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Editorial
Sem dúvida alguma,
2019 foi um ano de grandes
mudanças
e
desafios.
Quando assumi o cargo
de Superintendente do
Hospital
do
Servidor
Público Municipal (HSPM),
fui surpreendido com uma
estrutura sucateada e que
não via uma reforma de
grande impacto há décadas.
Desde então, em conjunto
com as equipes, fizemos
um planejamento, apoiado
pelo Prefeito Bruno Covas
e o Secretário Municipal da
Saúde Sr. Edson Aparecido,
traçamos objetivos ousados
e partimos em busca de
apoiadores e investimentos
que pudessem ser utilizados
na reconstrução do hospital.
Conforme os meses
foram passando, as obras
e melhorias saíram do
papel e passaram a dar
mais credibilidade ao nosso
projeto. E é com muita
alegria e satisfação que
anuncio nesta edição o
início da reforma do nosso
Pronto-Socorro.
Sei que nos últimos
meses foram feitas muitas
cobranças, mas saibam que
foi por conta de todo esse
trabalho que avançamos
como nunca e hoje podemos
celebrar. Neste final de
ano desejo que todos
aproveitem o período de
festividades para recarregar
as baterias, pois o trabalho
continua e o nosso objetivo
é fazer com que, em 2020,
o HSPM avance para um
futuro ainda melhor.
Conto com o apoio de
todos vocês!
Boas Festas!
Dr. Luiz Carlos Zamarco
Superintendente

HSPM dá inicio a reforma do Pronto-Socorro
O Hospital do Servidor Público
Municipal (HSPM) tem passado de
forma segmentada por uma série
de reformas e melhorias pontuais
para adequar o Hospital às atuais
necessidades de atendimento. Em
novembro foi a vez de iniciar uma obra
estrutural de grande porte que há
muito tempo era aguardada: a reforma
do Pronto-Socorro.
O trabalho iniciou no dia 19 de
novembro e está sendo realizado por
uma empresa contratada ao custo
de R$ 9.196.354,39. O projeto tem
previsão de duração de um ano e
inclui reforma geral da infraestrutura
e ampliação com a construção de mais
dois pavimentos integrando com o
Pronto-Socorro Infantil e a instalação
de
ar-condicionado
central
nas
seguintes unidades: Centro Cirúrgico,
Centro Obstétrico/Central de Material
Esterilizado, UTI Adulto e Laboratório.
A obra faz parte do Programa

Avança Saúde SP, resultado de um
acordo inédito articulado pelo Prefeito
Bruno Covas e o Secretário Municipal
da Saúde, Sr. Edson Aparecido
junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), que prevê
recursos de cerca de R$ 800 milhões
para a saúde.
As melhorias integram o planejamento
de curto, médio e longo prazo
elaborado pela Superintendência com
o objetivo de garantir as reformulações
e adequações que o HSPM necessitava.
“Obras que nunca foram realizadas em
62 anos de atividade estão ocorrendo
para recuperar a infraestrutura do
complexo hospitalar. Queremos atender
os servidores com a qualidade que eles
merecem e também oferecer melhores
condições de trabalho para que os
profissionais tenham orgulho de falar
que trabalham aqui”, declara Dr. Luiz
Carlos Zamarco, Superintendente do
HSPM.

Período de reforma do PS

Durante toda a reforma, o
estacionamento para carros e
motos ficará fechado para evitar
acidentes e garantir a segurança
de todos, sendo permitido apenas
o acesso de ambulâncias e veículos
para embarque e desembarque
de pacientes. Já a Portaria Única
- que receberá melhorias como a
substituição de piso -, permanecerá
fechada, sendo a entrada de
pedestres feita exclusivamente pela
Rua Castro Alves.
Como o fechamento do PS para
a reforma é inviável, uma vez

que o serviço realiza, em média,
11.500 atendimentos mensais e
também é referência em trauma
na região centro-oeste da capital
paulista, o atendimento priorizado
será do servidor público municipal,
mas ressaltamos que nenhum
paciente que procurar o hospital
será dispensado. Nos momentos de
maior procura, para garantir que os
casos sejam atendidos no tempo
oportuno, os pacientes passam por
uma classificação de risco, assim
a assistência aos casos clínicos de
maior gravidade são priorizados.

Conheça outras melhorias que também estão em andamento:

Setor de Coleta do Laboratório

O Laboratório, localizado no 4º andar, também está passando por melhorias
estruturais e os locais de atendimentos foram transferidos provisoriamente.
Os pacientes com mobilidade reduzida que utilizam o serviço estão sendo
atendidos em um novo espaço no quarto andar. Os demais usuários tiveram
o atendimento direcionado ao prédio onde fica o NEST.

Setor de Endoscopia/
Colonoscopia

Serviço Técnico de Nutrição e
Dietética (STND)

Até o final de dezembro, deve ser
concluída a troca do telhado e as
adequações físicas no setor.

A reforma geral do setor, que prevê
atualização da rede hidráulica e
elétrica e outras melhorias teve
início no dia 14 de novembro e tem
previsão de conclusão em junho de
2020.

ACONTECEU

V Jornada Interdisciplinar da
Odontologia 2019
Com realização da Seção Técnica
de Odontologia do HSPM e apoio da
Comunicação e da Gerência Técnica
de Capacitação e Desenvolvimento,
a V Jornada Interdisciplinar de
Odontologia aconteceu nos dias 4
e 5 de novembro, das 8h30 às 16h,
no Anfiteatro Dr. Argos Meirelles,
a fim de promover a atualização
dos profissionais da Odontologia
e contribuir com a divulgação
dos trabalhos desenvolvidos no
hospital e na rede pública, no
intuito de promover troca de
experiência na área. “A Jornada
Interdisciplinar de Odontologia é
uma oportunidade para troca de
saberes e experiências entre as
especialidades odontológicas com
ênfase às ações que são realizadas
no hospital e na rede municipal”,
afirma Ary de Held Filho, cirurgiãodentista. O evento foi validado para
efeito de Progressão e Promoção
na carreira e reuniu profissionais
de nível Universitário (CirurgiõesDentistas, Médicos, Fonoaudiólogos,
Fisioterapeutas, etc.) e Médio
(protéticos e outros), que atuam no
HSPM e nas unidades da Secretaria
Municipal de Saúde.

Oficina de Cinema promoveu
debate baseado em tema retratado
no filme “Menos que nada”
A Seção Técnica de Psicologia
do Adulto promoveu no dia 07 de
novembro, das 9h às 12h, no anfiteatro
Dr. Argos Meirelles, a exibição
do filme “Menos que nada”, que
retrata o drama psicológico intenso
protagonizado por um homem que,
após ficar perdidamente apaixonado,
afunda em uma crise de alucinação.
Após a sessão, as psicólogas Thas
Rodrigues Silva e Carmem Oliveira,
coordenadoras da Oficina de Cinema
do HSPM, promoveram um debate
com a participação do Psicanalista e
Psicólogo convidado Fabio Luis Saad
sobre os atuais modelos substitutivos
para tratamento da doença mental e
da loucura.

Novembro Azul alerta sobre
Câncer de Próstata

Café da manhã com o Departamento de Atenção à Saúde (DAS)
Com o intuito de promover
maior aproximação entre as áreas
e as clínicas e tornar o processo
de trabalho do Departamento
de Atenção à Saúde (DAS) mais
acessível e transparente aos
demais servidores, o HSPM sediou a
primeira edição do “Café da Manhã
com o DAS”.
O evento foi realizado no dia 1º de
novembro, das 7h às 11h, no Anfiteatro
e contou com apresentações de
representantes das Comissões de
Concurso, Reformas, Aquisições,
Agendamento e Centro Cirúrgico,
da Enfermagem, Clínica Médica,
Clínica Cirúrgica, Pronto-Socorro, UTI,
Fisioterapia, Terapia Ocupacional,
Fonoaudiologia,
Serviço
Social,
Psicologia, Banco de Sangue e do
Núcleo Interno de Regulação (NIR).
“Estamos fazendo um estudo em

relação aos atendimentos do HSPM
com o objetivo de entregar um
Plano Estratégico de médio e longo
prazo à Superintendência e essa
reunião foi importante para mostrar
do que somos capazes e apresentar
soluções. Acredito que com a
colaboração de todos conseguimos
fazer esse hospital diferente”,
afirmou o Coordenador do DAS, Dr.
Alexandre Crippa Sant’anna.
O Superintendente do Hospital,
Dr. Luiz Carlos Zamarco assistiu
todas as apresentações e aprovou
a iniciativa. “Agradeço pelo trabalho
desenvolvido e vamos estudar mais
de perto os dados apresentados e
com isso fazer um plano de trabalho
para garantir um atendimento de
qualidade. Quero agradecer vocês
por essa iniciativa e dizer que gostei
de ver a integração das equipes”.

Reunião científica mensal no HSPM
As Clínicas de Otorrinolaringologia,
Cirurgia de Cabeça e Pescoço e
Fonoaudiologia, receberam no dia
28 de novembro, das 8h30 às 10h30,
a Dra Grazzia Guglielmino, Médica
Otorrinolaringologista Assistente da
Faculdade de Medicina, Residência
Médica do ABC e Assistente do

Hospital Beneficência Portuguesa
de São Paulo para uma palestra
intitulada “Alterações Estruturais
Mínimas de Cobertura de Pregas
Vocais”. A atividade integra o ciclo
mensal de palestras promovida
pela área e sempre é aberta aos
profissionais da saúde.

A campanha de conscientização
Novembro Azul do HSPM deste ano
teve início no dia 8 de novembro.
Durante todo o mês de sensibilização
foram
promovidas
atividades
de orientações sobre saúde do
homem no Saguão Principal, além
de outras ações como a entrega
de laços - símbolo da campanha confeccionados pelas voluntárias do
hospital e corte de cabelo masculino.
No dia 13, o médico Dr. Alexandre
Crippa Sant’anna (urologista do
HSPM) fez uma palestra sobre a
importância da prevenção do Câncer
de Próstata.
“A palestra sobre o câncer de
próstata foi muito elucidativa, fez
refletir sobre a extrema necessidade
da
realização
dos
exames
preventivos e ficar muito atento a
qualquer alteração. Em resumo foi
fantástica”, afirmou Paulo Cesar
Ferreira de Barros, Encarregado de
Equipe Técnica/Gerência Técnica de
Atendimento.
O encerramento da programação
aconteceu no dia 27 de novembro com
a palestra validada sobre “A Saúde
do Homem” realizada pelo médico
Dr. Fábio da Silva Crochik (Urologista
do Hospital Brigadeiro). O Novembro
Azul foi uma realização conjunta da
Central de Ação Voluntária (CAV),
Comunicação, Gerência Técnica de
Enfermagem e Gerência Técnica de
Desenvolvimento e Capacitação,
com apoio dos alunos da Unip e
Uninove.

CAPACITAÇÃO

37ª edição da Feira de Diabetes IX Culto de Ação de Graças do
Grupo de Oração
Em alusão ao Dia Mundial
das Diabetes, celebrado em 14
de novembro com o intuito de
conscientizar a sociedade sobre
os problemas associados à doença
(Diabetes mellitus), a Clínica de
Endocrinologia realizou nos dias 21
e 22 de novembro, das 9h às 12h,
no anfiteatro Dr. Argos Meirelles, a
37ª edição da Feira de Diabetes do
HSPM.
A atividade foi aberta aos
interessados e incluiu oficinas,
realização de testes de glicemia
capilar e hepatite C e palestras com
orientações de saúde para estimular
hábitos de vida mais saudáveis e
esclarecer as principais dúvidas
sobre o tratamento da doença e
suas complicações. A Coordenadora
da Seção Técnica de Endocrinologia,
Dra. Daniela Yone Veiga Iguchi,
explica que: “O objetivo da Feira de
Diabetes foi promover a educação
dos pacientes diabéticos para que,
entendendo melhor a doença,
possam ter um papel mais proativo
em seu tratamento e na prevenção
de complicações, possibilitando
qualidade e expectativa de vida
semelhante à da população geral”.
O evento contou com o apoio
da Universidade Paulista (Unip),
Apartesp, OBD e Gino.

O Grupo de Oração do HSPM
realizou no dia 30 de novembro, às
14h, o IX Culto de Ação de Graças. A
atividade aconteceu no anfiteatro
do hospital e reuniu cerca de 200
pessoas, incluindo funcionários,
pacientes e acompanhantes. Além
da celebração, foram realizadas
algumas apresentações musicais,
como a da cantora mirim gospel
Isabella Alexandre e da Banda
Torre Forte. Também foi feita a
arrecadação de alimentos para
pessoas carentes, no total, foram
arrecadados 170 kg de alimentos.
Coordenadora do grupo há 10
anos, a cirurgiã dentista Mirtes
Helena da Silva Dias, dá mais
detalhes sobre o evento. “Uma vez
por ano realizamos o culto como
forma de agradecer os resultados
e
ensinamentos
trocados
e
compartilhados. Também é uma
oportunidade de abordar o trabalho
social que o grupo desempenha e
convidar outras pessoas a estarem
conosco”.
Os interessados em participar
do grupo podem comparecer todas
as quintas-feiras, na Sala de Grupo
2 (antiga Sala 03) localizada no
9º andar (próxima ao anfiteatro),
sempre das 7h às 8h.

Novos cipeiros são eleitos

HSPM finaliza mais um Curso de
Preparação para a Aposentadoria
Chegou ao fim no dia 03 de
dezembro mais uma turma do Curso
de Preparação para a Aposentadoria
(PreParar) formada exclusivamente
por profissionais do HSPM. A aula
de encerramento desta edição
teve quatro horas de duração
e foi realizada pela palestrante
Sandra Cristina Coelho Teixeira, que
elogiou a iniciativa. “Parabéns pelo
excelente trabalho desenvolvido
em prol daqueles que estão se
preparando para a nova etapa da
vida, a tão sonhada aposentadoria”.
A realização do curso foi uma
parceria da Divisão de Qualidade de
Vida no Trabalho - DQVT/COGEP/SMS
com o Departamento Técnico de
Gestão de Talentos/Gerência Técnica
de Capacitação e Desenvolvimento/
HSPM para auxiliar os profissionais
próximos da aposentadoria a
refletirem sobre o momento da vida,
questões sobre gestão financeira,
empreendedorismo, promoção à
saúde e a importância de se planejar
e ter projetos de vida.

Entre os dias 25 e 29 de novembro,
os servidores do hospital e dos
Ambulatórios
Descentralizados
participaram da votação para a
escolha da nova Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes (CIPA)
- Biênio 2020/2021. O resultado da
eleição está disponível para consulta
no site do HSPM.
A cerimônia de posse dos eleitos
será realizada no dia 6 de janeiro de
2020, às 10h, na Sala de Grupo 2, no
9º andar.

Aula obrigatória para os Residentes
No dia 28 de novembro, das 11h
às 13h, aconteceu no Anfiteatro
Dr. Argos Meirelles uma aula
obrigatória para os residentes do
HSPM. A Gerência Técnica de Ensino
e Pesquisa/COREME convidou a
Dra. Daniela Yone Veiga Iguchi
Perez, médica coordenadora da
Seção Técnica de Endocrinologia
para palestrar sobre o tema:
“Hiperglicemia Intra-Hospitalar”.

Treinamento externo da Brigada de Incêndio
No dia 22 de novembro, mais 36
servidores do HSPM participaram
do
treinamento
externo
da
Brigada de Incêndio, totalizando,
até o momento, 270 servidores
treinados.
Esse
treinamento
prático
atende a Instrução Técnica (IT)

17 do Corpo de Bombeiros, que
torna obrigatória a Brigada de
Incêndio em todas as edificações
ou áreas de risco, conforme o
Decreto Estadual nº 63.911/18 –
Regulamento de Segurança contra
Incêndio das Edificações e Áreas
de Risco do Estado de São Paulo.

DESTAQUE DO MÊS

Coordenadora
do
Programa
“Vida e Terapia” participou do III
Simpósio de Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde
Entre os dias 25 e 26 de outubro,
Urologista do HSPM participa do
Hospital
Alemão
Oswaldo
Programa Gente que Fala, da Rádio o
Cruz
sediou
o
Workshop
e III
Trianon
Simpósio de Práticas Integrativas e
No dia 13 de novembro, o
Complementares em Saúde e a Dra.
Coordenador do Departamento
Joseli Beatriz Suzin, coordenadora
de Atenção à Saúde (DAS), Dr.
do Programa Vida e Terapia do HSPM
Alexandre Crippa Sant’Anna, foi
foi uma das convidadas.
um dos especialistas convidados
Na ocasião a profissional falou
pelo Programa Gente que Fala,
sobre a evolução do trabalho
transmitido pela Rádio Trianon (740
pioneiro desenvolvido pelo HSPM
AM kHz), para um debate sobre
na área, citando a inauguração
Saúde que, entre outros assuntos,
da Sala de Meditação em junho
abordou o tema “Novembro Azul”.
de 1999, a criação do Programa
O programa também é exibido
Vida e Terapia e as propostas
nos canais 9 da Net, 8 e 186 da
terapêuticas
que
hoje
são
Vivo e fica disponível no Youtube:
ofertadas ao público em geral.
https://youtu.be/AY9-3Grf40o

Voluntário do Programa “Vida e
Terapia” representou hospital no II
CongrePICS
Entre os dias 14 e 17 de
novembro, Sergipe sediou o II
Congresso Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares em
Saúde (CongrePICS) e o IV Encontro
Nordestino de PICS (PICSNE) e
o HSPM esteve representado. O
voluntário do Programa Vida e
Terapia, Alexandre de Carvalho
Júnior, apresentou no evento um
Relato de Experiência intitulado
“Constelação Familiar Sistêmica:
experiência da prática no Hospital
do Servidor Público Municipal de São
Paulo”, para divulgar o trabalho que
vem sendo realizado desde abril
deste ano na Sala de Meditação do
hospital e que já beneficiou mais de
350 pessoas.

ANOTE NA AGENDA
Curso prático de Brigadista está com inscrições abertas
No próximo dia 11 de dezembro
acontece o último treinamento
externo de 2019 da Brigada de
Incêndio do hospital.
A atividade prática ocorrerá na
Rochácara Ecofire (localizada em
Itapecerica da Serra). O servidor que
for participar deve conversar com

seu Coordenador antecipadamente
e fazer o agendamento, via Núcleo
Especializado em Segurança do
Trabalho (NEST), pelo link: http://bit.
ly/brigadaexterna. O curso tem oito
horas de duração e é referendado.
Outras Informações no NEST nos
ramais 3397-8045/8075.

Encerramento da 5ª Oficina
“Sou Som”
No próximo dia 11 de dezembro,
das 14h às 16h, acontece o
encerramento da 5ª edição da
Oficina “Sou Som: a música que toca
em mim”, que reuniu ao longo de 12
encontros semanais (entre setembro
a dezembro), usuários dos serviços
de saúde mental do HSPM e outros
interessados em atividades como:
roda de escuta, compartilhamento
de repertórios musicais afetivos e da
musicalidade presentes em nossas
memórias e práticas artísticas em
atelier público.
A partir de pesquisas sonoras
no acervo da Discoteca Oneyda
Alvarenga, os participantes foram
convidados a selecionar e apresentar
suas canções favoritas. As músicas
escolhidas e os depoimentos dos
participantes foram gravados no
Estúdio de Rádio do Centro Cultural
São Paulo (CCSP) e a arte da capa do
CD produzida na Folhetaria do CCSP.
O projeto é uma realização
da Psicanalista e Psicóloga Thaís
Rodrigues Silva, da Seção Técnica
de Psicologia do Adulto do HSPM
em parceria com o Centro Cultural
São Paulo sob Coordenação de
Marta Fonterrada e Márcio Castro/
Supervisão de Ação Cultural do CCSP.

Programação de férias da Sala de Meditação
O Programa “Vida e Terapia”
do HSPM informa que as Terapias
Complementares que são realizadas
na Sala de Meditação (Sala 17 - 9º
andar) fazem uma pausa entre

dezembro e janeiro, retomando em
sua maioria em fevereiro, por conta
do período das férias. Acesse o
link: http://bit.ly/SaladeMeditacao e
confira a programação completa.

“Entendendo a Aposentadoria”
será tema de palestra
O Departamento Técnico de
Gestão de Talentos, por meio da
Gerência Técnica de Capacitação e
Desenvolvimento, promove no dia
12 de dezembro, das 9h às 11h, no
anfiteatro a palestra “Entendendo a
aposentadoria”. A atividade validada
é destinada aos servidores do HSPM
de todos os níveis e interlocutores
de Gestão de Pessoas nas áreas
técnicas
e
nos
ambulatórios
descentralizados.
São ofertadas 120 vagas e as
inscrições estão abertas no link: http://
bit.do/entenderaposentadoria

EXPEDIENTE

Jornal do Hospital do Servidor Público
Municipal
Superintendente: Dr. Luiz Carlos Zamarco
Assessoria de Relações Institucionais
Jornalista: Tatiana Ferreira | MTB 50457
Diagramação: Daniela Avancini | MTB 6486
Fotos: Dayane Tavares e Regis Antonio Silva
Rua Castro Alves, 63/73 - 7º andar - Aclimação - SP

