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HGIS é reacreditado pela
Joint Commission International
Para manter a acreditação internacional pela Joint

encerramento com as lideranças, parabenizando pelo

Commission International (JCI) conquistada em 2012, o

cuidado que a instituição tem com os pacientes e

HGIS passa por uma nova avaliação a cada três anos. A

sobretudo com seus colaboradores.

segunda trienal aconteceu entre os dias 05 e 09 de
novembro.

O superintendente hospitalar, Dr. Didier Roberto
Torres Ribas, agradeceu aos avaliadores, e emocionou-

Foram cinco dias de auditoria com veriﬁcação de

se ao se pronunciar a todos os líderes presentes: “O

estruturas físicas, processos, produção de dados e

HGIS nasceu para isso. Mostrar que é possível fazer uma

resultados, além de entrevistas com familiares e até

gestão pública de qualidade. Nossa população merece!

entrevista com pacientes que já receberam alta e foram

Obrigado a todos”.

convocados para conversar com a equipe da JCI.
No último dia, os avaliadores ﬁzeram uma reunião de

Parabéns a todos os colaboradores do HGIS por mais
esta conquista!

Dia do Médico
Por que escolhi ser

orgulho em fazer parte desta equipe.

MÉDICO?

Dia 18 de outubro é celebrado o Dia do Médico e

Os proﬁssionais também receberam um portaretrato com mensagens de agradecimento por
perseguirem o sonho de se tornar médico.
A reunião semanal das cheﬁas médicas foi mais um

aqui no HGIS trouxemos a reﬂexão: “Por que escolhi

momento de confraternização, com um café da manhã

ser médico?”.
Para isso, os confortos médicos foram decorados

ﬁlosóﬁco conduzido pela gerente médico assistencial,
Dra. Najara Maria Procópio Andrade, que iniciou com a

com mensagens inspiradoras.
Os nossos doutores foram surpreendidos com um

exibição do vídeo produzido com alguns proﬁssionais

painel que continha o nome de todos os proﬁssionais

do corpo-clínico, proporcionando um resgate e

médicos da instituição, onde puderam procurar seus

estimulando a todos compartilharem as razões para

nomes, registrar o momento e mostrar todo o seu

seguirem esta proﬁssão.

Prêmio Destaque Médico

Ainda em comemoração ao Dia do Médico, ocorreu

Além da tradicional homenagem em vídeo, alguns

mais um Prêmio Destaque Médico, no dia cinco de

familiares foram pessoalmente parabenizar os

outubro no Teatro Seconci-SP.

premiados, o que causou encantamento e emoção a

Foi uma noite de emoção e surpresas devido ao
movimento realizado pelas famílias dos premiados.

todos os presentes.
Conﬁra os homenageados:

PREMIADOS POR ESPECIALIDADES
Dra. Delby Elena Miranda Garcia de Montano
Destaque Médico da Anestesia
Dra. Raquel Domingues da Silva Ferreira
Destaque Médico da Ginecologia

Dra. Mariana Mayumi Toda Mourão
Destaque Médico da Cirurgia Geral
Dr. Luis Otávio Lobato de Sousa
Destaque Médico da Neurocirurgia

Dr. Alberto de Almeida Sartorelli Junior
Destaque Médico da Clínica Médica
Dra. Priscila Camargo Correa
Destaque Médico da Oalmologia

Dr. Alessandro Pradal

Dra. Rosana Cioci Ferreira

Destaque Médico da Ortopedia

Destaque Médico da Pediatria

Dr. João Antunes Correia Filho
Destaque Médico da UTI Adulto

E neste ano, tivemos um empate na categoria TOP 3, que premiou 4 proﬁssionais médicos.
TOP 3 - NOTA GLOBAL
Dra. Deyllise Cintra de Melo C. de Albuquerque

Dra. Eliane Calixto de Almeida

Destaque Médico da Neonatologia e TOP 3

Destaque Médico da Neonatologia e TOP 3

Dr. Nestor de Oliveira Neto

Dr. Pedro Augusto Godoi Bertagnon

TOP 3

Destaque Médico da Cirurgia Pediátrica e TOP 3

CURSO DE LAPAROSCOPIA
Nos dias 27 e 28 de outubro, aconteceu o curso de
laparoscopia, ministrado pela equipe de Cirurgia Geral e
destinado aos médicos cirurgiões do HGIS e HRC (Hospital
Regional de Cotia) e residentes de Cirurgia Geral do segundo ano.
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CULTURA DE SEGURANÇA:
COMO TRANSFORMAR COMPORTAMENTO
A edição semestral do Evento de Gerenciamento de Risco aconteceu no
último dia 13 de dezembro e abordou o tema “Cultura de Segurança: como
transformar comportamento”. A apresentação foi ministrada pela Dra. Adélia
Marçal dos Santos, mestre em doenças infecciosas, especialista em infectologia
clínica e epidemiologia hospitalar e em segurança do paciente. O encontro
contou com a participação de lideranças do HGIS que foram convidadas a reﬂetir
sobre como transformar comportamento quando o assunto é cultura de
segurança.
Ainda neste evento, foi lançada mais uma edição do Boletim de
Gerenciamento de Risco.

Apresentações Yellow Belt
No mês de dezembro, o Programa de Excelência Operacional continuou a todo vapor com as apresentações dos
projetos desenvolvidos por meio do treinamento Lean Six Sigma - Yellow Belt.
A alta direção avaliou e fez considerações sobre cada projeto com foco na melhoria em diversas áreas da
instituição.
As demais apresentações ocorrerão no início de 2019.
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Atividade Assistencial - 4º Trimestre 2018
Saídas Hospitalares
Resultado

3.775

Atendimentos
Urgência/Emergência
Resultado

41.865

Atendimentos
Ambulatoriais
Resultado

24.843

SADT - Externo
Resultado

1.169

Partos
Partos realizados

544

Sustentabilidade como valor
Em novembro, o hospital foi convidado para

Ensino e Pesquisa, Renata Penitenti, representaram a

participar do Projeto Reciclar da Secretaria Estadual

instituição neste encontro, apresentando o trabalho

da Saúde. O gerente administrativo, Rinaldo de

realizado para desativação da caldeira e a

Moraes Rodrigues e a coordenadora do Núcleo de

implantação da cisterna para coleta de água da chuva.

1° Fórum da saúde de combate à violência do estado de São Paulo
A equipe multiproﬁssional que atua no atendimento
às vítimas de violência sexual foi convidada para

viemos construindo há muitos anos” aﬁrma Mônica Jesus,
assistente social.

apresentar o serviço de atenção à pessoa em situação
de violência prestado pelo hospital, no fórum realizado
pela SES (Secretaria de Estado da Saúde).
O objetivo do evento foi propiciar a interação entre os
serviços.
“Foi um honra representar o HGIS neste evento,
porque é um trabalho de rede multiproﬁssional que

VIII Jornada de Fisioterapia
Neste ano o hospital marcou presença em mais uma
Jornada de Fisioterapia das unidades sob gestão do
Seconci-SP.
A supervisora da ﬁsioterapia, Marina Gaiani Giuliano
Mizohata, e a ﬁsioterapeuta Miriam Augusto, apresentaram o tema: “Protocolo de desmame ventilatório
adulto do Hospital Geral de Itapecerica da Serra”.

Curso de Capacitação de Tutores para
o Método Canguru

Atuação do Serviço Social
no Método Canguru

Em 28 de novembro, a assistente social Margarete
Dirickson, participou do Curso de Sensibilização da
De 10 a 14 de dezembro, o HGIS realizou mais um

Atenção ao Recém-Nascido de Baixo Peso Método

curso de Capacitação de Tutores para Método

Canguru, que aconteceu no Hospital Universitário

Canguru.

Municipal de São Bernardo do Campo, apresentando

O treinamento foi realizado no modelo metodologia

como o serviço social atua no Método Canguru.

de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP),

O evento contou com a presença de proﬁssionais

conﬁrmando o papel do hospital na disseminação do

de diversas áreas como: enfermagem, nutrição,

conhecimento adquirido.

serviço social.
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ACONTECEU NO HGIS

HGIS

11/10 - Aconteceu mais um
simulado do Plano de Contingência de Atendimento a Múl-

12/11 – Se-

tiplas Vítimas que mobilizou

mana da Qua-

mais de 53 proﬁssionais, entre

lidade trouxe o

equipe organizadora, equipe

t e m a : ‘ ‘ Pa ra

as-sistencial do pronto so-

prestar um cui-

corro, médicos, médicos

dado de qualidade:

residentes e demais

cuide-se!’’
Os colaboradores foram

áreas.

convidados a um momento
de pausa para manter a mente e
o corpo em equilíbrio realizando sessões de
prática de relaxamento e quick massage .
11/12 – Simulado de combate
a incêndio e abandono mobilizou equipes. Ao todo atuaram
41 brigadistas, 5 colaboradores não-brigadistas e o
simulado foi concluído em
4 minutos e 33 segundos.

A s ca m p a n h a s
Outubro Rosa, Novembro Azul e Dezembro Vermelho
já fazem parte do
calendário de even-

22/12 - O ﬁm de ano no HGIS foi
repleto de atividades.

tos do HGIS. Todos os
anos, com o objetivo de

Recebemos os alunos das

sensibilizar os cola-

Escolas Estaduais Joaquim

boradores a respeito

Fernando Paes de Barros

da prevenção e trata-

Neto e Maria Olimpia de Souza

mento, a CIPA promove

Queiroz Maciel, que planejaram
a decoração natalina. Aconteceu

palestras, distribuição
de laços e preserva-

também o já tradicional bazar do

tivos para trazer a

corpo voluntariado. Para encerrar

reﬂexão a cerca

as festividades, os nossos pe-

desses temas.

quenos pacientes da pediatria foram surpeendidos com presentes doados pelos
colaboradores da
CROSS - Central de
Regulação de Ofertas de Serviços de
Saúde.

AME Bourroul obtém
Acreditação Plena

5º Prêmio Seconci-SP de Saúde
e Segurança do Trabalho

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME)
Bourroul, administrado pelo Seconci-SP, foi avaliado
nos dias 6 e 7 dezembro por seis auditoras do Instituto
para Excelência em Saúde (IBES), credenciado pela
Organização Nacional de Acreditação (ONA). Como
resultado, o Ambulatório obteve a Acreditação Plena
(Nível 2). “Estamos muito orgulhosos por mais essa
conquista, que reaﬁrma o nosso compromisso com a
qualidade e em oferecer o melhor atendimento para a
população”, aﬁrma o presidente do Seconci-SP, Haruo
Ishikawa.

A cerimônia de entrega do 5º Prêmio Seconci-SP de
Saúde e Segurança do Trabalho foi realizada em 7 de
novembro, no Teatro Seconci-SP. Nas três categorias
de premiação, nove empresas se destacaram,
representando 16 canteiros distribuídos em todo o
Estado de São Paulo. Houve ainda premiação para o
Trabalhador Modelo e a Personalidade do Ano,
concedida ao presidente do Conselho de Administração e fundador da MRV Engenharia, Rubens
Menin.
Em seu discurso, o presidente do Seconci-SP, Haruo
Ishikawa, destacou o orgulho da entidade em
reconhecer e divulgar as boas práticas de Saúde e
Segurança do Trabalho, enfatizando que as empresas
devem investir cada vez mais em medidas de
prevenção.
Conheça os vencedores:
www.premioseconci-sp.com.br

Raio-X
um retrato de

quem faz o HGIS

de fazer mais pelas pessoas, pois via muitos pacientes que
precisavam de cuidados e eu queria ajudá-los. E então, eu
ingressei na faculdade ﬁsioterapia, que é uma área que
eu tenho me identiﬁcado mais a cada dia.

Eu sou o Maicon Brito Martins de Souza, tenho 20 anos e
moro com a minha mãe, minha irmã e minha sobrinha em
Taboão da Serra.
Sempre gostei de artes marciais. Eu pratiquei durante

Recentemente passei em um processo seletivo
interno para líder de recepção. Fico muito feliz por
conseguir seguir minha trajetória proﬁssional aqui
na instituição.

seis anos kung-fu e um ano boxe chinês, mas devido à
rotina corrida não pude continuar. Hoje, no meu
tempo livre eu gosto de assistir seriados.
A minha história aqui no HGIS começou em
2017, quando eu entrei na instituição como
Jovem Aprendiz e permaneci por dez meses.
Quando meu contrato acabou, eu fui
desligado e três meses depois retornei
como recepcionista.
Esse meu retorno para a recepção no setor
do Pronto Socorro despertou em mim a vontade

Perguntas Flashes:
Se não fosse líder de recepção, seria:
médico
Um lugar: Fortaleza-CE
Um ﬁlme: Interestelar
Uma inspiração: A minha mãe
Uma frase: “Não existem métodos fáceis
para resolver problemas difíceis.” - René
Descartes

Expediente: Vivendo o HGIS é uma publicação interna e trimestral do Hospital Geral de Itapecerica da Serra - Seconci SP OSS. Presidente do Seconci - SP OSS:
Haruo Ishikawa; Superintendente Geral: Eng. Fernando Costa Neto; Superintendente Hospitalar: Dr. Didier Roberto Torres Ribas. Conselho Editorial: Anne Elise
Candal; Fátima Cardoso; Maria Luiza Roselline; Vanessa Dias.
Produção, Edição de Texto e Diagramação: Karina Ribeiro e Vanessa Dias. Jornalista Responsável: Anne Elise Candal - Mtb 01.053.

