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Nos dias 21 e 23 de fevereiro, 
aconteceu no Hospital do Servidor 
Público Municipal (HSPM), o I Seminário 
de Humanização da Assistência 
Hospitalar do HSPM, realizado pela 
Gerência Técnica de Capacitação e 
Desenvolvimento, do Depto. Técnico 
de Gestão de Talentos. O seminário 
teve como objetivo oferecer espaço 
de reflexão sobre a Humanização 
e a disseminação das práticas 
baseadas nos princípios e métodos 
da Política Nacional de Humanização, 
proporcionando um atendimento 
mais humanizado, a qualificação dos 
processos de trabalho e a valorização 
dos trabalhadores da saúde. O 
curso foi aberto à participação de 
profissionais que atuam na área da 

I Seminário de Humanização da Assistência Hospitalar do HSPM

NOVIDADES

saúde da Prefeitura 
Municipal e do Estado 
de São Paulo e teve 
entre os palestrantes 
profissionais do próprio 
HSPM, da rede municipal 
e estadual de saúde 
e de organizações 
sociais, que discutiram 
temas como: os 
princípios norteadores 
da humanização; 
acessibilidade; 
voluntariado; cuidados 
paliativos, entre outros. 

Espera-se que o evento tenha sido 
um disparador para outras ações 
que promovam cada vez mais a 
humanização e o acolhimento no 
ambiente hospitalar.

De 62 (sessenta e dois) questionários 
de avaliação recebidos e tabulados, 
no critério “grau de satisfação geral 
em relação ao evento”, com escala de 
1 a 5, obtivemos o seguinte resultado: 
45% avaliaram com nota 4 e 43% 
avaliaram com nota 5, sendo a média  
total de grau de satisfação 4,3%.

www.flickr.com/photos/ 
comunicaohspm

Da esquerda para a direita: Dr. Gutenberg Ferreira da Rocha, Fernanda Júlio B. Campos, Flávia 
Ivana Pallinger, Dr. Antônio Célio Camargo Moreno, Dra. Susana Gualda de Freitas Rodrigues e 
Maria Helena Simone Abate.
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O Programa de Coleta Seletiva 
da Prefeitura de São Paulo conta 
atualmente com uma rede de 27 
cooperativas e associações de 
catadores habilitadas pela AMLURB, 
possibilitando a geração de renda, 
emprego e inclusão social para cerca 
de 1.200 pessoas.

O programa tem como objetivo 
promover a reciclagem de papel, 
plástico, vidro e metais. Após 
recolhidos, esses resíduos são 
encaminhados para as cooperativas 
e para as duas centrais mecanizadas 
de triagem, onde serão separados e 
comercializados pelas cooperativas.

Encontros Psicoeducativos 
para cuidadores e familiares 
de pacientes com Alzheimer

Objetivo: Fornecer informação sobre 
a doença, ensinar estratégias de 
cuidado aos familiares, proporcionar 
suporte emocional e treino de 
competências de redução de estresse 
dos familiares a fim de melhorar 
a relação e qualidade do cuidado 
oferecido ao paciente com demência.

27/Março: Doença de Alzheimer: 
Diagnóstico e Tratamento

Das 13h às 15h - AnfiteatroDeclaração de Família Web  

https://www.declaracaofamilia.iprem.
prefeitura.sp.gov.br

Toda primeira quinta-feira do mês, o 
Hospital do Servidor Público Municipal 
(HSPM) realiza a Oficina de Cinema. 
A atividade é gratuita, ocorre durante 
todo o ano e é aberta ao público. 

Segundo a psicóloga da seção 
técnica de psicologia do adulto do 
HSPM e coordenadora do projeto 
Thaís Rodrigues Silva, a atividade 
tem como objetivo unir arte, cultura 
e saúde. “Nós acreditamos que 
através de atividades artísticas e 
culturais, podemos obter uma outra 
subjetividade e uma outra referência 
em relação a questão da saúde 
mental. Saúde não é ausência de 
doença e sim qualidade de vida e um 
bom relacionamento humanitário.”, 
diz Thaís.

São apresentados filmes que trazem 
temas relacionados a questões da 
vida e interesse das pessoas. Ao final 
do filme, inicia-se uma discussão com 
a participação livre dos espectadores 
e orientação de duas psicólogas.

Oficina de Cinema

De 01 a 31 de Março

Regiões atendidas
Todos os 96 distritos do município 
de São Paulo são contemplados pela 
coleta seletiva (ou diferenciada), 
seja pelas cooperativas ou pelas 
concessionárias - em algumas 
prefeituras regionais, a coleta é 
realizada por ambas. A AMLURB 
é o órgão responsável pela 
coordenação, estabelecendo 
normas e procedimentos para sua 
implementação, gerenciamento, 
fiscalização e controle.

Consulte o dia e horário da coleta 
seletiva de acordo com a região:
https://goo.gl/44mYbT 


