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Hospital do Servidor Público Municipal recebe
médicos para o programa de residentes 2019
Unidade oferece residência médica há mais de 30 anos, com 162 vagas credenciadas pelo Ministério de Educação

Profissionais aprovados para o Programa de Residência Médica do HSPM

O Hospital do Servidor Público
Municipal
(HSPM)
recepcionou,
no dia 1 de março, 60 novos
médicos residentes de diversas
especialidades clínicas e cirúrgicas.
O HSPM oferece residência médica
há mais de 30 anos, com 162 vagas
credenciadas pelo Ministério de
Educação (MEC). Em 2019, foram
abertas 73 vagas para, desde
cirurgia básica, clínica médica,
pediatria, ortopedia, ginecologia e
obstetrícia até especialidades como
otorrinolaringologia,
nefrologia,
gastroenterologia,
dermatologia,
endocrinologia,
pneumologia,
geriatria, cirurgia do aparelho
digestivo, urologia, coloproctologia,
cirurgia vascular, cirurgia plástica,
cirurgia da mão, neonatologia,
cirurgia de cabeça e pescoço e
anestesiologia.
A cerimônia de abertura foi
conduzida pelo superintendente
do HSPM, doutor Antonio Célio
Camargo Moreno; pelo diretor em
substituição do Departamento de
Atenção à Saúde, doutor Gutemberg
Ferreira da Rocha; pela diretora
da gerência técnica de ensino e
pesquisa, doutora Juliane Cristina
Burgatti; pelo coordenador da
Comissão de Residência Médica
(Coreme), doutor Carlos Saraiva

Martins e pela presidente da
associação dos médicos residentes,
doutora Luciana Barbosa Páglia. A
solenidade contou com a presença
de
diretores,
coordenadores,
assessores,
supervisores
de
programa, preceptores e servidores
do hospital.
O vice-presidente da Coreme,
doutor Pedro Marcos Santino
Bueno de Souza falou sobre as
atividades
e
responsabilidades
do médico residente no HSPM. O
superintendente do hospital, doutor
Moreno, ressaltou a estrutura que
o HSPM tem para a qualificação dos
residentes e homenageou a primeira
colocada no concurso, a médica
Aline Costa Menezes, que obteve
a maior nota geral no processo
seletivo do Programa de Residência
da Prefeitura Municipal de São Paulo
e pôde ser a primeira candidata a
escolher a unidade. Aline escolheu o
HSPM para a residência em cirurgia,
Cirurgia Pré-Requisito em Área
Cirurgia Básica.
Aline tem 27 anos e é natural de
Irecê, na Bahia. Formou-se há um
ano e meio em Salvador (BA) e
prestou o concurso para residência
médica em Cirurgia Básica da
Prefeitura Municipal de São Paulo,

por meio da Secretaria Municipal de
Saúde, no qual foi aprovada.

“Fui aprovada em primeiro lugar
no concurso e escolhi o Hospital do
Servidor Público Municipal por ser
um serviço tradicional, um hospital
de grande porte e que me permitirá
aprender as melhores técnicas,
protocolos e rotinas de cirurgia para
eu levar de volta para a minha terra e
contribuir para o progresso da minha
região”, disse a residente.
Os novos residentes também
conheceram os principais setores do
hospital, como laboratório, farmácia,
segurança, psicologia, medicina
do trabalho, centro cirúrgico,
anestesiologia, gerência de risco e o
núcleo interno de regulação.

Coluna Gerência de Risco

Curso no HSPM

Displays beira-leito com identificação do paciente e sinalização de risco Dia 13 de março, por meio do

Em busca de uma assistência segura
e de qualidade, além da pulseira de
identificação do paciente, quando o
mesmo é internado, é utilizado um
formulário de identificação beiraleito, que é colocado em displays
individualmente para cada paciente.
Este formulário é muito importante,
pois contém informações essenciais
para a identificação do paciente e
sinalização de riscos, o que garante
maior segurança no cuidado do
doente.

Pode-se observar que ao lado
esquerdo há a sinalização dos
possíveis riscos que o paciente
está exposto, de acordo com a
classificação que é realizada
pelo enfermeiro que o admitiu
na unidade. Ao lado direito,
as
informações
contidas
devem ser equivalentes às
informações existentes na
pulseira de identificação do
paciente.
O preenchimento correto dos dados
é de fundamental importância para,
diminuirmos os índices de eventos
adversos, criando uma cultura de
alerta e gerenciamento de riscos,
melhorando a comunicação efetiva
entre a equipe multiprofissional e
prevenindo a ocorrência de erros e
enganos que possam comprometer
o tratamento do paciente.

Departamento Técnico de Gestão
de Talentos - DGT, iniciou no HSPM o
curso de Desenvolvimento Gerencial
para Gestores e/ou Servidores que
tenham potencial para liderança. O
curso validado com carga horária de 92
horas tem como objetivos: Promover
o reconhecimento da importância e
valorização do papel do gestor no
âmbito da PMSP, além de possibilitar
o conhecimento de políticas públicas,
discutir sobre a importância do
planejamento estratégico e ferramentas
de Qualidade e indicadores na Gestão
Pública, promovendo reflexões sobre
a importância das práticas em Gestão,
como: Ética, Mediação de Conflitos,
Trabalho em Equipe e Saúde do
Trabalhador dentre outros, baseados
nos
princípios
do
atendimento
humanizado nos serviços de saúde.

Dia Mundial do Rim 2019

Evento realizado no HSPM no Dia Mundial do Rim tratou de prevenção e
tratamento das doenças que agem silenciosamente e são a 6ª maior causa
de mortes no mundo
Dia 14 de março aconteceu um evento
para abordar as doenças renais
em alusão ao Dia Mundial do Rim,
coordenado pela Dra. Mary Carla
Estevez Diz, que contou com palestras
focadas na prevenção das doenças
renais, ministradas por médicos da
Seção Técnica de Nefrologia do HSPM
e mais de 200 participantes.
O superintendente do HSPM, que
participou da abertura do evento,
Dr. Antonio Célio Camargo Moreno,
explica que os rins são órgãos vitais
e que a medicina desenvolveu
cuidados, tanto para que os rins não
fiquem tão doentes, quanto para
quando atingirem um quadro de
doença muito sério.
“Os
exames
periódicos
são
importantes, pois o rim se ‘machuca’
silenciosamente ao longo dos
anos. Muitas vezes, o paciente não
apresenta nenhum sintoma, por isso,
a importância de exames periódicos,
principalmente nos pacientes que
têm doenças concomitantes como
diabetes, hipertensão arterial, outras
doenças infecciosas e degenerativas”,
comenta o superintendente.

Moreno destacou também que o
rastreamento permite entender
o momento em que o rim está
deixando de ser eficiente e, assim,
se programar para cuidar dele
ao longo do tempo. “Há vários
tipos de substitutos do rim, como
a hemodiálise para situações mais
complicadas, as diálises que podem
ser feitas em casa e o transplante de
rim, que apresenta melhor sucesso no
grupo de pacientes com transplante”,
explica.
“A campanha tem por objetivo
conscientizar a população sobre
a importância de medidas de
prevenção, bem como fazer testes
de rastreamento da doença renal”,
complementou a Dra. Mary Carla
Esteve Diz.
O evento contou com o apoio da
equipe da Nefrologia e do coral da
Guarda Civil Metropolitana.
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