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Este é o segundo ano consecutivo que o
Hospital do Servidor Público Municipal participa
deste evento, em 2009 apresentou o projeto de

, este ano – 2010 – a inovação
ficou por conta do

, ambos
idealizados pelo setor de engenharia do Hospital, -
a apresentação ocorreu no último dia 12 de maio no
Memorial da América Latina, Zona Oeste, na 9º
Conferência Produção Mais Limpa e Mudanças
Climáticas da Cidade de São Paulo.

O Evento contou com um público de
aproximadamente duas mil pessoas, também com
autoridades do município, ambientalistas e com a
ilustre presença do Prefeito de São Paulo o Exmo
Sr. Gilberto Kassab, que ao chegar em visita rápida
pelos stands no saguão de entrada dirigiu-se ao
auditório onde falou do compromisso e importância
desta Conferência para Cidade de São Paulo.

Captação e Reutilização de Água do Sistema de
Gases Medicinais

Descarte Correto do
Glutaraldeído no Meio Ambiente

Um novo ciclo inicia-se para a
Autarquia, com ele a convicção que muito
ainda temos a fazer.

E o mais importante de tudo isso, e
sabemos que juntos, podemos unir forças
para vencer todos os complicadores do
caminho.

Traçar metas, estabelecer objetivos e
definir claramente onde queremos e
podemos chegar, este é o grande
diferencial de quem ajudou a construir esta
his tór ia chamada HOSPITAL DO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, você!

Dados de Produção HSPM
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No último dia
05 maio o HSPM
p r o m o v e u n o
A n f i t e a t r o , a
p a l e s t r a N o v o
Código de Ética
Médica, proferida
pe lo Médico e
conselheiro do Cremesp Dr. Eurípedes Balsanufo
Carvalho, acompanhado do médico e também
conselheiro do Cremesp, Dr. Marco Tadeu Moreira
de Moraes.Com a presença da Superintendente do
HSPM - Dra. Elizabete Michelete, e expressiva
presença do Corpo Clínico dessa Autarquia, a
palestra teve a finalidade de apresentar e informar
sobre as alterações do Novo Código além de
debater situações que os médicos e profissionais da
saúde devem tomar para não cometerem infrações
éticas no exercício da medicina. Acesse código de ética médica:

Dias 31/05 , 01/06 e 02/06
Local: Anfiteatro 9º andar

Confira a programação !

“É muito gratificante participar pela quarta vez
desta Conferência, apesar da visita rápida não

poderia deixar me fazer presente, solidificando o
engajamento da Prefeitura nesta causa nobre e

necessária para toda população
de São Paulo”, afirma Kassab

No final o proponente do evento o Vereador Gilberto
Natalini – faz leitura da carta compromisso e nela
expressa com emoção a sua luta pelas causas
ambientais, com visão médica e de cidadão paulistano.

O tema deste ano inclinou-se para Economia
Verde frente às Mudanças Climáticas, promovendo
amplos debates, : a Relação entre
Economia e Meio Ambiente; Contribuição das
Empresas e do Setor Econômico na Redução das
Emissões de Gases Poluentes; Avaliação do
Potencial de Empregos Verdes; entre outros.

tais como

“O HSPM é patrimônio do funcionário público, e
ao longo de mais de três décadas  deixa registrado
em suas atuações o comprometimento com seus

valores e responsabilidade social, cumprindo
com a missão em atender, cuidar e ensinar com

excelência”. afirma a superintendente
Dra Elizabete Michelete.

Palestra sobre Novo
Código de Ética

Médica no HSPM

Voluntários do HSPM
recebem troféu

http://www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=8822

Médicos do HSPM e convidados registram participação

Os voluntários da CAV - Central deAção Voluntária
do HSPM, no dia 30 abril - participaram do Encontro
de Voluntários da Saúde, promovido pela Secretaria
Municipal. O evento homenageou os grupos que
mais se destacaram no auxílio à humanização e no
atendimento à saúde na rede municipal.

e.d: Dra Claudia Pires, Secretário Municipal Dr João Octaviano Machado Neto,  Dra Elizabete Michelete e Sr Pedro de Carvalho
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Em um tanque com capacidade para 500 litro é
colocado 50 litros de água e 1 kilo de Metabissulfito de
Sódio. Essa mistura forma o Bissulfito de Sódio.
Acrescentamos 20 litros de Glutaraldeído 2%,
deixando descansar por 10 minutos.

Como funciona o processo de Descarte no HSPM?

Resultado:

DESCARTE CORRETO NO MEIO AMBIENTE

Após os 10 minutos o Glutaraldeído
2% - já neutralizado, estará pronto para o

via
rede de esgoto!

e.d: Isauro Pereira Filho e Gilmar Domingos Rodrigues
no preparo para o Descarte Correto no Meio Ambiente

HSPM contribui com o Meio Ambiente e
apresenta mais um projeto inovador

O voluntário Pedro de Carvalho desde 2002
e neste ato, representou a

Brinquedoteca Betinho do HSPM com o trabaho
prêmiado intitulado Cine Betinho o “Cineminha na
brinquedoteca”, que recebeu o troféu das mãos do
Secretaria Municipal de Modernização, Gestão e

Desburocratização Dr João Octaviano Machado Neto.
Atualmente a equipe de voluntários da CAV conta 32
integrantes.

participa desta história

38 anos de Autarquia

3   8
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Parabéns!

Referência Abril 2010

Nota:

O programa de Residência Médica em
Geriatria do HSPM acaba de obter a certif icação

de recredenciamento de 5 anos
junto à Comissão Nacional de

Residência Médica -
Ministério da Educação.

Gerência de

Ensino e Pesquisa



As comemorações da Semana de Enfermagem do HSPM
ocorreram entre os dias 10, 12 e 14 de maio - na programação
momentos de descontração, interatividade e muita reflexão.
A abertura contou com a presença da superintendente Dra. Elizabete
Michelete, diretores e com a coordenação das equipes de
enfermagem. A superintendente agradeceu e parabenizou a categoria,
por todo empenho e dedicação a todos os usuários.

A semana seguiu com a presença de aproximadamente
200 participantes que se dividiam nas platéias para apreciarem
apresentações como encenação teatral “Terapia do Riso”, palestras
“Importância do Cuidar” e até mágicas com tema “Relacionamento
Interpessoal e Reforma Íntima”-, e com sabor de quero mais, os

períodos manhã, tarde e noite puderam aproveitar e participar desta data tão importante para a grande força de
trabalho do Hospital do Servidor Público Municipal.

A
foi criada em 2004 e re-

estruturada em 2007 a fim de
desenvolver de maneira integrada
a missão do HSPM que é “Atender,

Cuidar e Ensinar com Excelência”.

Gerência de Ensino e Pesquisa
(GEP)

Espaço Qualidade Hospitalar
Datas comemorativas

Todos os anos nosso calendário nos indica uma
série de Datas Comemorativas que cumprem até
hoje um papel essencial na nossa cultura, quer
sejam elas de caráter cívico, folclórico ou religioso.

Estes eventos exercem nas nossas vidas mais
do que o encanto da festa, um elemento de
construção de sociabilidade, de integração entre a
família e os amigos, como também momentos de
descanso, renovação, esperança e afirmação de
nossos valores.

No sistema organizacional as comemorações
cederam espaço as celebrações, onde o objetivo
maior é a oportunidade da interação, do
reconhecimento do colega e de seu trabalho,
t e n d o c o m o m o t i v a ç ã o p r i n c i p a l a
confraternização.

O HSPM seguindo este padrão, vem celebrando
datas que contemplam o aniversário de seus
funcionários: Dia das profissões, Dia do
Funcionário Público, Natal e outros.

Semana da Enfermagem reúne mais de 200 participantes

Integrantes da Equipe do HSPM após palestra da
Dra Maria Julia Paes de Andrade c/flores.

n

Em foco

Ana Maria Cardoso Munhoz
Coordenadora da Seção Técnica de Supervisão em

Serviço Social e Membro do Comitê de Humanização

A comemoração pelo dia do Assistente Social do
HSPM - foi celebrada no dia 17 de maio, na sala do
Serviço Social, com um café da manhã especial. A
comemoração contou com a presença da
Superintendente Dra. Elizabete Michelete, do
Diretor do Departamento Técnico de Atenção à
Saúde, Dr. Ivo Pavanello Filho e que na
oportunidade prestigiaram e felicitaram todos os
funcionários da Seção Técnica de Supervisão em
Serviço Social do Hospital.

Homenagem ao Dia do
Assistente Social

n

Superintendente: Dra. Elizabete Michelete
Hospital do Servidor Público Municipal
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Comitê de Humanização

É dentro deste espírito que toda última 5ª feira
do mês o nosso hospital tem oferecido um almoço
para que todos os funcionários possam festejar
os aniversariantes daquele mês.

O Comitê de Humanização convida a todos
para que participem deste evento simbólico,
trazendo seu cumprimento, seu abraço, sua
alegria de prestigiar o outro e a si mesmo.

Coloque estas datas na sua agenda:

(excepc ionalmente 3ª fe i ra ,
celebrando também o Natal )

Esperamos por vocês. Parabéns a todos.
É o que deseja o Comitê de Humanização.

Participe! Comemore! Celebre!

21/Dez

Integrantes da Equipe do Serviço Social do HSPM

Sob o sol de Toscana
11 de junho (sexta-feira) às 16h15, no Anfiteatro - 9º andar

24/Jun

30/Set

29/Jul

21/Out

26/Ago

25/Nov

Esta Gerência é diretamente subordinada à
Superintendência tendo as Comissões das áreas de
Ensino e Pesquisa sob sua responsabilidade:

Comissão de Residência Médica COREME

A Residência Médica no HSPM existe desde a década de
70 e atualmente temos 20 programas de Residência Médica
credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica
(CNRM MEC), sendo estes: Clínica Médica; Cirurgia Geral,
Pediatria; Neonatologia; Ginecologia-Obstetrícia; Ortopedia;
Cirurgia da Mão; Otorrinolaringologia; Dermatologia; Geriatria;
Endocrinologia; Nefrologia; Gastroenterologia; Pneumologia;
Cirurgia do Aparelho Digestivo; Coloproctologia; Cirurgia
Plástica; Cirurgia Vascular; Urologia e Cirurgia da Cabeça e
Pescoço. Estão atualmente matriculados 145 Médicos
Residentes que atuam no HSPM de maneira integrada ao
Atender e Cuidar com Excelência nos diversos setores.

Comissão do Ensino Médico de
Graduação e Internato  CEMGI

O HSPM proporciona ensino médico próprio no regime de
Internato para alunos de 5º e 6º ano através de convênio firmado
com Faculdade de Medicina. Esta modalidade de ensino no
HSPM foi re-introduzida em 2004 a atual Faculdade
conveniada é a Universidade Metropolitana de
(UNIMES).

e
Santos

Comitê de Ética e Pesquisa  CEP
Esta importante comissão que é responsável pela avaliação

e fiscalização dos trabalhos científicos desenvolvidos no HSPM
foi instituída em 2000 com registro na Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa (CONEP) que é subordinada ao Conselho
Nacional de Saúde (CNS). O CEP do HSPM teve o seu registro
renovado em janeiro de 2010.

Núcleo de Telessaude
Devido à implantação da Rede São Paulo Saudável que é a

Televisão Corporativa da Secretaria da Saúde da PMSP, o
HSPM criou esta comissão multiprofissional em junho de 2008.
Cabe a este núcleo gerar produções e contribuir com o
desenvolvimento dos três canais: Canal 1 - Canal do Cidadão
(emissão televisiva ao público em sala de espera das diversas
unidades da SMS). Canal 2 - Canal Profissional (emissão
televisiva destinada aos funcionários para a informação e
atualização do conhecimento nas diversas unidades da SMS).
Canal 3 - Canal de Educação à Distância através do Sistema
Moodle (ambiente on-line de apoio e aprendizado da SMS).

Além dessas comissões a GEP é responsável pela
Biblioteca, do Cadastro e Análise Metodológica dos Projetos de
Pesquisa a serem submetidos à apreciação do CEP e pelos
diversos Campos de Estágios.

O HSPM tem contribuído de maneira significativa na
formação de alunos de Graduação e Pós-graduação através de
convênios firmados com Instituições de Ensino Superior no
oferecimento de Campos de Estágio em Enfermagem;
Fisioterapia; Psicologia; Nutrição; Fonoaudiologia; Radiologia e
Farmácia.

A atual meta da GEP é a consolidação do ensino integrado
das diversas áreas da saúde e para isso pretende em breve a
implantação do Curso de Aprimoramento sob Regime de
Residência não Médica na área de Fonoaudiologia. Assim, esta
área de ensino de excelência praticada há muitos anos no
HSPM estará devidamente reconhecida e inserida na Missão do
HSPM que é “Atender, Cuidar e Ensinar com Excelência”.n

Subprefe i to da Sé
em vis i ta ao HSPM
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e.d: Sr Valdir Stoianov; Dr Ivo Pavanello Filho; Dra Flávia Ivana Pallinger;

Coronel Nevoral Alves Bucheroni - Subprefeito da Sé;

Dra Elizabete Michelete; Sr Juarez Alves de Araújo.

No último dia (24), a equipe do HSPM
representada por diretores e superintendência,
recebeu o Coronel Bucheroni, atualmente
ocupando o cargo de Subprefeito da Sé, foi um
café importante para fortalecer parceria
necessária em torno de melhorias administrativas
ligadas a subprefeitura para com o Hospital.n


