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A atual gestão promoveu e o setor de
segurança do trabalho do HSPM realizou o 4º
Treinamento de Combate a Incêndio e Primeiros
Socorros nos dias 13, 15 e 16 de abril no Centro de
Treinamento de Brigada de Incêndio na Rochácara
Ecofire localizado no município de Itapecerica da
Serra -, cumprindo assim, a resolução do Corpo de
Bombeiros, sob decreto Estadual SP sob nº 46.076
- 31 agosto de 2001 e IT/17 NBR 14276 ABNT que
institui regulamento à Segurança Contra Incêndio
das edificações e áreas
de risco. Promovendo
s e g u r a n ç a a o s
funcionários e usuários
d e s t a U n i d a d e
Hospitalar.

Devidamente paramentados, com EPIs
(Equipamentos de Proteção Individual), mais de
cem funcionários desta instituição de saúde
participaram do treinamento, ministrado pelo 1º
Sargento Robson Mendes Souza do 2º
Grupamento do Corpo de Bombeiros do Estado de
SP, sob olhares ansiosos, a ordem do dia dava-se à

“Uma vez que
receberem

orientações, os
funcionários  atuarão

como brigadistas,
levando para o HSPM

e também para a
sociedade uma nova
visão da importância

destas ações quanto à
prevenção e inibição aos princípios de incêndio,

bem como atuar com os primeiros socorros.”
declara o Técnico de Segurança do
Trabalho Carlos Eduardo Aniceto.

4º Treinamento de Brigadistas
HSPM realiza o

Profissionais da saúde, paramentados participam do
4º Treinamento de Combate a Incêndio e

Primeiros Socorros do HSPM.

“Esta é a primeira vez que participo deste
Treinamento de Brigada de Incêndio e Primeiros

Socorros, agreguei e obtive conhecimentos de como
agir em situações de emergência para minha vida
pessoal e profissional no HSPM ”. afirma Carlos

Roberto funcionário do Almoxarifado.

Este editorial apresentou em números
na edição passada, o resultado positivo de
toda dedicação d impressa
através de muito trabalho realizado. Agora
quero compartilhar com todos vocês o
te rmômet ro des ta a f i rma t i va ao
alcançarmos 80,08 pontos em um universo
de 100 possíveis pontuações no roteiro do
Programa de Qualidade Hospitalar (CQH).

A visita do CQH ocorreu no último dia
26, e a busca pela confirmação do selo de
conformidade hospitalar objetivou o
diagnóstico de diversos setores do
Hospital, além de ouvir integrantes de
várias áreas de atuação. No total, foram
visitados 16 setores e examinados com
requinte de detalhes. Com pontuação
britânica - os visitadores chegaram as 8h e
encerraram a jornada por volta das 22h30 -
levando na bagagem a ansiedade e o
profissionalismo de todos que puderam
representar cada profissional desta casa
chamada HSPM.

Superamos expectativas, mas, não
podemos esquecer que, o dever continua e
a responsabilidade aumenta, em seis
meses estaremos recebendo novamente o
CQH para a aferição de três questões
obr iga tó r ias não confo rmes que
seguramente serão solucionadas a
contento, como de costume.

Muito obrigada !

a equipe HSPM

Dados de Produção HSPM
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HSPM recebe premiação do SINASC
No último dia (15) aconteceu o lançamento do

Selo SINASC, no auditório João Yunes na
Faculdade de Saúde Pública em SP.

O Selo SINASC é um instrumento oficial que
reconhece a qualidade de hospitais e maternidades
que preenchem de forma correta a Declaração de
Nascido Vivo (DN). Além de ser documento
obrigatório em todo o país, o preenchimento
adequado e completo da DN auxilia nas políticas
públicas de saúde para o planejamento de novas
ações e avaliação dos serviços.

“
”

Agradeço o empenho da equipe, e que seja
um estímulo para o próximo passo. afirma o

Diretor do DAS -  Dr. Ivo Pavanello Filho

O HSPM tem alcançado ótimos resultados com
as equipes de saúde e o Selo SINASC é mais uma
forma de incentivá-los a manterem a qualidade do
serviço público prestado à população. Neste caso, o
gerenciamento da maternidade junto ao Sistema de
Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) lhe
rendeu premiação do Selo Prata parâmetro dirigido
às unidades de saúde que alcançaram 95% de
conformidade nos três critérios de análise, - cobertura,
qualidade dos dados coletados e controle do uso dos
formulários.

Referência Março/2010

“

”

Nos sentimos
orgulhosos de vermos
a nossa instituição prestigiada.
diz o Coordenador da Neonatologia -
Dr. José Cezar Simões Torrezan

O processo correto de
descarte do glutaraldeído
será apresentado nesta
conferência, não perca!

Acesse link: intranet
http://hspmins6/noticias-1/hspm-participa-da-

9o-conferencia-producao-mais-limpa

importância da integração dos grupos voltados para o
desenvolvimento das orientações teóricas e práticas.
O conteúdo programático, contemplou um dia de

treinamento para cada
grupo que se dividiram
em aproximadamente
t r i n t a f u n c i o n á r i o s ,
p o d e n d o a s s i m ,
conceberem orientações
de primeiros socorros,
tais como: forma correta
de estabi l ização da
c a b e ç a d a v í t i m a ,
avaliação primária e
secundária, estímulos
motor; verbal e ocular ,
parada resp i ra tór ia ,
p a r a d a c a r d í a c a ,
rean imação cá rd io -
pulmonar, obstrução

respiratória, hemorragias, estado de choque, lesões,
fraturas, queimaduras e emergências clínicas, além
da imprescindível aula de combate a incêndio que
trouxe aos funcionários uma visão primordial quanto
as formas de prevenção aos princípios de incêndio,
também foi apresentados os elementos de
propagação e extinção do fogo, equipamentos de
combate (hidrantes classeA, B, C e D) e as classes de
incêndio transmitidas em vídeos antigos sobre o
sinistro de ocorrências de grande porte de incêndio
em prédios da capital Paulista como o caso do Edifício
Joelma eAndraus.



A Gerência Técnica de Enfermagem
representa cerca de 30% da força de
trabalho do hospital. Somos 800
funcionários que com dignidade e
excelência atuam nos serviços de
assistência de enfermagem, de forma

a atender nossos clientes com eficiência e
qualidade.

Para compreender a importância deste trabalho na
instituição, ressaltamos que a enfermagem presta
atendimento em áreas diferenciadas como: Berçário,
Pediatria, Maternidade, Centro Obstétrico, Centro
Cirúrgico, Centro de Material, UTIs, Prontos-Socorros e
nas unidades de internação de clínicas médicas e
cirúrgicas, obedecendo à legislação vigente de
distribuição da força trabalhadora proporcional a
quantidade de leitos.

Desenvolvemos ainda ações de assistência de saúde
no Ambulatório Central e nos Descentralizados, Tráfego,
Hospedaria de Cuidados Paliativos, Assistência
Domiciliar, Laboratório de Análises Clínicas, CEI, GESST,
Comissões de Curativo e de Padronização de Materiais,
Centro de Diagnósticos, além da participação efetiva nas
equipes multiprofissionais da saúde.

Em 2009, em parceria com a Faculdade São Camilo,
começamos a aprimorar as ações na Sistematização da
Assistência de Enfermagem, para adequação do
atendimento às necessidades do paciente nas diferentes
unidades. Neste mesmo ano, visando a resolutividade do
processo de assistência ao paciente internado,
começamos a trabalhar com os indicadores de qualidade
do NAGEH: índice de extubação acidental e incidência de
queda.

Com o objetivo de padronizar procedimentos, são
realizadas reuniões semanais para análise das estratégias
de trabalho e a melhoria das ações de assistência de
enfermagem, contribuindo para a promoção, prevenção,
recuperação e reabilitação da saúde do paciente. Os
profissionais da enfermagem empenham-se em conhecer
seus pacientes como indivíduos, utilizando seus
conhecimentos e habilidades, aprimorados continuamente
através de treinamentos.

,

“Há cinco anos trabalhamos junto com a força de
trabalho, com o intuito de agregar as diversas equipes,

oferecendo oportunidade de participação plena nas
discussões de aperfeiçoamento do processo de trabalho,

tornando a enfermagem um departamento único.
Agradecemos a todos que, incansavelmente,

colaboraram direta ou indiretamente, ajudando a vencer
mais uma etapa do programa de melhoria continua,

proposto pelo CQH” diz a Gerente Técnica de
Internação, Maria Eugênia Candeloro Pereira.
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A Violência Intrafamiliar

Em foco Humanização

Dr. Luiz Alberto Pereira Soares
e Lia Peres de Camargo Pereira

Coordenador do PROAM no HSPM
Psicóloga e membro do PROAM

Pesquisas apontam que a maior parte das
agressões e ameaças contra a mulher são
cometidas por pessoas conhecidas, muito próximas
da vítima, dentro do espaço doméstico, como
maridos, companheiros, namorados, pais ou
padrastos.

Essa violência intrafamiliar é considerada um
problema de saúde pública já que tem sérias
repercussões físicas e psicológicas tanto para a
mulher quanto para seus filhos, igualmente
atingidos quando sofrem ou assistem as
agressões. No futuro eles tenderão a repetir esse
padrão agressivo em suas relações e na sociedade.

Estima-se que a cada 15 segundos, no Brasil,
uma mulher sofra violência e, no mundo, milhões de
mulheres sejam atingidas.

São muitas as formas de violência física, sexual,
psicológica, social, urbana e algumas até sutis,
mas que vão minando a auto-estima, o auto-
conceito e a segurança emocional da mulher que,
sentindo-se impotente, não consegue quebrar o
círculo vicioso da relação vítima-algoz que
estabelece com seu agressor.

Considerando a gravidade dessa situação, foi
criado e implantado em 2001, o PROAM Programa
de Assistência à Mulher Vítima de Violência em
consonância com os princípios e valores da
Humanização Hospitalar e composto por uma
equipe multiprofissional/interdisciplinar treinada e
capacitada para essa forma especial de
atendimento. O HSPM tem com a Casa Eliane de
Grammont uma importante parceria para o
cumprimento de seus objetivos: identificar, acolher,
escutar, assistir e promover o resgate das
potencialidades dessa mulher, servidora ou
munícipe, para que possa mudar seu destino e
retomar a direção de sua própria vida.

Toda mulher merece ser feliz!

Rompa o silêncio e procure ajuda se você é vítima
de alguma forma de violência.

No HSPM, as informações podem ser obtidas
com: Fátima CAV (Central de Ação Voluntária),
3º andar, ramal 7743; Valdecir Psicóloga do
GESST, ramal 7773 e na Seção Técnica de
Supervisão em Serviço Social, ramal 7796/7797.

Rua Castro Alves, 131 - Aclimação - São Paulo -  01532-000
imprensa@hspm.sp.gov.br  (11) 3397-7944

16 de Abril
Dia Mundial da Voz

Equipe de fonoaudiólogas do HSPM comemora
o Dia Mundial da Voz

HSPM

09 de maio

Dia das Mães

Que o verdadeiro amor
reine para sempre!
Uma homenagem
do HSPM a todas

as mamães. Parabéns!

A equipe de Fonoaudiologia do HSPM

comemorou ao lado da superintendente

Dra Elizabete Michelete e do Coordenador da

Otorrino Dr o

Dia Mundial da Voz. Foi uma tarde descontraída

que iniciou com orientações sobre o - Distúrbio de

voz relacionada ao trabalho, seguiu com a

participação da platéia em uma oficina de

exercícios de voz, fundamentando os cuidados

necessários e a simplicidade em realizá-los no

cotidiano.

Antonio Cesar Bernardes Augusto

O 10º Curso de Capacitação para Novos
Voluntários, foi realizado no último dia 26,- no
anfiteatro do HSPM,o objetivo deu-se em
acolher e capacitar mais voluntários para ações
em 2010. Na abertura as dinâmicas interativas
proporcionaram harmonia e as palestras
conhecimento de como funciona o voluntariado
e quais são os princípios legais desta tão
sublime atividade.

(0xx11) 3397-7743
Prazo até dia 07/maio

Ao final, os participantes interessados
puderam fazer inscrições. A próxima etapa são
as entrevistas.Agenda p/ tel:

. Das 8h às 12h e 13h às 18h.

HSPM realiza o 10º Curso
de Capacitação para

Novos Voluntários

E vem aí...

Semana da
Enfermagem

Do HSPM
10,11,12,14 de maio

Equipe de Voluntários do HSPM  participam da realização do
10º Curso de Capacitação e pousam ao lado da

Superintendente Dra Elizabete Michelete a direita da imagem e
de sua assessora de comunicação Cidinha Alves a esq.

n

Público-alvo: Médicos do corpo clínico,

residentes e internos.

Local: Anfiteatro - 9º andar


