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Relatório de
Sustentabilidade

E

ste relatório busca difundir os valores da instituição
e homenagear todos os colaboradores, corpo clínico,
fornecedores, prestadores de serviço, clientes e comunidade
de forma geral pelo desenvolvimento e progresso do nosso trabalho
que não seria possível sem suas ações.
Nosso trabalho tem como objetivo alcançar a qualidade
em nível de excelência na prestação de serviços hospitalares e
acreditamos que não é somente o aspecto econômico-financeiro
que contribuem para nosso crescimento, mas sim o conjunto de
ações que agregam valores ao longo do tempo.
Por isso cuidamos das pessoas e do meio onde trabalhamos,
diminuindo os impactos ambientais e criando oportunidades de
desenvolvimento socioambiental e econômico para todos, pois
criando uma consciência sustentável, estamos não só cuidando da
saúde dos nossos pacientes como também cuidando do futuro dos
nossos recém-nascidos.
Com muito orgulho o Hospital e Maternidade Municipal de
São José de Ribamar tem o prazer de emitir seu primeiro Relatório
de Sustentabilidade, elaborado de acordo com os padrões da Global
Reporting Initiative – GRI, que abrange indicadores econômicos,
sociais e ambientais, assim como relacionamento com o público de
um modo geral.

Palavras do Presidente
da Pró-Saúde

Dom Eurico dos Santos Veloso

Desde que assumiu a administração do Hospital e Maternidade Municipal de São José de Ribamar em 2011,
a Pró-Saúde firmou com a população do
município um compromisso que ultrapassa a prestação de serviços básicos
na área de saúde. Assim, passou a desenvolver atividades de natureza preventiva, sociais, educativas e aderiu a
programas de sustentabilidade.
Com este primeiro relatório GRI,
a instituição maranhense alinha suas

práticas de gestão às mais modernas
do país. No futuro, quando hospitais
saudáveis se tornarem uma exigência
da sociedade, será também graças ao
trabalho pioneiro de equipes dedicadas
como a que está à frente do Hospital e
Maternidade de São José de Ribamar.
Os meninos e meninas que nascem e virão a nascer nessa maternidade
farão parte, sem saber, da história dos
avanços da consciência ambiental no
Brasil. Que sejam bem-vindos! O futuro
a eles pertence.
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C

uidar é nossa missão. Cuidar de
vidas, sob diversas formas.
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Palavras do Diretor
Geral da Pró-Saúde

Ronaldo Pasquarelli

A
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Pró-Saúde
tem
consciência
do papel que desempenha na
questão da sustentabilidade. Nas
instituições que administra em todo o
país, passam 30 mil pessoas por dia.
São 33 hospitais, 3.500 leitos em doze
estados e 22 mil colaboradores que
cuidam de milhares de pessoas. Não
se pode ignorar o impacto ambiental
dessas ações.
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Mudar a cultura de uma
organização que atua em nível
nacional com os mais diversos
parceiros é tarefa complexa que exige
liderança, metodologia, investimentos
e envolvimento permanente. E boa
dose de paixão pelo que se faz. É dessa
forma que a Pró-Saúde vem obtendo
êxito na implantação de seu Sistema

de Gestão Ambiental, certificado
pelo ISO 14001 para os processos das
sedes administrativa e social. Para
as unidades que administra, a PróSaúde vem conquistando importantes
certificações, além de eliminar a
utilização de mercúrio e de apoiar a
elaboração dos relatórios GRI.
O presente documento, o
primeiro do Hospital e Maternidade
Municipal de São José de Ribamar, não
reúne apenas indicadores econômicos,
sociais e ambientais. Ele atesta o
compromisso da Pró-Saúde e da equipe
local com a disseminação de práticas
mais sustentáveis na gestão hospitalar.
É o legado que a instituição deixa para
as gerações futuras.

Palavras do Diretor de
Operações da Pró-Saúde

Danilo Oliveira da Silva

A Pró-Saúde, em seus mais de 45
anos de vida, tem sua história marcada
por iniciativas pioneiras na área da
saúde, e desde 2009, tem incentivado
práticas e ações sustentáveis em várias
de suas unidades. Não ações isoladas
e pontuais, mais ações sistemáticas
alinhadas com o perfil de atendimento,
minimizando impactos dos processos
do hospital nas comunidades onde está
operando.
Em São José de Ribamar, não
podia ser diferente. A parceria firmada
entre Prefeitura Municipal e Pró-Saúde
vem transformando a vida da nossa

comunidade, com a prestação de um
serviço com qualidade e humanizado a
todos que necessitam de atendimento.
A publicação do primeiro relatório de sustentabilidade do nosso Hospital, vem coroar esta exitosa parceria,
demostrando de forma sistemática e
através de uma metodologia internacionalmente reconhecida, todas as
ações desenvolvidas e recursos aplicados no hospital.
Através desta publicação, a PróSaúde tem o orgulho de ter mais uma
de suas unidades no seleto grupo de
hospitais brasileiros a ter seu relatório
publicado e internacionalmente reconhecido, demonstrando seu compromisso com gestão de qualidade e
transparência.
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O

tema sustentabilidade tem sido
amplamente debatido nos últimos anos. Muitas teorias e conceitos têm sido discutidos, mais vemos
ainda poucas ações práticas.
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Palavras do Diretor
Operacional Regional
da Pró-Saúde

Marcelo Durante Bittencourt

M

ais um ano se passa, transformando
planejamento em realizações e sucesso, sempre na busca da melhoria contínua e aprimoramento no modelo de gestão,
em prol da melhor assistência à comunidade
de São José de Ribamar e região, assim, apresentamos esta síntese de nossas principais
atividades assentadas no Relatório de Sustentabilidade do exercício de 2012, sendo nossa
prestação de constas de uma gestão transparente e profissional.
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Nosso compromisso se renova e é fortalecido a cada ano, alicerçados pelo reconhecimento dos órgãos representativos da
saúde, do governo municipal, da comunidade
local e regional, pelos nossos fornecedores,
órgãos de imprensa, corpo clínico e colaboradores e parceiros que são a força motriz de
todo o sucesso destas grandes realizações.
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Consolidar um modelo de gestão profissional é um trabalho hercúleo tendo em
vista a complexidade do nosso segmento de
saúde na realidade em que ainda encontra-se
nosso país, com tantas carências e necessidades, mas, com determinação, entusiasmo, liderança e inovação, estamos alcançando novos patamares num aprimoramento crescente
e continuado.
O foco de nossas ações em sustentabilidade, qualidade e humanização são prin-

cípios que já estão incorporados em nossa
gestão, mas almejamos ainda que estes princípios estejam plenamente incorporados em
nosso DNA e que todos aqueles que de certa
forma participam da gestão do Hospital Municipal de São José de Ribamar, tenham este
sentimento e esta conduta percebida em suas
atitudes pessoais diuturnamente.
Nossos números e resultados são significativos e positivos, o reconhecimento de
uma gestão humanizada, apoiados por ações
sustentáveis e principalmente pela busca do
reconhecimento da sociedade organizada,
tornando-se orgulho para todos nós.
E é desta forma que buscamos oferecer sempre um hospital com serviços de maior
qualidade, segurança e humanização para a
comunidade local.
Ainda temos muito a caminhar, mesmo diante
de dificuldades rotineiras não podemos esmorecer, e assim, aproveito para agradecer
à todos aqueles que direta ou indiretamente
nos ajudaram nestas conquistas e que apóiam
nossas ações, em especial, ao Governo Municipal, aos nossos parceiros, Corpo Clínico e
Colaboradores.

Boa Leitura!

Palavras do
Prefeito Municipal

Gilliano Fred Nascimento Cutrim
Mantendo a tradição, saímos na frente
mais uma vez. Ressalto a relevância da emissão
do relatório de sustentabilidade por parte do
Hospital e Maternidade do Município de São José
de Ribamar.

O poder executivo tem trabalhado incessantemente para atender aos anseios da população
Ribamarense e tem conseguido muitas conquistas.

No cenário mundial de hoje, em que
progressivamente as pessoas, a sociedade e as
instituições estão atentas para a importância
do crescimento e da evolução por meio do
desenvolvimento sustentável, o sucesso das
organizações sejam quais forem, depende de uma
nova forma de pensar, visto que os resultados
estão cada vez mais atrelados aos impactos
socioambientais causados por suas decisões e
ações. Há, portanto na gestão hospitalar uma
relação direta de responsabilidade com os recursos
e interesses públicos.

O município possui hoje um complexo
hospitalar com pronto socorro e Maternidade que
atendem juntos uma média de 8.291 pacientes
por mês, nas diversas especialidades: clínica
médica, clínica pediátrica, ortopedia, cirurgia,
obstetrícia, anestesiologia.
Temos uma equipe de médicos obstetras,
pediatras e anestesistas, trabalhando 24 horas
para atender numa estrutura com equipamentos
de alta tecnologia e com instalações confortáveis.
Toda a estrutura é custeada com recursos
próprios do município, o que revela nosso
compromisso com a qualidade dos serviços de
saúde oferecidos à população. O atendimento
é voltado exclusivamente para o SUS, público,
gratuito e universal, conforme determina nossa
constituição federal.
Este é o foco de uma administração
pública séria, arrojada, que busca soluções que
visam melhorar a saúde e a qualidade de vida
da população. É o nosso foco: Investir em uma
gestão inovadora priorizando a saúde e bem-estar
da população, os jovens, as parcerias.

Gestão 2009-2012
2013-2016

Sabemos que é responsabilidade da
gestão hospitalar, por exemplo, a otimização
dos recursos públicos, a redução na geração de
resíduos, o cuidado com as pessoas.
Temos
pleno
conhecimento
das
consequências nocivas que os hospitais que
não trabalham alinhados com o conceito
de sustentabilidade podem causar para a
comunidade e para o meio ambiente.
Para nós, é uma honra sermos apoiadores
incondicionais e poder promover nosso hospital e
maternidade como a primeira instituição pública
do norte e nordeste a emitir este relatório com
parâmetros reconhecidos internacionalmente”.
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O

Município de São José de Ribamar tem
como principal característica de sua
gestão o pioneirismo. Assim tem sido na
cultura, educação, saúde e demais setores da
administração pública.
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Palavras do
Secretário de Saúde

Rodrigo Ericeira Valente da Silva

O
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Hospital e Maternidade Municipal de São José de Ribamar representa hoje para o nosso município uma garantia de atendimento de
boa qualidade para nossos pacientes.
Seja no hospital, no pronto socorro ou na
maternidade municipal, há de fato uma
preocupação em oferecer para nossa
população um atendimento humanizado
e de qualidade, voltado exclusivamente
para o SUS. Atendimento este, público,
gratuito e universal.
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Em nosso trabalho frente a Secretaria Municipal de Saúde e em
conjunto com o poder executivo municipal, não medimos esforços para garantir o direito do cidadão a um serviço
de saúde com qualidade, com profissio-

nais capacitados e comprometidos nas
diversas especialidades médicas e serviços de apoio ao diagnóstico e tratamento. Trabalhamos arduamente para
oferecer um serviço de saúde diferenciado e estamos logrando êxito. Estamos hoje com uma maternidade que
é referência em serviço no Estado do
Maranhão e isto é motivo de orgulho.
Por fim, quero enfatizar a importância da iniciativa do Hospital e
Maternidade de São José de Ribamar
em engajar-se no desafio de desenvolver ações que permitam o desenvolvimento de uma operação hospitalar com
responsabilidade em relação ao meio
ambiente, sustentabilidade econômica
e responsabilidade social.

Palavras do Diretor
Geral do Hospital

F

alar de Sustentabilidade é falar
do futuro do planeta e do ser humano. Desde a Revolução Industrial no ano de 1800, o homem vem
explorando irracionalmente o planeta
terra gerando áreas de degradação ambiental que se espalham pelo planeta
como um todo e também grandes áreas
de pobreza e conflitos. Após a Segunda Guerra Mundial a consciência do ser
humano começou a mudar. Entende-se
que para termos um futuro melhor, temos que preservar o presente. Muitos
movimentos surgiram com o objetivo
de preservação ambiental e promoção
humana, em que coloca o ser humano
como principal objetivo. Hoje se entende que para o ser humano continuar
a morar neste planeta, ele precisa

cuidar do mesmo. O Planeta terra é a
nossa casa. Se não cuidarmos não teremos casa num futuro bem curto. É com
esse objetivo que estamos cuidando do
Hospital e Maternidade de São José de
Ribamar. Estamos inseridos em uma região onde os problemas são enormes,
onde há muita coisa a ser feita, onde
os desafios são permanentes. A questão
da Sustentabilidade ainda é incipiente,
estamos começando a criar a cultura
do preservar e do cuidar. Todos nós que
moramos neste Planeta chamado Terra, estamos interligados. Desta forma,
cada um fazendo sua parte, conseguiremos suprir nossas necessidades sem
agredir o meio em que vivemos para
que as futuras gerações possam usufruir de um mundo sustentável.
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Edson Luíz Martins
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Palavras do Diretor
Administrativo do Hospital

Walmir Gomes da Silva

A

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE | 2012

credito firmemente que a sociedade de um modo geral está cada
vez mais consciente em relação a
seu papel no que diz respeito ao meio
ambiente e responsabilidade social. É indispensável que as organizações possam
no desenvolvimento de suas atividades
produtivas ter em mente a importância
de atender as necessidades das gerações
atuais, gerar valor para a sociedade e ao
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mesmo tempo garantir recursos para as
gerações futuras. É preciso comprometimento dos diversos stakeholders, visto que é possível harmonizar produção
e responsabilidade socioambiental que
garantem o desenvolvimento sustentável. É este o caminho que hoje trilha o
Hospital e Maternidade Municipal de São
José de Ribamar.

Perﬁl do Relatório
O Relatório de Sustentabilidade é publicado anualmente, com a
finalidade de apresentar as atividades e ações do Hospital e Maternidade
Municipal de São José de Ribamar exercidas no período de 10 de janeiro a
31 de dezembro de 2012.O Relatório estará disponível no site http://www.
hmmsjr.com.br, no link Sustentabilidade/ Relatório de Sustentabilidade
2012.

Parâmetros do Relatório
O relatório de sustentabilidade do Hospital e Maternidade Municipal de
São José de Ribamar localizado no estado do Maranhão, foi desenvolvido com
base nas diretrizes de relatório de sustentabilidade (G3) da Global Reporting
Initiative (GRI) e no seu limite de atuação, abordando as informações de
desempenho econômico, ambiental, social e todas as informações foram
compiladas de acordo com o Protocolo Técnico da GRI.
As informações apresentadas no Relatório compreendem o período
de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2012, sua periodicidade será anual,
e retrata as iniciativas, formas de gestão e resultados alcançados pelo
Hospital e Maternidade Municipal de São José do Ribamar neste período.
o

O conteúdo foi produzido considerando a matriz de materialidade,
que foi elaborada de acordo com o processo de engajamento das partes
interessadas feita no ano de 2012, conforme descrito ao longo do relatório.
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Boa Leitura.
Hospital e Maternidade Municipal de São José de Ribamar
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Não houve nenhuma limitação com relação ao limite e ao escopo
estabelecido.
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Município de
São José de Ribamar

A
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sede de São José de Ribamar fica
a 30 km de São Luís, capital do
Maranhão, no extremo leste da Ilha.
Trata-se da terceira cidade mais populosa
do Estado e o seu nome é em homenagem
ao Santo Padroeiro do Maranhão.
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O município apresenta características marcantes de relevo, áreas baixas
com o surgimento esporádico de outeiros
com cerca de 20 metros de altitude. Os
principais acidentes geográficos são: a
Baía de São José, a leste do Município, e
as pontas Panaquatira, Vermelha, de São
José e Caúra.
A Baía de São José, localizada
a leste da ilha de São Luís e a oeste a
terra firme do município de Icatú, é

segundo opinião abalizada de alguns dos
nossos mais renomados historiadores, o
local em que os portugueses da armada
milagrosa derrotaram os franceses, na
famosa Batalha de Guaxenduba, em que
a proteção do céu tão positivamente se
manifestou, criando a lenda de Nossa
Senhora da Vitória e, por isso, padroeira
de São Luís.
A hidrografia de São José de
Ribamar é formada basicamente por
rios perenes, outrora vistos como de
consideráveis proporções econômicas
para pesca, agricultura, transporte e
lazer. Porém, de qualquer forma, ainda
continuam utilizados por pequenos
agricultores do meio rural na irrigação
das suas hortas.

A cidade possui clima megatérmico
com temperaturas que variam de 21ºC a
34ºC o ano todo, com pequenas variações
sazonais de 1ºC apenas. Apesar das
altas temperaturas, o clima é agradável
influenciado pelos ventos que vêm do
mar.
São José de Ribamar é o maior
roteiro de fé do Maranhão. Todos os anos,
durante o mês de setembro, a cidade se
prepara para receber milhares de devotos
para o Festejo de São José de Ribamar.

Durante dez dias são realizadas romarias,
missas campais e procissões, que renovam
a fé dos maranhenses e colocam o festejo
de São José de Ribamar entre as maiores
festas religiosas do Brasil.
Durante todo o ano a cidade recebe
turistas que chegam para conhecer
sua cultura, se divertir em suas festas
populares e usufruir das belezas naturais,
culinária e artesanatos feitos com
matéria-prima da própria região.

Mapa Região

Fundação/Emancipação: 24 de setembro de 1952
Unidade Federativa: Maranhão
Mesorregião: Norte Maranhense
Microrregião: Aglomeração Urbana de São Luís
Municípios limítrofes: São Luís, Paço do Lumiar e Raposa
Área: 388,37 km² (fonte: IBGE - 2010)
População: 163.045 habitantes (Fonte: IBGE - 2010)
Bairros/localidades: 103
IDH do Município: 0.700 (Fonte: PNUD/2000)
IDH do Estado: 0.636 (Fonte: PNUD/2000)
Renda per capita: R$3.105,91mil (Fonte: IBGE/2008)
PIB Bruto: 421,84mi (Fonte: IBGE/2008)

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE | 2012

Informações Gerais
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PERFIL DA INSTITUIÇÃO
Hospital e Maternidade Municipal
São José de Ribamar

O

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE | 2012

Hospital Municipal de São José de
Ribamar foi construído no mandato do
então Prefeito José Câmara Ferreira
em 1992, sendo, nessa época, apenas uma
Unidade Mista Municipal. Em 2009 a Unidade
Mista se transformou no Hospital Municipal
de São José de Ribamar. Em 2001 Recebeu o
título de HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA, pelo
Fundo das Nações Unidas para Infância UNICEF. Em setembro de 2011 a Pró Saúde,
em parceria com o município, assumiu a
administração do Hospital com o objetivo
de otimizar o atendimento Hospitalar em
São José de Ribamar.
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Segundo o Ministério da Saúde
quando assim definiu o conceito de
hospital, coloca que: “O hospital é parte
integrante de uma organização Médica
e Social, cuja função básica, consiste
em proporcionar à população Assistência
Médica Sanitária completa, tanto curativa
como preventiva, sob qualquer regime
de atendimento, inclusive o domiciliar,
cujos serviços externos irradiam até o
âmbito familiar, constituindo-se também,

em centro de educação, capacitação de
Recursos Humanos e de Pesquisas em
Saúde, bem como de encaminhamento de
pacientes, cabendo-lhe supervisionar e
orientar os estabelecimentos de saúde a
ele vinculados tecnicamente.” Seguindo
essa filosofia é que o Hospital Municipal
de São José de Ribamar se propõe a
desenvolver a promoção da saúde através
de ações que não se limitam apenas ao
atendimento básico Hospitalar, mas sim:
• Desenvolvimento de atividades de
saúde de natureza preventiva;
• Desenvolvimento de programas de
natureza social;
• Promoção de ações educativas para
a comunidade;
• Apoio às instituições sociais carentes;
• Desenvolvimento de programas de
sustentabilidade envolvendo colaboradores e usuários;
• Promoção da Humanização no
ambiente Hospitalar.

O Hospital Municipal de São José de
Ribamar se preocupa com os seus pacientes.
Possuímos uma Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar altamente atuante que
acompanha a recuperação dos pacientes
mesmo quando estes não mais estão nas
dependências do Hospital.
Contamos
também
com
um
setor de Serviço Social que desenvolve
constantemente
ações
voltadas
ao
desenvolvimento educacional e social
das comunidades da região. Além disso,
nosso Serviço de Atendimento ao Usuário
(S.A.U) está sempre pronto para ouvir os

pacientes e acompanhantes com o objetivo
de melhorar os serviços do hospital para
satisfazer ao máximo nossos clientes.
O Hospital e Maternidade de São José
de Ribamar além de atender a sociedade
ou comunidade onde está instalado,
também atende outras cidades adjacentes
ou próximas, como os municípios de Paço
do Lumiar, Raposa e São Luís. Também é
constante a visita de prefeitos de outros
municípios mais distantes e da mesma
confederação para ver a evolução e a
qualidade dos serviços prestados em nossa
instituição.

ESPECIALIDADES MÉDICAS

A pediatria é a especialidade médica
dedicada à assistência à criança e ao adolescente, nos seus diversos aspectos, sejam
eles preventivos ou curativos.
O pediatra é o médico com formação
dirigida exclusivamente para os cuidados da
criança e do adolescente, com uma formação que compreende no mínimo dois anos de
residência médica ou curso de especialização
equivalente a pós-graduação, entretanto, somente os profissionais que concluíram curso
de residência médica conseguem a inscrição
da especialidade junto ao registro do CRM Conselho Regional de Medicina.
Para atuar em áreas específicas da
pediatria é necessário além da formação inicial, treinamento e estudos em serviços especializados por um período que vai de um a
três anos.
OBSTETRÍCIA
Ginecologia e obstetrícia é o nome
de uma especialidade médica reconhecida
pelo Conselho Federal de Medicina do
Brasil.
Para o médico receber o título de
especialista em ginecologia e obstetrícia
é necessário participar do programa de
residência médica na área com duração de
3 anos.

Alternativamente pode-se prestar
concurso promovido pela Federação
Brasileira das Sociedades de Ginecologia e
Obstetrícia (FEBRASGO). Um convênio entre
a Associação Médica Brasileira, Conselho
Federal de Medicina e a Comissão Nacional
de Médicos Residentes, reconhece algumas
áreas de atuação (subespecialidades) para
os ginecologistas obstetras.
ORTOPEDIA
A Ortopedia é a especialidade médica
que cuida das doenças e deformidades dos
ossos, músculos, ligamentos, articulações,
enfim, elementos relacionados ao aparelho
locomotor. A Traumatologia é a especialidade médica que lida com o trauma do
aparelho músculo-esquelético. No Brasil as
especialidades são unificadas, recebendo o
nome de “Ortopedia e Traumatologia”.
NEONATOLOGIA
A neonatologia (do latim: ne(o) - novo;
nat(o) - nascimento; e logia - estudo) é o
ramo da Pediatria que ocupa-se das crianças desde o nascimento até 28 dias de idade
(quando as crianças deixam de ser nomeadas
recém-nascidos e passam a ser lactentes).
A equipe que cuida dos recém-nascidos
é multiprofissional, contando com a equipe
de neonatologia, enfermagem, fisioterapia,
fonoaudiologia, entre outras.
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CLÍNICA PEDIÁTRICA
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ANESTESIOLOGIA

CLÍNICA MÉDICA

Anestesiologia é a especialidade médica que estuda e proporciona ausência ou
alívio da dor e outras sensações ao paciente que necessita realizar procedimentos
médicos, como cirurgias ou exames diagnósticos, identificando e tratando eventuais alterações das funções vitais.

Clínica médica, no Brasil também conhecida como Medicina Interna, é a especialidade médica que trata de pacientes adultos, atuando principalmente em ambiente
hospitalar. Inclui o estudo das doenças de
adultos, não cirúrgicas, não obstétricas e
não ginecológicas, sendo a especialidade
médica a partir da qual se diferenciaram
todas as outras áreas clínicas como Cardiologia, Reumatologia, Oncologia, Alergologia, Endocrinologia, Gastroenterologia,
Hematologia, Nefrologia e Pneumologia.
No Brasil, o especialista em clínica médica
deve cumprir, além do curso de Medicina,
dois anos de residência médica em Clínica
Médica. O termo “clínico geral” é popularmente utilizado para designar o médico
sem especialização.

A especialidade vem a cada dia ampliando suas áreas de atuação, englobando não só o período intra-operatório, bem
como os períodos Pré e Pós-Operatórios,
realizando atendimento ambulatorial
para Avaliação Pré-Anestésica e assumindo um papel fundamental pós-cirúrgico
no acompanhamento do paciente tanto
nos serviços de recuperação pós-anestésica e Unidades de Terapia Intensiva quanto
no ambiente da enfermaria (cuidados paliativos, por exemplo) até o momento da
Alta Hospitalar.

SERVIÇOS DE APOIO
FARMÁCIA HOSPITALAR
É composta por um dispensário de
medicamentos que funciona 24 horas
fornecendo os medicamentos necessários
para todos os nossos pacientes internados.
NUTRIÇÃO
Este serviço é composto por uma área
técnica de manipulação e preparo, que
produz alimentos tanto para pacientes
quanto para os nossos colaboradores.
Segue critérios de higiene e produção
específicos que são acompanhados por
uma nutricionista.
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SERVIÇO SOCIAL
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O Serviço Social oferece aos pacientes
condições para que eles tenham um
atendimento completo. O assistente social
recebe as demandas espontâneas ocorridas
no hospital e realiza o atendimento com
o objetivo de responder às necessidades e
aos problemas de cunho social e humano
que estiverem interferindo na conduta e
assistência médica.

SADT – SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO
E TRATAMENTO
O setor de radiologia prioriza a
qualidade e eficiência no atendimento de
seus pacientes, com recepção própria,
climatizada, assentos para acomodar toda
a demanda interna e externa. O processo
de atendimento é controlado por meio de
senhas.
Na sala de Raios-X é fornecido para
todos os pacientes, batas higienizadas,
proporcionando um atendimento de
qualidade e evitando qualquer tipo de
constrangimento aos nossos usuários.
Os resultados dos exames são laudados
por uma equipe de médicos radiologistas,
em que são entregues aos pacientes
no prazo máximo de 02 dias úteis para
exames eletivos.
Os resíduos químicos gerados pelo
setor são recolhidos por uma empresa
especializada, evitando qualquer tipo
de vazamento na rede fluvial, evitando
contaminação do lençol freático, rios e etc.

Nossos

Valores
Visão:
Sermos reconhecidos pela população do
Município de São José de Ribamar pela
qualidade da assistência prestada e com
foco na humanização.
Valores:
• Profissionalismo
Competência Técnica e responsabili-

dade pessoal para atingir os objetivos
definidos.
• Qualidade
Aperfeiçoamento constante dos serviços buscando a satisfação dos clientes internos e externos.
• Responsabilidade Social
Valorização do ser humano e do meioambiente em todas as atividades e
decisões.
• Ética
Transparência e respeito em todas as
relações e sigilo profissional.
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Missão:
Promover assistência hospitalar de
baixa complexidade e conforme o perfil
assistencial, com o compromisso de
melhorar continuamente a qualidade e
a humanização na assistência.
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Política

Ambiental
N
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE | 2012

osso compromisso é preservar a vida
com dignidade sem discriminação
de qualquer espécie, de acordo com
os seguintes princípios:
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• Capacitar nossos colaboradores para desenvolver ações economicamente viáveis,
socialmente justas e ambientalmente
adequadas para a preservação do meioambiente.
• Promover o comprometimento da melhoria contínua dos processos e serviços com

ações de qualidade e visão em sustentabilidade.
• Possibilitar que todas as dependências
possam dialogar com as partes interessadas, sempre observando a legislação socioambiental.
• Propiciar que os objetivos e metas ambientais da entidade sejam divulgados pelos meios de comunicação.

Estrutura

Organizacional
O Hospital e Maternidade Municipal
de São José de Ribamar é administrado
pela Pró-Saúde – Associação Beneficente de
Assistência Social e Hospitalar de acordo
com o contrato nº 323/2011, decorrente
do Pregão Presencial nº 067/2011.

A fiscalização do Contrato é
efetuada pela Secretaria Municipal de
Saúde e Controladoria Geral do Município,
em que, a qualquer tempo, determina
o que é necessário à regularização de
eventuais faltas ou defeitos observados.

ORGANOGRAMA
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HOSPITAL E MATERNIDADE DE
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - HMMSJR
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Diretores
e Gerentes
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Diretor Geral
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Diretor Técnico

Diretor Administrativo

Gerente Administrativa

Gerente Enfermagem

Corpo Clínico
e Comissões

COMISSÕES
• Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar – CCIH: Tem o objetivo não
somente de prevenir e combater a
infecção hospitalar, beneficiando dessa
maneira toda a população assistida, mas
também proteger o hospital e o corpo
clínico quanto ao monitoramento e
controle de focos de infecção.
• Comissão de Revisão de Prontuários:
Tem o objetivo de analisar e acompanhar
os prontuários médicos.

• Comissão de Vigilância Epidemiológica:
Tem o objetivo de realizar ações de
vigilância epidemiológica de Doenças
de Notificação Compulsória – DNC no
ambiente hospitalar.
• Comissão de Óbito e Óbito MaternoInfantil: Tem o objetivo de avaliar todos
os óbitos ocorridos na organização, bem
como os laudos de todas as necropsias,
solicitando, sempre que necessário,
laudos do Instituto Médico Legal e do
Serviço de Verificação de Óbitos.
• Comissão de Ética Médica: Tem o
objetivo de orientar e fiscalizar o exercício
ético do profissional médico dentro da
instituição.
• Comissão de Ética de Enfermagem:
Tem como objetivo orientar e divulgar
temas relativos a ética do profissional de
enfermagem.
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O

Hospital e Maternidade Municipal
de São José de Ribamar conta
com aproximadamente 46 médicos
em seu Corpo Clínico. São profissionais
especializados na área em que atuam,
altamente qualificados e preparados
para atender os pacientes nas diversas
especialidades oferecidas pelo hospital.
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Engajamento dos

Stakeholders
C

om objetivo de construir uma relação
de confiança com o público de interesse
e a sociedade, o Hospital e Maternidade
Municipal de São José de Ribamar observa
atentamente as necessidades e valores de seus
stakeholders para tomadas de decisões.
Este feedback proporciona a construção
de vínculos de qualidade e uma gestão
da sustentabilidade mais inteligente, pois
considera as expectativas, o entendimento e
a avaliação do público central com relação a
atuação sustentável da instituição.
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Para elaboração deste relatório, o
Hospital e Maternidade de São José de Ribamar
realizou um processo de engajamento em que
levou em consideração as partes interessadas.
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Acima é apresentado um diagrama representando as interações dos diferentes grupos de stakeholders.

Matriz de

Materialidade

Foram consultadas cerca de 70
pessoas numa abordagem presencial

e diversificada para extração
informações com maior precisão.

das

O Hospital e Maternidade Municipal
de São José de Ribamar agradece a todos
que participaram desse processo de
construção da materialidade tornando
muito mais expressivo e consistente a
opinião de todas as partes interessadas.
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A materialidade é um item padrão
da GRI do Relatório de Sustentabilidade
onde é feito levantamento de opiniões com
relação ao desempenho econômico, social
e ambiental da instituição e abordam
assuntos que são classificados conforme a
sua relevância.
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Desempenho

Econômico
EC1; EC5; EC7

O

Hospital e Maternidade Municipal de
São José de Ribamar é administrado
por uma entidade filantrópica que
trabalha com recursos públicos para gerir
esta instituição. A execução dos serviços
é feita na mais estreita observância
da lei, sempre visando otimizar o uso
do custeio repassado em despesas e
custos com a entidade administrada.
Nossa meta é viabilizar a utilização dos
recursos destinados à manutenção da
entidade com maior efetividade possível,
dentro das normas legais e que sustenta
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Valor Econômico Gerado
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essa parceria entre Pró-Saúde e órgãos
públicos.
A instituição
trabalha
com
responsabilidade, sendo assim, oferece
transparência e compromisso com o
dinheiro e patrimônios públicos, para
que a população possa ser beneficiada
e bem atendida através da prestação
do serviço com respeito e dignidade,
sempre obedecendo a premissas básicas
da impessoalidade, economicidade e
legalidade.

Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao salário mínimo local

Proporção de membros de alta gerência recrutados na comunidade local
A Alta Gerência é o setor responsável pela gestão estratégica, em que desenvolve
atividades de Planejamento, Organização, Liderança e Controle. Estimulando o
desempenho de seus subordinados e utilizando os recursos necessários para sua gestão.
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Não existe uma política global de contratação de profissionais moradores locais.
No entanto na instituição existe a preferência pela contratação local.
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Responsabilidade pelos

Produtos / Serviços
PR8; HR4
Relacionamento com os clientes
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Para melhor relacionamento com
o público, foi implantado um serviço de
atendimento ao cliente – S.A.U, que é um
setor responsável por atender queixas,
sugestões e elogios dos usuários, bem como
coletar, processar e divulgar as pesquisas
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de satisfação realizadas com os mesmos,
através dos questionários de avaliação,
referente aos serviços prestados na
instituição, objetivando a melhoria tanto
na qualidade da assistência quanto nas
relações de trabalho.

Máquinas que coletam dados de satisfação

O Hospital e Maternidade Municipal de São José de Ribamar não teve nenhum tipo
de reclamação relativa à violação de privacidade e perda de dados de clientes e o
número de casos de discriminação dentro da instituição foi nulo.

DEPOIMENTOS

“Estou feliz, pois o município de São José de Ribamar
está ganhando com essa nova gestão, mais saúde, respeito e
humanização. Vi durante esse período que passei aqui com minha
ﬁlha, pessoas com vontade de fazer seu trabalho bem feito,
a limpeza melhorou, o atendimento em si melhorou muito.
Agradeço pelo atendimento que deram a minha ﬁlha e a mim,
e desejo que continuem melhorando, para que assim como eu,
todos saiam satisfeitos.”
Relata a usuária Gleiciane dos Santos de 23 anos.

“Achei excelente o atendimento de toda equipe do hospital
quando minha ﬁlha ﬁcou internada, todos muito atenciosos,
inclusive em uma tarde, passaram entregando brinquedos e
todas as crianças da enfermaria ﬁcaram muito felizes!
Estar com seu ﬁlho internado não é nada fácil, cuidar de
crianças requer um cuidado especial e foi o que eu observei da
equipe de proﬁssionais de todo o hospital durante esse período.”

“Estou muito satisfeita com o atendimento de todos, fui muito
bem recebida, o recepcionista que me atendeu foi ótimo, agiu
com rapidez e segurança, o médico soube me orientar, fez um
trabalho bem feito, foi muito paciente comigo, pois sou mãe
de primeira viagem, estava com medo na hora do parto, mas
ele e as enfermeiras souberam me acalmar. As dependências da
Maternidade são ótimas todas limpinhas, a equipe de higienização
está de parabéns, pois toda hora vem uma das meninas ver se está
tudo limpo, não tenho o que dizer da alimentação, a comida é
saborosa de boa qualidade, vem tudo quentinho e as copeiras são
muito educadas. Só tenho que agradecer a todos, e desejar que
Deus continue iluminando a vida de cada um, para continuar fazendo esse ótimo trabalho.
São José de Ribamar está de parabéns com uma maternidade desse porte.”
Palavras da usuária Maria Luzilene Bezerra.
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Relata o acompanhante Erivelto Eduardo Garcia Moraes pai de Ana Sophia Prazeres Moraes,
paciente.
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“Eu quero parabenizar a todos pelo atendimento
recebido, eu agradeço pela nossa cidade ter proﬁssionais
da área da saúde treinados e capacitados para receber seus
pacientes com carinho e amor, quero dizer que todos vocês
médicos, enfermeiros, trabalhadores da limpeza, enﬁm,
todo o corpo deste hospital que vocês estão de parabéns.
Estou muito feliz por meu ﬁlho ter sido bem atendido”.

Palavras da Sra. Ilrilene Reis Pereira, mãe do menino Daniel Reis Pereira.

“Gostei do quarto. Pois é limpo, amplo
e geladinho. Passei a noite bem confortável
nesta poltrona que é melhor que as
antigas cadeiras de plástico. Fiquei mais
acomodada.”
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Palavras da acompanhante Raimunda Nonata Mendes Vilar
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Desempenho

Social
LA1; LA2; LA4

RESPONSABILIDADE COM OS COLABORADORES
O Hospital e Maternidade Municipal de São José de
Ribamar segue uma política de contratação de profissionais
portadores de deficiência e jovens aprendizes que participam
do programa Aprendiz Legal, com a finalidade de inserir pessoas
no mercado de trabalho.
Todos os colaboradores são contratados no regime
jurídico da CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas e abrangidos
por Acordos de Convenção Coletiva.
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Total de Trabalhadores
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Saúde e Segurança

do Trabalhador
LA6; LA7;

O Serviço de Medicina do Trabalho SESMT atua com políticas e procedimentos
internos que visam evitar acidentes de trabalho, estebelecendo diretrizes de conduta após
a ocorrência desses acidentes e atuando na
fiscalização das normas de segurança laboral.

Em conjunto com o SESMT, temos 100%
dos colaboradores representados pela CIPA –
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes,
que trabalha prevenindo e corrigindo ações
inadequadas de segurança do trabalhador
dentro do ambiente de trabalho.

Política de Segurança do Trabalho
‘‘Promover a segurança e o bem-estar, através da prevenção de acidentes de trabalho,
garantindo, a integridade física e a saúde ocupacional de todos os colaboradores.’’
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NÚMEROS DO SESMT
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Campanhas de Vacinação

Imunização ativa dos trabalhadores, em que foram administradas as vacinações
de febre amarela, DT, hepatite B, para a prevenção dos riscos de contrair doenças,
conforme estabelecido no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO
e item 32.2.4.17.1 da NR-32.

Controle de imunização das vacinações dos funcionários

Fornecimento dos equipamentos de proteção individual – EPI’s, destinados à
proteção dos riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde ocupacional dos
colaboradores, durante a execução de suas atividades. Garantindo assim, que os mesmos
venham a suprir as necessidades pertinentes para o bom funcionamento da instituição
de forma segura.
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Entrega de EPI’s
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Eleição da CIPA

A Eleição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA ocorreu conforme
cronograma de implantação regido pela Norma Regulamentadora NR-5.
Foi adotado processo padrão de inscrição e eleição dos candidatos para compor
a representatividade dos empregados.

SIPAT
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A SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho é um evento
obrigatório nas empresas brasileiras segundo a legislação trabalhista. Deve ser organizada
anualmente pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) com o objetivo de
orientar e conscientizar os colaboradores sobre a importância da prevenção de acidentes
e doenças no ambiente do trabalho, fazer com que os funcionários resgatem valores
esquecidos pelo corre-corre do dia-a-dia, ou seja, não só tenham idéia de segurança,
mas que efetivamente pratiquem segurança.
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Educação e
Desenvolvimento
LA10;

O Hospital e Maternidade Municipal de São José de Ribamar é composto por
uma equipe multidisciplinar comprometida com a qualidade e excelência na assistência
a saúde. É um hospital público municipal administrado pela Pró-Saúde - Associação
Beneficente de Assistência Social e Hospitalar que é uma instituição especializada em
gestão de serviços de saúde e administração hospitalar no País.

A missão do Núcleo de Educação Permanente - NEP
“Atuar na capacitação e no desenvolvimento profissional, técnico, pessoal e
humano dos colaboradores com foco na excelência e eficácia da assistência prestada ao
usuário, de acordo com os princípios éticos, mantendo-se em consonância com a missão
do hospital”.

NÚMEROS DO NEP
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Cursos Ministrados
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Números de Participantes
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Eventos e

Encontros

II Simpósio de Sustentabilidade Hospitalar
O simpósio abordou temas como: sustentabilidade na indústria - Petrobrás,
programa de uso racional da água - SABESP, sustentabilidade e saúde e encerrou com a
entrega de prêmios aos melhores trabalhos realizados na área pelos colaboradores do
Hospital Municipal de Cubatão/SP administrado pela Pró-Saúde desde 2003.

O Evento teve como objetivo proporcionar o entendimento da importância da
liderança e das ações conjuntas focadas em resultados e objetivos comuns, desenvolver
competências de liderança e gerenciamento como: planejamento, condução na
gestão de pessoas, estratégias para alcance de resultado e monitoramento de ações e
desenvolver o profissional que ocupa posição de gestor.
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Desenvolvendo Líderes
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Semana da Enfermagem
“Enfermagem no contexto de Inovações e Mudanças”
O tema do evento foi voltado às constantes inovações e mudanças que ocorrem
no serviço da Enfermagem, ocasionando integração entre ciência e arte, sujeito e
objeto, técnica e ética, teoria e prática.

II Seminário Gestão de Pessoas
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O principal objetivo do evento além da integração dos colaboradores foi orientar
sobre os processos de legislação trabalhista e previdenciária, aos responsáveis das
áreas de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal, SESMT e Diretorias de todos os
hospitais administrados pela Pró-Saúde.
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Diversidade e Igualdade

de Oportunidades
LA14

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE | 2012

Nossa política de recrutamento e seleção não restringe o acesso das mulheres
a quaisquer cargos ou categorias e a remuneração que recebem não difere das dos
homens que ocupam o mesmo cargo.
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Desempenho

Ambiental
EN3; EN8; EN22; EN28

O Hospital e Maternidade de São
José de Ribamar possui áreas críticas que
não podem ficar sem o abastecimento de
água, gases medicinais, energia elétrica,
combustível, entre outros insumos, 24h
por dia, causando assim um impacto
ambiental considerável. Para amenizar
esta situação, procuramos alternativas
para racionalizar o uso desses insumos.
Tivemos em 2012 um consumo
total de energia elétrica de 715.425
kW/h. Várias ações foram feitas para
reduzir ainda mais este consumo, como
a troca de lâmpadas encandescentes

por fluorescentes, programação dos
ciclos de esterilização da autoclave,
individualização
de
interruptores
que acendiam grande quantidades de
lâmpadas, entre outras ações. Para 2013
os projetos serão mais intensos, com
o planejamento para a instalação de
lâmpadas com leds, sensores de presença
em locais menos movimentados, criação da
comissão de custos para conscientização
de toda equipe e, outras programações
que farão os resultados de 2013 serem
bem melhores do que os de 2012.
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Consumo de Energia Elétrica - Total (kw)
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O total de Consumo de energia no ano foi de 715.425 (KW) que corresponde a 2.575,53 (GJ) Gigajoule

Consumo de Combustível Diesel (litros)

Ainda no mesmo ano, manteve-se uma média de 292.500 gramas de gás utilizados
mensalmente. Os meses de janeiro e março são historicamente os meses de menor
consumo devido ao baixo número de internações. O objetivo é manter em 2013 esta
média de consumo ou até mesmo reduzir o consumo.
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Consumo de Gás de Cozinha (gramas)
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GESTÃO DE RESÍDUOS

C

om o comprometimento da alta
direção, dos colaboradores e da equipe
envolvida na questão ambiental, com
a missão de ser um hospital humanizado
e sustentável, atuando em saúde com
qualidade e responsabilidade social, visando
melhoramento contínuo dos processos e
da segurança, busca a conscientização e
capacitação de todos para minimização de
riscos associados ao manejo dos resíduos.
O hospital segue critérios específicos
citados no Manual de Gerenciamento de
Resíduos que tem como objetivos:
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• Planejar as ações de gerenciamento
de resíduos, eliminando as fontes de
contaminação, reduzindo os índices de
acidente do trabalho relacionado aos
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resíduos, garantindo a preservação da saúde
pública e do meio ambiente, elevando desta
forma a qualidade de atenção dispensada
ao assunto.
• Estimular a reciclagem de resíduos comuns
não contaminados, através da seleção dos
resíduos na fonte geradora, auxiliando
no aumento da vida útil dos aterros
sanitários municipais, padronizando em
nosso Hospital as condutas para descarte,
acondicionamento,
armazenamento,
manuseio, seleção, coleta e transporte.
• Promover a formação e capacitação de
recursos humanos envolvidos com o plano
de gerenciamento de resíduos sólidos de
serviços de saúde ( PGRSS ), através de
treinamentos e palestras.

*Lixo Infectante – Destinação: Incineração.
*Lixo Comum – Destinação: Aterro Sanitário.
* Lixo Químico - Destinação: Coleta por empresa especializada pela descontaminação e reuso.

Todas as atividades são desempenhadas de acordo com as leis e regulamentos
ambientais, não existindo nenhum tipo de sanção não monetária
ou multas neste âmbito.

Prêmios e

Certificações
HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA

O Hospital e Maternidade Municipal

de São José de Ribamar possui uma história
pautada na humanização, qualidade e
excelência da assistência à saúde. Em
2001 recebeu o título de Hospital Amigo da
Criança e em setembro de 2011 Inaugurou
uma nova Maternidade.
A nova maternidade manteve
os critérios estabelecidos pela UNICEF
para sustentar o título de Hospital
Amigo da Criança, pois desenvolve de
forma contínua ações voltadas para a
execução dos Dez Passos para o Sucesso
do Aleitamento Materno, assim como um
projeto de humanização do parto.
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A Iniciativa Hospital Amigo da
Criança – IHAC – foi idealizada em 1990
pela OMS (Organização Mundial da
Saúde) e pelo Fundo das Nações Unidas
para a Infância - UNICEF para promover,
proteger e apoiar o aleitamento materno.
O objetivo é mobilizar os funcionários
dos estabelecimentos de saúde para que
mudem condutas e rotinas responsáveis
pelos elevados índices de desmame
precoce. Para isso, foram estabelecidos os
Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento
Materno.
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DEZ PASSOS PARA O SUCESSO DO ALEITAMENTO MATERNO

PASSO 1 – Ter uma norma escrita sobre aleitamento materno, que deve ser rotineiramente
transmitida a toda a equipe do serviço.
PASSO 2 – Treinar toda a equipe, capacitando-a para implementar essa norma.
PASSO 3 – Informar todas as gestantes atendidas sobre as vantagens e o manejo da
amamentação.
PASSO 4 – Ajudar a mãe a iniciar a amamentação na primeira meia hora após o parto.
PASSO 5 – Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se
vierem a ser separadas de seus filhos.
PASSO 6 – Não dar ao recém-nascido nenhum outro alimento ou bebida além do leite
materno, a não ser que tenha indicação clínica.
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PASSO 7 – Praticar o alojamento conjunto – permitir que mães e bebês permaneçam
juntos 24 horas por dia.
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PASSO 8 – Encorajar a amamentação sob livre demanda.
PASSO 9 – Não dar bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas.
PASSO 10 – Encorajar o estabelecimento de grupos de apoio à amamentação, para onde
as mães devem ser encaminhadas por ocasião da alta hospitalar.

HOSPITAL LIVRE DO MERCÚRIO

A contaminação por mercúrio representa um grave problema de saúde pública
e ambiental, que causa uma variedade de
efeitos nocivos em todo o mundo.
Principalmente nos estabelecimentos de saúde, onde é comum o uso de termômetros, esfigmomanômetros, dispositivos gastrointestinais e outros produtos
médicos que contém mercúrio. Com isso,
há grandes possibilidades desse resíduo
entrar em contato com o meio ambiente,
expondo aos médicos, enfermeiros, pacientes e outros trabalhadores da saúde
ao mercúrio elementar.
Quando descartado entre os resíduos comuns, o mercúrio chegará ao
meio ambiente onde organismos que vivem nos rios, lagos ou no solo úmido podem transformá-lo em mercúrio orgânico
altamente tóxico. Este tipo de mercúrio,
que prejudica o sistema nervoso a níveis
extraordinariamente baixos, persiste e se

acumula em animais, peixes e no meio
ambiente global.
Em temperatura ambiente, o mercúrio elementar líquido, pode se transformar em gás em quantidades significativas,
expondo os trabalhadores ou os pacientes
do lugar a níveis potencialmente altos do
metal.
Por sorte, existem alternativas ao
mercúrio que são seguras e economicamente viáveis para quase todos os usos do
mercúrio no cuidado da saúde.
Com objetivo de proteger a população dos riscos causados pelo mercúrio,
o Hospital e Maternidade Municipal de
São José de Ribamar, em 26 de junho de
2012 assinou uma carta de compromisso
aderindo a essa iniciativa global liderada de forma conjunta pelas instituições
Health Care Without Harm e da Organização Mundial da Saúde (OMS) que visa alcançar a eliminação dos termômetros e
esfigmomanômetros à base de mercúrio
e substituí-los por alternativas que não
causem danos e que sejam economicamente viáveis.
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A

campanha Mercury-free Health care
foi criada em 2008 com o objetivo
de fomentar e dar suporte à substituição do mercúrio no setor de saúde em
todo o mundo.
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Consolidação da

Gestão 2012

“Uma visão sem ação não passa de um sonho, ação sem visão é um passatempo,
mas uma visão com ação pode mudar o mundo”.
Joel Barker

AÇÕES SOCIAIS
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Ação Odontológica
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O

objetivo da ação odontológica foi incentivar e ensinar os alunos como manter
seu hálito puro, ter dentes saudáveis e uma boca bem limpa, livre de cáries e de
outras doenças bucais.

Doação de Ovos de Páscoa
Distribuição de Ovos da Páscoa para 80 crianças.

Creche/Escola Amparo das Crianças do Sítio do Apicum.

Dia Internacional da Mulher
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Homenagem ao Dia Internacional da Mulher
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Doação de Alimentos não Perecíveis

Creche/Escola Amparo das Crianças do Sítio do Apicum.

Doação de alimentos não perecíveis à Creche-Escola Amparo das Crianças,
em que atende cerca de 80 crianças e 120 adolescentes. Os alimentos foram
arrecadados no processo de inscrição da 1ª Semana de Enfermagem realizada
nas dependências do Hospital Municipal.
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Ações de Cidadania
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Escola Gonçalves Dias no Bairro Jardim Tropical

Com o objetivo de assumirmos o papel de cidadãos, integrantes e
responsáveis por esta sociedade, foi realizado ações sociais na comunidade
local, em que foram oferecidos serviços de aferição de pressão arterial, teste
de glicemia, palestras educativas sobre a higiene bucal e higiene das mãos,
corte de cabelo, escova, chapinha e manicure.

Barraca Solidária

Para não ficarem de fora das manifestações folclóricas ocorridas no município
de São José de Ribamar no período das Festas Juninas, a Pró-Saúde organizou um
evento com barracas beneficentes para arrecadar fundos com o propósito de ajudar a
Comunidade.

Escola Comunitária Caminho da Vida.

Doações de alimentos e reformas nas instalações da Creche-Escola Comunitária
Caminho da Vida onde abriga cerca de 80 crianças entre 02 e 07 anos de idade, que
são acompanhadas por 02 professoras, remuneradas através da contribuição mensal
realizada pelos pais.
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Doação de Alimentos e Recuperação da Escola Comunitária
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Doação de Brinquedos - Dia das Crianças

Os Anjos da Enfermagem, juntamente com alguns colaboradores, fizeram distribuição
de brinquedos para as crianças da comunidade, em que foi possível observar nos olhos de
cada um, alegria e felicidade com o colorido mundo infantil proporcionado pelos “Anjos da
Enfermagem”.
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Celebração do Natal
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O Natal é uma das datas comemorativas mais importantes do ano, pois é um
momento de festas e confraternizações, mas principalmente de relembrar o verdadeiro
sentido da data. A celebração teve como objetivo proporcionar aos usuários e
colaboradores, um clima harmônico, humanizado, trazendo alegria e paz no ambiente
hospitalar.

SAÚDE E CONSCIENTIZAÇÃO PARA COLABORADORES E COMUNIDADE
Campanha Higienização das Mãos

Dependências do HMMSJR e Creche/Escola Amparo das Crianças do Sítio do Apicum.

Essa campanha teve o objetivo de incentivar a lavagem adequada das mãos pelos
profissionais, pacientes e acompanhantes, como também ensinar as crianças da Creche/
Escola Amparo das crianças de forma lúdica através do teatro de fantoche, diálogo com
a “Dida” (mão de pano) e de vídeos infantis, a lavarem as mãos antes e depois das
refeições e sempre que necessário.

“Essa corrente precisa de você: Doe sangue.”
A primeira campanha de Doação de Sangue teve o objetivo de mobilizar as pessoas a
praticar a doação, considerado este um ato de amor, em que foram coletadas 66 bolsas
de sangue.
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Campanha de Doação de Sangue
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Programa de Incentivo ao Aleitamento Materno

Amamentar é um ato natural e constitui a melhor forma de alimentar, proteger
e amar. Um bebê cria e consolida um dos principais vínculos de uma pessoa e constitui
um processo fisiológico e natural, mas que precisa ser aprendido.
O Hospital Municipal de São José de Ribamar é um dos parceiros na promoção
desse ato tão importante, e sendo um hospital amigo da criança, desenvolve ações de
incentivo ao Aleitamento Materno.

Campanha ‘‘Cera não é Sujeira’’

A campanha teve por objetivo conscientizar os usuários sobre a importância da
cera de ouvido para o sistema auditivo.
As palestras foram realizadas na recepção do Pronto Socorro, na recepção da
Maternidade e para as gestantes internadas. Foram distribuídos folders explicativos e
tirada as dúvidas dos usuários.
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Gargalhadas da Saúde
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O Grupo “GARGALHADAS DA SAÚDE” mostra através do teatro e da música
nas recepções do Hospital Municipal de São José de Ribamar temas importantes de
conscientização e cuidados com a saúde.

PROGRAMAS DE HUMANIZAÇÃO
Curso para Gestantes

O curso para Gestantes do Hospital Municipal de São José de Ribamar, tem
como objetivo principal passar instruções sobre a gestação, o parto, o pós-parto e
planejamento familiar, finalizando com uma visita pela maternidade.

O objetivo desta ação é estimular e proporcionar segurança e conforto na hora
do parto. Ela faz parte das nossas metas de humanização, em que observamos que está
permitindo um atendimento mais humanizado, e com ótimos resultados, pois assim as
gestantes relaxam proporcionando um parto normal com mais tranquilidade.
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Massagens Terapêuticas
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Salão de Puérpuras

O salão de beleza foi criado e customizado dentro da maternidade com o objetivo
de estimular a recuperação e melhorar a auto estima das parturientes. Segundo o
profissional, são atendidos aproximadamente 130 pacientes por mês e oferecidos corte
de cabelos, maquiagens, design de sobrancelhas, penteados e hidratação capilar. A
atividade também faz parte das nossas metas de humanização.
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Brinquedoteca
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O Hospital e Maternidade Municipal de São José de Ribamar, considerando que a
internação hospitalar interrompe o estado de equilíbrio da criança e a organização em
relação ao meio em que vive, implantou a brinquedoteca na internação pediátrica com
o objetivo de incentivar as crianças internadas a desenvolverem mesmo no ambiente
hospitalar as atividades lúdicas, expressivas e educativas, permitindo que a criança
encontre um novo equilíbrio e fazendo com que aceite a conviver melhor com a doença,
organizando sua vida e elaborando a nova situação de maneira resiliente.

MELHORIAS EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA

A melhoria no refeitório proporcionou
um ambiente mais agradável e acolhedor,
o que é importante no bem-estar dos
colaboradores que utilizam o espaço não
apenas para as refeições, mas também nas
pausas do trabalho.

A nova sala de nebulização é um
espaço reservado à administração de
medicação inalatória em pacientes. A
sala é equipada com cadeiras para uma
boa acomodação dos pacientes durante o
procedimento.

Investimento em poltronas para o conforto
dos acompanhantes dos pacientes e camas
ergonômicas para ajudar na recuperação
dos pacientes.
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Instalação de painel de chamada no Pronto Socorro
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Inauguração de duas salas no setor de urgência:Sala de Estabilização e Sala de Observação.

Antes

Depois
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Pintura e reforma da área externa do Hospital
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Estabelecimento de duas entradas, uma para urgência e outra
porta separada para emergência, permitindo aperfeiçoar o fluxo de
atendimento, melhorando o atendimento e desembarque de pacientes
que chegam de ambulância.

Gestão da

Qualidade

O

Hospital e Maternidade Municipal de São José de Ribamar tem
como objetivo oferecer uma assistência a saúde de excelente
qualidade à população.

A qualidade é aplicada no dia-a-dia da instituição através da
padronização das diversas atividades dentro da operação hospitalar,
monitoramento das atividades, realização de reuniões periódicas
para análise do índice de satisfação dos usuários, monitoramento
de planos de ação, aplicação de auditorias com base no RAG –
Requisitos de Apoio a Gestão, com auditores independentes da Sede
da Pró-Saúde/SP, que possui como escopo principal o Manual da ONA
- Organização Nacional de Acreditação/MS.
As atividades desenvolvidas pelos gestores com o objetivo de
melhorar os processos operacionais da instituição, estão estruturadas
através de planos de ação que são acompanhados regularmente.
Desta forma é possível acompanhar a evolução das ações até a
conclusão de cada uma delas, o que resulta numa melhoria contínua
para os processos, e portanto para a instituição como um todo.

PRIORIZANDO SUA SAÚDE
COM QUALIDADE!
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Com o início das atividades do Serviço de Atendimento ao
Usuário - S.A.U, foi possível perceber o nível de qualidade dos
serviços oferecidos, através da percepção do próprio cliente.
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Dados Estatísticos

de Produção 2012
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TOTAL 92.132
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TOTAL 4.259
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TOTAL 1.003
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TOTAL 2.152
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TOTAL 64.136
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TOTAL 21.109
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Notícias e

Informativos
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