
O Dia da Conscientização Contra a Obesidade Mórbida Infantil é celebrada anualmente em

3 de junho.

O principal objetivo desta data, como o próprio nome sugere, consiste em conscientizar a

população sobre os cuidados necessários para combater esta doença que afeta milhares de

crianças em todo o mundo. Foi-se o tempo em que criança gordinha era sinônimo de

saúde. Atualmente, a obesidade infantil é preocupação para pais e médicos e é um dos

maiores problemas de saúde pública a ser enfrentado.

Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), em parceria com o

Ministério da Saúde, mostra que uma em cada três crianças brasileiras com idade entre

cinco e nove anos está acima do peso recomendado pela Organização Mundial da Saúde

(OMS).

Nós apoiamos esta campanha.
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Acontecimentos

DIA DA CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A OBESIDADE MÓRBIDA 
INFANTIL 

NOTA DE FALECIMENTO

Nós, do Hospital São Paulo, nos solidarizamos com os familiares e lamentamos a perda 

desse grande homem que foi o Sr. José Braz.



O junho Vermelho é voltado para a valorização da doação de sangue – um gesto

solidário capaz de salvar a vida de até quatro pessoas, com apenas uma doação.

REQUISITOS E COMO DOAR

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50kg.

Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto e menores de 18 anos só

podem doar com consentimento formal dos responsáveis.

Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto

não podem doar temporariamente.

O procedimento para doação de sangue é simples, rápido e totalmente seguro. Não há

riscos para o doador, porque nenhum material usado na coleta do sangue é reutilizado, o

que elimina qualquer possibilidade de contaminação.

Os requisitos para doar sangue é estar com bom estado de saúde e seguir os seguintes

passos:

- Estar alimentado. Evite alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de

sangue.

- Caso seja após o almoço, aguardar 2 horas.

- Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas.

- Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito

antes dos 60 anos.

- A frequência máxima é de quatro doações de sangue anuais para o homem e de três

doações de sangue anuais para as mulheres.

- O intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de dois meses para os

homens e de três meses para as mulheres.

Para doar, você pode ir até o Centro de Atenção Especializada (Antigo Viva vida - Ao lado

do Hospital São Paulo)

Toda quarta-feira, das 07:30 as 15:00

Vale lembrar que você não precisa agendar.

Aguardamos você para continuar salvando vidas!
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JUNHO VERMELHO – DOAÇÃO DE SANGUE



Ocorreu no dia 28 de maio o 1º Simpósio de Cirurgia Oral no Hospital São Paulo. O evento

contou com o apoio do Centro de Estudos e da Administração do hospital. Estiveram

presentes mais de 70 participantes, onde temas como farmacologia, complicações cirúrgicas

e correções de deformidades faciais foram abordados.

1º SIMPÓSIO DE CIRURGIA ORAL 
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ATENDIMENTO A CRIANÇA AUTISTA: QUANDO VOCÊ CONHECE AS 
PEÇAS SE ENCAIXAM

O Hospital São Paulo, através das comissões CIPA (Comissão Interna de Prevenção de

Acidentes de Trabalho) e GTH (Grupo de Trabalho Humanizado), realizou nos dias 07 e 08 um

treinamento sobre o atendimento a pessoa autista. O tema *” Atendimento a Criança Autista:

quando você conhece as peças se encaixam” *, foi abordado pela psicóloga Pollyane

Carvalho, especialista em autismo. O treinamento teve como objetivo capacitar os

funcionários para saberem identificar as características das pessoas com autismo a fim de

oferecer um serviço especializado com qualidade, segurança e humanização.

Está garantido em lei esse atendimento, e no contexto hospitalar, se faz necessário conhecer

essa realidade. Nesse sentido, o Hospital irá se adequar desde as recepções até os

profissionais da assistência, baseando-se nas necessidades de cada um e de suas famílias,

garantindo prioridade nos atendimentos, diminuição no tempo de espera, adequação de

estímulos sensoriais que facilitem a comunicação objetiva, sempre buscando o conforto do

paciente.



Orientamos a todos os funcionários, pacientes e visitantes que em nosso hospital o uso de

máscaras segue obrigatório em todas as dependências.

Contamos com a sua colaboração para continuarmos salvando vidas.

ATENÇÃO : USO DE MÁSCARA OBRIGATÓRIO
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NOS AJUDE A SALVAR VIDAS – SEJA UM DOADOR

Veja como é fácil doar:

DÉBITO EM CONTA DA ENERGISA

O débito automático é uma parceria realizada com a Companhia de Energia Elétrica Energisa.

É uma maneira fácil, simples e segura de ser um doador do Hospital São Paulo. Basta apenas

o doador assinar uma autorização preenchida com alguns dados simples e de fácil

localização na conta da energia. Essa doação vem descrita na conta de luz, onde o doador

pode identificar com clareza o destino e o valor da doação.

CARTÃO DE CRÉDITO

Nosso atendente recolhe as informações do seu cartão e você combina o valor a ser doado.

Você pode cadastrar também no nosso site: www.hsp.org.br

MENSAGEIRO

Nossos mensageiros vão até você e recolhe a doação.

Todos eles são devidamente uniformizados e se identificam. O seu recibo possui a

identificação do hospital e as informações da sua doação.

Colabore você também, seja um doador!



O Hospital São Paulo conta agora com um CTI Humanizado, são leitos exclusivos para

atender os pacientes com mais conforto e humanização. Nossa UTI possui quartos

individualizados, banheiros exclusivos, aparelhos de ponta, onde cada paciente, de acordo

com indicação técnica poderá ter um acompanhante permanente. Além disso, contamos com

uma equipe altamente qualificada e uma estrutura diferenciada para atender a todos com

segurança e qualidade.

CTI HUMANIZADO
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URGÊNCIA E EMREGÊNCIA

Muitas pessoas tem dúvidas sobre a diferença entre Urgência e Emergência.

Ambas precisam de ação médica imediata, mas apesar de semelhantes, possuem significados

e iniciativas diferentes.



No dia 30 foi divulgado em nossas redes sociais, o convite para inauguração do setor de

Hemodiálise e da Unidade de Alimentação e Nutrição.

INAUGURAÇÃO – HEMODIÁLISE E UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E 
NUTRIÇÃO
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O Hospital São Paulo utiliza a gestão por Competências para gerenciar seus colaboradores.

Esta é uma metodologia que tem como objetivo desenvolver ao máximo as habilidades

técnicas (conhecimentos e habilidades) e comportamentais (atitudes) dos profissionais e

apresentar aos colaboradores quais são as expectativas da instituição ao contratá-lo.

A gestão por competência tem impacto na performance individual e coletiva e trabalha para

diminuir a diferença entre o que a organização espera e o que o colaborador pode oferecer.

Competência é um conjunto de três fatores: conhecimento, habilidade e atitude. As

habilidades se dividem em Competências Técnicas e Competências Comportamentais.

As competências técnicas são o conjunto de conhecimentos e habilidades necessárias para o

colaborador desempenhar as atividades inerentes ao cargo que ocupa na empresa, e as

competências comportamentais estão relacionadas com as atitudes do colaborador, que

podem ser decisivas para o desempenho de suas atividades.

GCPEC Fator RH

Feedbacks realizados – 07

NEP

Treinamentos realizados

Gestão por Competência
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Data                                            Treinamento Instrutor 

Relacionamnto interpessoal, processos de trabalho e trabalho em equipe 
Enfª Cândida e Psi Denilson 
Vardiero 

Monitorização Cardíaca Enfª Renata Calheiros 

Fisioterapia Respiratória Fisio Vanessa Basilio 

Reuso automatizado para reprocessamento de capilar de hemodiálise Engenheiro Clínico Marcelo 

Campanha de Higienizaçãpo das mãos - o uso de luvas não substitui a 
higiene das mãos Enfªs Irma Barbosa e Ludmila Silva

Tipos de Curativos Enfª Paula Ramos 

Cuidados de enfermagem com sondas, drenos e cateteres Enfª Paula Ramos 

Tipos de Curativos Enfª Kamilla Riguete

Cuidados de enfermagem com sondas, drenos e cateteres Enfª Kamilla Riguete

Cuidados de enfermagem com sondas, drenos e cateteres Enfª Mirian Loredo

Curativos Enfª Mirian Loredo

Atenção ao paciente pré e pós operatório cardíaco Enfª Thaís de Almeida

Transporte de materiais contaminados do Centro Cirúrgico para o 
expurgo da CME Enfª Anna Karolinne Ribeiro



Aniversariantes do  mês

Devido ao momento excepcional que vivemos,

infelizmente não pudemos fazer nossa tradicional

comemoração aos aniversariantes do mês. Mas

aproveitamos este espaço para desejar a todos muitas

felicidades e bênçãos, com o desejo de que tudo passe

logo e possamos comemorar juntos novamente.

O Psicólogo Organizacional, Denilson Vardiero,

entregou um cartão para os aniversariantes do mês.
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Datas comemorativas

Alguns dados estatísticos

Junho

Atendimentos Externos – 7.460
Internações – 1.062
Sessões de Hemodiálise – 1.793
Total de parto SUS – 93
Atendimento externo Síndrome Respiratória – 331
Arrecadações do Telemarketing – R$ 13.655,00
Quantidade de refeições servidas – 60.771
Kg de roupa lavada – 37.631

Dia do profissional do Recursos Humanos– 03 de junho

Dia do Gerente Comercial – 04 de junho
Logística – 06 de junho
Auxiliar de Faturamento – 10 de junho
Bioquímico – 15 de junho
Telefonista e Porteiro – 29 de junho




