritano, HCor, Rede D'Or, Oswaldo Cruz,
A.C.Camargo, Rede Greenline e M'Boi Mirim.
O HGIS fez parte do painel: “O Processo de

Participaram ainda do grupo de gestantes, que é

Prevenção e Combate a Incêndio e Plano de

realizado mensalmente com as mães que fazem o

Gerenciamento de Catástrofes nas Instituições de

pré-natal de alto risco na instituição, e foram

Saúde”, no qual a engenheira Renata Polo apre-

envolvidos em rodas de conversas para uma

sentou as ações realizadas pelo hospital.

discussão mais profunda sobre os temas.
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SECONCI-SP LANÇA 5º PRÊMIO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

HGIS

Desde 15 de março estão abertas as inscrições para o 5º

entrega será em 7 de novembro.

Prêmio Seconci-SP de Saúde e Segurança do Trabalho, que

A premiação é dividida em três categorias e serão

tem como objetivo destacar e divulgar as práticas bem-

concedidas também duas premiações especiais, para o

sucedidas nessa área implantadas em canteiros de obra de

Tra b a l h a d o r o u Tra b a l h a d o ra M o d e l o, e p a ra a

todo o Estado de São Paulo. As empresas da construção civil,

Personalidade do Ano, destinada a uma pessoa com grande

contribuintes ou não ao Seconci-SP, têm até 15 de junho de

representatividade na área.

2018 para inscrever seus cases de sucesso. A cerimônia de

Informações e inscrições: www.premioseconci-sp.com.br

Raio-X
um retrato de

quem faz o HGIS

nessa fase de mais tranquilidade.
A minha trajetória aqui no HGIS começou em março de
2013. E essa oportunidade de trabalho que tive me ajudou
bastante a me desenvolver tanto pessoal quando
proﬁssionalmente. Eu era um pouco tímido e tinha certa

Eu sou o Alessandro Nascimento da Silva, sou

diﬁculdade em conseguir me expressar, mas como o meu

controlador de acesso, tenho 24 anos, sou casado com a

trabalho é de lidar diretamente com o público, isso me

Michele, que conheci aqui no HGIS em 2014 e estamos

ajudou bastante.

juntos desde então, hoje aguardando a chegada do

Durante este tempo, eu tive a oportunidade de fazer

nosso primeiro ﬁlho, o Enzo.

um curso que o hospital realizou para auxiliar de

No meu tempo livre eu gosto bastante de jogar

farmácia e foi aí que descobri essa área que me

futebol.
Jogo todos os sábados e sempre que estou em
casa eu acompanho o canal de esportes.
Quando eu era adolescente, com os meus
14, 15 anos eu eu participava de peneiras,

chamou atenção e é a que eu pretendo seguir.

Perguntas Flashes:
Se não fosse controlador de acesso,
seria: Farmacêutico

ﬁz testes em vários clubes, mas

Uma mania: De organização.

infelizmente essa é uma área muito

Um lugar: Florianópolis - SC

difícil de entrar.

Um ﬁlme: O pianista

Fora o esporte, a minha vida é bem

Uma inspiração: Meus pais.

tranquila. Como minha esposa está

Uma música: ‘‘Calma’’ -

na reta ﬁnal da gravidez estamos

Jorge e

Mateus
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