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Dra. Elizabete Michelete
Superintendente HSPM

C a m p a n h a « V o c ê & o M e i o A m b i e n t e n o H S P M »

O Descarte de resíduos...
RESÍDUOS INFECTANTES++

São os resíduos com possível presença 
de agentes biológicos: bactérias, 

vírus, bacilos, parasitas.
Trata-se de todo o lixo gerado na 

assistência médica e de 
enfermagem prestada ao 

paciente.
Ex.: Luvas utilizadas, sondas, gazes, restos de 
curativos, bolsas de soro, bolsas de sangue com menos de 50 ml e similares.

Resíduos infectantes devem ser descartados nos sacos brancos!

Ex.: Restos alimentares em geral, 
papel carbono, embalagens de 
balas, biscoitos, copos sujos de café, 
papel higiênico, guardanapos, 
absorvente, isopor, restos de varrição 
de jardim e similares.

São os resíduos mais 

comuns, descartados na 

lixeira com saco preto. 

Não à toa, trata-se do 

recipiente mais presente 

em qualquer ambiente de 

trabalho! Na dúvida se o 

material é reciclável ou não, 

escolha-a sempre para o 

descarte final!

São os chamados resíduos radioativos 
ou contaminados. Vale lembrar que 

esse tipo de resíduo não é gerado no 
Hospital do Servidor Público Municipal.

As lixeiras para resíduos orgânicos podem ter diferentes cores,
no entanto, o saco plástico correspondente é o preto!

São os resíduos que apresentam riscos 
de perfurar ou cortar no manuseio, por 
isso eles devem estar acondicionados 
em coletores resistentes à ruptura, 
à punctura e ao corte.

Ex.: Lâminas de barbear, agulhas, seringas 
acopladas de agulha, ampolas de vidro, lâmina de bisturi e similares.

Resíduos perfurocortantes devem ser devidamente lacrados antes 
de serem descartados nas caixinhas amarelas!

RESÍDUOS PERFUROCORTANTES++

Ex.: Medicamentos vencidos e sobras dos mesmos, materiais 
quimioterápicos e similares.

São os resíduos tóxicos, corrosivos, 
inflamáveis, explosivos, reativos, 

genotóxicos ou mutagênicos.
Assim como os infectantes, eles 

apresentam risco à saúde pública e 
ao meio ambiente.

Resíduos químicos devem ser associados com a cor laranja!

RESÍDUOS QUÍMICOS++

RESÍDUOS RADIOATIVOS+

RESÍDUOS COMUNS / ORGÂNICOS++

No lixo comum encontram-se materiais que podem ser 
reciclados e transformados em novos produtos! 
Veja quais são eles para a realização correta da 

COLETA SELETIVA.

A RECICLAGEM dos resíduos comuns

Neste editorial tenho a oportunidade de registrar mais uma das melhorias alcançadas pelas equipes de trabalho do HSPM. Nos últimos 
três anos, segundo relatório da clínica de vascular sob a coordenação do , precisamente no setor de hemodinâmica, 

ocorreram relevantes processos de revitalização, que consistem desde a manutenção de salas e equipamentos às aquisições 
específicas dos materiais necessários para procedimentos diversos, permitindo o diagnóstico e intervenção em patologias vasculares e 

não vasculares, por meio da radiologia intervencionista. Outro fator é a garantia da residência médica da cirurgia 
vascular, mantendo-se em padrões elevados. Parabéns a todos os profissionais que 

contribuem com um dia- a- dia cada vez melhor! 

Dr. Edgar Rabboni

É sabido que a propagação da informação com foco orientativo induz a mudança comportamental do indivíduo. Partindo desta concepção, o HSPM 
lançou em 2011 a Campanha ‘Você e o Meio Ambiente no HSPM’, mas temos que fazê-la saltar das peças publicitárias transportando-a para a 

realidade dos fluxos de trabalho. Para que isto ocorra, ainda neste semestre, em formato de apresentação, o ‘Programa Educativo de Resíduos de 
Serviços de Saúde’ vai até você. O objetivo é sanar dúvidas e orientar especificamente os profissionais de acordo com a necessidade de suas 

atribuições, além de estabelecer uma via de mão dupla entre a mudança de atitude e os benefícios que esta cultura ambiental pode trazer dentro e
 fora do Hospital. A resolução nº358/2005 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) e ANVISA RDC 306/2004, classifica 

os resíduos em grupos, de acordo com os riscos à saúde pública e ao meio ambiente. Entenda como é feita essa 
classificação e a sua importante participação nesse processo!

PAPEL METAL

VIDROPLÁSTICO

Ex.: Revistas, jornais, 
caixas de papelão, 
cadernos, papelaria 

de escritório e similares.

Ex.: Latas, arames, 
grampos, tampas de 
garrafas e similares.

Ex.: Tampas, sacos, 
sacolas, baldes, garrafas 

PET, frascos de 
shampoos e similares.

Ex.: Garrafas inteiras 
(não jogue cacos de 
vidros),embalagens 

de conserva e similares.

Você Sabia?

Confira alguns itens 
presentes no nosso 

cotidiano e a previsão
de tempo para a sua 

decomposição no 
Meio Ambiente!

Papel e Papelão

=
6 meses

Chicletes

=
5 anos

Filtros de Cigarro

=
5 anos

Latas de Aço

=
10 anos

Embalagens PET

=
+ de 100 anos

Sacos Plásticos

=
+ de 100 anos

Alumínio

=
200 a 500 anos

Isopor

=
Indeterminado

Pneus

=
Indeterminado

Vidros

=
Indeterminado

Metais

=
450 anos
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Visite a Biblioteca HSPM

01. Adolescência: Sexualidade e Saúde Reprodutiva
02. Segurança na Infância e Adolescência
03. Reumatologia para o Pediatra
04. Otorrinolaringologia para o Pediatra
05. Organização de Serviços em Pediatria
06. Atualidades em Doenças Infecciosas
07. Endocrinologia Pediátrica
08. Emergências Pediátricas - 2ª edição
09. Oftalmologia oara o Pediatra
10. O Recém-Nascido de Muito Baixo Peso
11.  Gastro-Enterologia e Nutrição
12.  Hematologia para o Pediatra
13. Atualizações em Terapia Intensiva Pediátrica
14. Tópicos Atuais em Nutrição Pediátrica

Série Atualizações Pediátricas

Para mais informações, acesse o site:
http://www.spsp.org.br/spsp_2008/livros.asp

Confira as publicações disponíveis na Biblioteca HSPM:

«A maior preocupação é que o Pediatra tenha a responsabilidade de orientar 
a criação dos futuros cidadãos, exercendo uma atividade de grande complexidade 

com pouca tecnologia. Por isso, a valorização desta atividade requer 
reconhecimento de toda sociedade.» (Dr. Mário Roberto Hirschheimer)

No dia 25 julho, a superintendente 
Dra. Elizabete Michelete recebeu em 
seu gabinete a visita do Comandante 
da Inspetoria Regional da Avenida Paulista, Rubens Aparecido da Silva. 
Segundo o comandante, o intuito é estreitar relações profissionais com o HSPM, 
uma vez que assumiu o comando desta inspetoria regional desde março 2012 e até 
então, não havia tal oportunidade. As áreas de atuação na capital paulista são os 
bairros de Cerqueira Cesar, Bela Vista, Glicério, Liberdade e a grande Avenida 
Paulista. «Somos admiradores da equipe de profissionais do HSPM, que demonstram 
todos os dias o comprometimento com a coisa pública, abnegação e altruísmo, 
deixam marcas indeléveis e irrefutáveis do Amor do CRISTO, ou seja, Amar o 
próximo como a ti mesmo», disse o comandante da GCM - Rubens Aparecido da Silva.

Comandante da 
GCM visita o HSPM

Estão abertas as inscrições para a 7ª edição do Prêmio 
Saúde 2012. Este, prestigia ações, campanhas e 
trabalhos clínicos e científicos realizados por profissionais 
da área de saúde de todo Brasil, desde 2006. Neste ano, 
ações como campanhas de prevenção e educação, além 
de trabalhos clínicos ou de cirurgia plástica e artigos 
científicos, poderão ser inscritos nas categorias: saúde
 da criança; saúde do homem e da mulher; saúde bucal; 
saúde e prevenção; saúde mental e emocional; políticas públicas contra a 
obesidade; e instituição do ano. A realização é da revista SAÚDE, da Editora Abril. 
No HSPM a iniciativa partiu dos profissionais da clínica de odontologia, sob a 
coordenação da Dra. Sandra R. H. Ribeiro, com os temas: ‘A Saúde Começa 
pela Boca e a Educação também!’ e ‘O Despertar de uma Nova Consciência 
em Relação a Saúde Bucal’. Ambos se inclinam à busca constante da melhoria 
contínua do atendimento prestado aos pacientes e a preocupação em orientar e 
aprimorar os serviços dos profissionais de saúde deste Hospital. 

‘A Saúde Começa pela Boca e a Educação também!’
Em 2011, o PEFO (Programa de Educação Familiar em 
Odontologia), foi criado com o objetivo de construir um 

novo paradigma, ao complementar a abordagem da 
prática cirúrgica – restauradora – preventiva com foco 
na promoção à saúde do paciente. O público-alvo são 

os professores da rede municipal, potenciais 
multiplicadores destas ações e a metodologia é a 

discussão em grupos, após palestras, cujo conteúdo 
reforça o manual impresso entregue a cada participante. 

HSPM na 7ª edição do Prêmio Saúde 2012

O manual 
odontológico 
entregue aos 
pacientes visa 

orientá-los para 
boas práticas da 

saúde bucal.

‘O Despertar de uma Nova Consciência em Relação à Saúde Bucal’

Em 2011, com o objetivo de reforçar a importância do cirurgião 
dentista em ambientes hospitalares, com foco no paciente internado,

foi elaborado o Curso de Capacitação de Cuidados Bucais 
especificamente para as equipes de enfermagem. O intuito é informar 
sobre a correlação entre doença bucal e saúde geral e padronizar os 

procedimentos de higiene oral realizados por estas equipes. 
Além disso, promover a inserção do conceito de Odontologia 

Hospitalar no HSPM quando o assunto é a melhora da condição 
geral do paciente internado, contribuindo com a diminuição da

quantidade de agentes infectantes, bem como no aspecto 
humanitário de atendimento ao paciente. 

Inscrições até 19 agosto! A premiação será realizada no dia 29 de 
novembro de 2012 no Memorial da América Latina, em São Paulo.  

Os interessados podem se inscrever pelo site: 
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/inscricoes-para-o-premio-

saude-2012-estao-abertas-ate-o-dia-19-de-agosto

Corredor da Clínica de Odontologia

Em algum momento da história, a Administração reconheceu que para atender a demanda 
sob sua responsabilidade era necessário ampliar seu quadro de profissionais. Àqueles 
incumbidos de atender a expectativa de contratação de pessoal, coube como principal opção 
voltar os olhares ao mercado de trabalho. Naquela oportunidade, dentre muitos candidatos às 
vagas oferecidas, era evidente o esforço para que a mesma fosse contemplada através da 
contratação do melhor profissional. Não o mediano, tampouco o disponível: teria que ser o 
melhor! O que estou dizendo com convicção é que, em certo momento de sua vida, foi você o
avaliado como o melhor profissional do mercado para atender à demanda daquela vaga.
Isto mesmo: você, o melhor! Hoje, permanece a expectativa das pessoas em reconhecer em
você o melhor profissional, seja para o trabalho que realiza ou para a oportunidade que deseja.
Surpreenda-se com seu desempenho. Confie em sua capacidade. Desenvolva seu potencial. 
E, acima de tudo, acredite que você pode ir cada vez mais longe.

Por: Anivaldo Solano (Administrador Especialista em Desenvolvimento 
Gerencial e Motivacional / Instrutor da Escola de Formação do Servidor

Público Municipal de São Paulo

Você: O melhor profissional do mercado de trabalho!
MotivaçãoColuna


