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Editorial
Há mais de 40 anos, o Hospital do
Servidor Público Municipal (HSPM) é
reconhecido como hospital com perfil
de ensino, sendo cenário de prática para
estagiários, internos e residentes.
Temos avançado muito neste campo
e a participação da equipe no 37º
Congresso Brasileiro de Urologia, com
seis trabalhos aprovados, é um exemplo
que demonstra a capacidade de ensino
e pesquisa do hospital.
Preservar o perfil sem nos esquecer
de valorizar e investir na capacitação do
servidor que atua no hospital é uma das
prioridades desta Administração. Neste
aspecto, temos ampliado nos últimos
meses a oferta de cursos de qualificação
para nossos profissionais. Você poderá
constatar isso ao longo desta edição,
que traz um resumo de tudo o que foi
desenvolvido em agosto.
Todas essas ações mostram o
compromisso do HSPM em melhorar
cada vez mais a assistência prestada aos
servidores municipais da cidade de São
Paulo, investindo no desenvolvimento
profissional da nossa equipe.

Dr. Luiz Carlos Zamarco
Superintendente

Vereador André Santos elogia HSPM recebe visita do vereador
atendimento do HSPM
Aurélio Nomura
O vereador de São Paulo, André
Santos, esteve no HSPM no dia 30 de
agosto acompanhado de familiares
para visitar a nora que deu à luz ao seu
neto no dia 27 de agosto. Prematuro, o
bebê está internado na UTI neonatal,
onde tem recebido todos os cuidados
necessários para a sua recuperação e
desenvolvimento.
Em sua visita ao complexo hospitalar,
o vereador fez questão de elogiar o
comprometimento das equipes. “Tudo o
que puder fazer para falar bem do trabalho
dos profissionais e do atendimento
que vem sendo feito aqui, do esforço
que fazem para que o melhor aconteça
para as pessoas, pode ter certeza que
estaremos sempre à disposição”, afirmou
o vereador, que pretende destinar uma
emenda para o hospital.

Acompanhado pelo Superintendente,
Dr. Luiz Carlos Zamarco, o vereador
Aurélio Nomura visitou o Hospital do
Servidor Público Municipal (HSPM)
no dia 19 de agosto para conhecer
as instalações, verificar as áreas
que necessitam de adequações e
monitorar os locais onde reparos e
modernizações já foram implantados
pela atual Administração, com apoio
dos vereadores, como as reformas do
Pronto Socorro e do Serviço Técnico de
Nutrição e Dietética, no valor de R$ 21,5
milhões.
Com participação ativa no processo
de liberação de recursos para o hospital,
o vereador pretende motivar outros
vereadores, para que juntos, consigam
disponibilizar novas emendas, que
viabilizariam outras melhorias.

HSPM no combate ao sarampo promove palestra aberta
aos profissionais da saúde e ao público em geral

Apesar de todos os esforços
que a Prefeitura tem feito para
mobilizar a população em relação
ao combate do sarampo, a doença
tem avançado na capital, seguindo
tendência global, e no último dia 27,

a Secretaria Municipal da
Saúde confirmou o primeiro
óbito por sarampo em São
Paulo desde 1997.
Para
ajudar
neste
enfrentamento, o HSPM
está
realizando
ações
como
vacinação
de
bloqueio em todos os
funcionários (estatutários,
comissionados, contratados,
residentes,
empresas
terceirizadas e estagiários) e
prestando orientações à servidores
e munícipes.
Em agosto, o infectologista Dr.
Marcos Antonio Cyrillo, Coordenador

da Seção Técnica de Controle de
Infecção Hospitalar, realizou duas
palestras no Anfiteatro “Dr. Argos
Meirelles” para capacitar servidores
da saúde e demais interessados no
tema com o objetivo de esclarecer
as principais dúvidas sobre a
enfermidade. Elas aconteceram nos
dias 15 e 20 de agosto e também
abordaram a Gripe (Influenza-A).
Essa é mais uma ação do HSPM
que contribui para impedir o avanço
do sarampo na capital e reforça
o empenho da nossa equipe em
contribuir e divulgar a Campanha de
Vacinação que vem sendo realizada
pelo município.

CAPACITAÇÃO

81 Agentes de Apoio do HSPM
participaram de Curso de
Integração
Servidores do HSPM e da rede municipal concluíram Curso de
Desenvolvimento Gerencial
Por meio da Gerência Técnica de
Capacitação e Desenvolvimento,
com apoio do Departamento de
Gestão de Talentos (DGT), o HSPM
concluiu no dia 28 de agosto, o Curso
de Desenvolvimento Gerencial.
Direcionado aos gestores e

servidores da rede municipal que
exercem cargos de liderança e
servidores com potencial para
exercer cargos de chefia, o curso
com 92 horas de carga horária, foi
validado para efeito de progressão
e promoção na carreira.

Hospital do Servidor Público Municipal promoveu curso de
interpretação de exames de diagnóstico por imagens
Nos dias 31 de julho e 1º de agosto
foi realizado no auditório do HSPM
o “Curso de Imagem em Urgência
e Emergência”, que reuniu mais de
60 profissionais, entre médicos,
residentes, enfermeiros e acadêmicos
para atualizar os conhecimentos
em relação à leitura e interpretação
de exames de imagens a fim de
aumentar a precisão diagnóstica e
nortear condutas nos atendimentos
de Urgência e Emergência.

Coordenada pelos Dr. José
Antonio Volpiani, Dr. Carlos Saraiva
Martins e Dra Juliane Cristina
Burgatti, com a participação de
médicos do corpo clínico do HSPM
e de médicos residentes da casa
e, organizado pela Dra. Luciana
Barbosa Paglia, Dr. Vinicio Araújo de
Oliveira e o acadêmico de medicina
Túlio Stefanin Volpiani, a capacitação
contou com aula teórica e simulações
práticas baseadas em casos reais.

O HPSM realizou nos dias 06 e 07
de agosto, o “Curso de Integração”
para 81 Agentes de Apoio que
ficavam lotados no Serviço Técnico
de Nutrição e Dietética (STND)
e, devido à reforma do espaço,
estão temporariamente alocados
em novos setores do hospital. A
capacitação é resultado do trabalho
da Comissão Especial implantada
pelo Superintendente Dr. Luiz
Carlos Zamarco com integrantes
da Administração do Hospital, do
Núcleo Especializado em Saúde do
Trabalhador (NEST) e representantes
dos servidores do Serviço Técnico de
Nutrição e Dietética e do Sindsep.
As melhorias no STND contemplam
também a contratação de empresa
terceirizada de serviços de nutrição
e de alimentação hospitalar à
pacientes e funcionários durante o
período de reforma da cozinha.

Confira essas e outras notícias
na íntegra no site do HPSM:

www.hspm.sp.gov.br
Inscrições
abertas para
a SIPAT 2019
através do link:
http://bit.ly/31SIPAT
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DESTAQUE DO MÊS

ACONTECEU

Encontro psicoeducativo sobre Alzheimer

HSPM participou do 37º Congresso
Brasileiro de Urologia
O HSPM marcou presença no 37º
Congresso Brasileiro de Urologia realizado em Curitiba entre os dias 24
e 27 de agosto -, com seis trabalhos de
profissionais, assistentes e residentes
da casa aprovados.
Promovido
pela
Sociedade
Brasileira de Urologia, o congresso é
considerado o terceiro maior evento
da área em número de participantes
e reuniu especialistas do mundo todo.
A participação da equipe do HSPM
só demonstra a capacidade de ensino
e pesquisa que a instituição possui.

Superintendente do HSPM participa
de reunião da APROFEM
O Superintendente do HSPM,
Dr. Luiz Carlos Zamarco, aceitou o
convite da APROFEM - Sindicato dos
Professores e Funcionários Municipais
de São Paulo para participar de duas
reuniões realizadas no dia 29 de
agosto (uma às 8h e a outra às 13h),
na sede da Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa, com o objetivo de
apresentar as melhorias estruturais
realizadas no hospital desde a posse
da atual Diretoria, ocorrida em abril
desde ano. O Superintendente falou
sobre as obras em andamento,
apresentou o planejamento para o
próximo ano e esclareceu dúvidas dos
representantes sindicais da Educação
e de outras Secretarias. Essa foi a
primeira vez que um Superintendente
do HSPM se dispôs a participar de
reunião promovida pela entidade.

HSPM celebrou Dia do Psicólogo com II
Jornada da Psicologia
Aconteceu no dia 26 de agosto,
das 8h às 16h, a 2ª edição da Jornada
de Psicologia. Promovido pela Seção
Técnica de Psicologia, com apoio da
Gerência Técnica de Capacitação e
Desenvolvimento, o encontro reuniu
profissionais e estagiários para um dia
de capacitação e para celebrar o Dia
do Psicólogo, comemorado em 27 de
agosto.

Agosto Dourado no HSPM reforçou
importância do Aleitamento Materno
Em alusão a campanha “Agosto
Dourado”, o HSPM promoveu nos dias
22 e 23 de agosto um ciclo de palestras
com especialistas da área para reforçar a
importância que o Aleitamento Materno
tem para as mães e, principalmente
para os bebês, especialmente nos
primeiros meses de vida. Temas como
o funcionamento dos Bancos de Leite
e seus benefícios, Mitos e Verdades
sobre o Aleitamento e Manejo e
orientações pertinentes no Puerpério
imediato, foram abordados com mães,
profissionais e acompanhantes.

Palestra alertou profissionais sobre
suicídio entre crianças e adolescentes
Com o intuito de sensibilizar os
profissionais do HSPM a respeito do
papel de proteção que a assistência
pode desempenhar em relação ao
enfrentamento ao suicídio, a Clínica de
Fonoaudiologia convidou a psiquiatra
Sonia Maria Motta Palma para realizar
no dia 22 de agosto a palestra intitulada
“Suicídio na Infância e Adolescência”.
A reunião faz parte do Ciclo de
Palestras mensal promovido pelas
Clínicas de Otorrinolaringologia, Cirurgia
de Cabeça e Pescoço e Fonoaudiologia.

A Clínica de Geronto–Geriatria
promoveu no dia 13 de agosto mais
um Encontro Psicoeducativo para
cuidadores e familiares de pacientes com
demência de Alzheimer. Especialistas
foram convidados a falarem sobre a
“A alimentação nas diversas fases da
doença do Alzheimer” e “Aspectos
fonoaudiológicos na doença: A questão
dos ‘Engasgos’”.
A próxima atividade será no dia 10 de
setembro, das 13h às 15h, no Anfiteatro.

Música para celebrar o Dia dos Pais
Nos dias 7 e 8 de agosto,
aconteceram no Saguão Principal do
hospital apresentações musicais para
comemorar o Dia dos Pais, entre elas,
a da “Camerata” da Polícia Militar do
Estado de São Paulo.
Além disto, a Central de Ação
Voluntária (CAV) do HSPM e seis
integrantes do Corpo de Voluntários
distribuíram 200 chaveiros como
lembrança aos pacientes internados.

15 anos da Hospedaria de Cuidados
Paliativos do HSPM
No dia 4 de junho, a Hospedaria de
Cuidados Paliativos completou 15 anos
de funcionamento. Neste período, a
casa já atendeu mais de 700 pessoas,
ofertando atendimento humanizado aos
pacientes que estão na terminalidade
da vida.
A Hospedaria é referência e equipes
de serviços e hospitais de outras
cidades têm procurado conhecer o local
para utilizarem essa experiência na
implantação da assistência em Cuidados
Paliativos. As visitas mais recentes foram
de gestores do Hospital Santo Antonio
(Votorantim), Hospital Antoninho da
Rocha Marmo (São José dos Campos) e
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.

