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Editorial
Sou funcionário público da Prefeitura 

de São Paulo há mais de 30 anos e, desde 
abril, ocupo o cargo de Superintendente 
do Hospital do Servidor Público Municipal 
(HSPM). Apesar do pouco tempo na 
gestão do HSPM é com imensa alegria 
que, no mês que se celebrou o Dia 
do Servidor Público, entregamos às 
mulheres servidoras do município de São 
Paulo o Serviço de Referência em Saúde 
da Mulher Servidora. Esse novo serviço, 
que substitui o antigo Ambulatório de 
Ginecologia, foi totalmente reformado. 
Desde a troca do piso, forro, vidros, 
passando por melhorias nas questões 
de acessibilidade, renovação completa 
das instalações elétricas, substituição de 
equipamentos e mobiliário e instalação 
de rede lógica e computadores nos 
consultórios. Com essa intervenção, 
vamos oferecer melhores condições de 
trabalho às equipes multiprofissionais e 
recursos diagnósticos voltados à saúde 
da mulher servidora. 

Isso é só o início da reconstrução 
do HSPM. Vamos mostrar ao longo 
desta edição, que com total apoio do 
prefeito Bruno Covas, dos vereadores 
e do secretário municipal da saúde, Sr. 
Edson Aparecido, estamos conseguindo 
recuperar, com muito empenho e 
dedicação das equipes, a infraestrutura 
do complexo hospitalar.  E vem muito 
mais pela frente! Estamos terminando 
as melhorias no setor da endoscopia e 
vamos dar início às reformas do Pronto-
Socorro, do Serviço de Nutrição e Dietética 
(SND) e do 12º andar ainda este ano!  

Dr. Luiz Carlos Zamarco 
Superintendente    

Com o intuito de qualificar o 
atendimento às mulheres servidoras 
nas especialidades Ginecologia e 
Mastologia, o antigo Ambulatório 
de Ginecologia do quarto andar 
do complexo hospitalar foi 
completamente reformulado - 
em parceria com a Prefeitura de 
São Paulo por meio da Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS) -, para 
sediar o Serviço de Referência em 
Saúde da Mulher Servidora.

A inauguração do espaço 
aconteceu no dia 31 de outubro 
e contou com a presença do 
Superintendente do hospital, Dr. 
Luiz Carlos Zamarco, do Secretário 
Municipal da Saúde, Edson Aparecido, 
dos vereadores Claudinho de Souza, 
Prof. Claudio Fonseca e Sandra 
Tadeu e outras autoridades locais. 

As obras de melhorias duraram 
quase três meses e contemplaram 
771 m², sendo 665 m² do Ambulatório 
da Saúde da Mulher e 106 m² do 
corredor em um investimento com 
recursos próprios e contrapartida 
dos Contratos Organizativos de Ação 
Pública de Ensino-Saúde (COAPES).

Este novo espaço irá garantir 
um atendimento multidisciplinar - 
envolvendo médicos e profissionais 
da psicologia, fisioterapia, serviço 
social e equipe de enfermagem 
-, e a realização de exames de 
Ultrassonografia, Papanicolau, 
Colposcopia e Mamografia tudo 
em um só local para oferecer 
suporte às necessidades da saúde 
da mulher. 

Novo Serviço de Referência em 
Saúde da Mulher Servidora

O vereador Professor Claudio 
Fonseca foi recebido pelo 
Superintendente do HSPM, Dr. Luiz 
Carlos Zamarco, no dia 11 de outubro. 
Na visita, o parlamentar ouviu relatos 
do trabalho de recuperação que vem 
sendo feito pela atual administração, 
esclareceu dúvidas sobre projetos 
que serão implantados este ano e 
conheceu de perto as instalações do 
hospital. “Bom saber que as coisas 
estão andando, que já tem obra 
garantida com recursos do BID. Estou 
aqui não só para reclamar, mas para 
ver no que podemos ajudar”, afirmou 
o vereador, que já destinou emenda 
parlamentar de R$ 300 mil que 
proporcionará a reforma do setor de 
Coleta do Laboratório (quarto andar).

Vereador Claudio Fonseca visita o HSPM



ACONTECEU

O papel estratégico dos 
Indicadores 

Indicadores são informações 
importantes que buscam quantificar 
serviços e avaliar o desempenho 
dos processos de uma Instituição.

Efetuar o controle dos indicadores 
auxilia o Hospital a buscar a melhoria 
contínua em seus processos de 
trabalho.

Na área de resíduos, a equipe 
da Zeladoria, juntamente com o 
Grupo do Plano de Gerenciamento 
de Resíduos de Serviços de Saúde 
(PGRSS), com as Gerências de 
Engenharia e Manutenção e de 
Apoio Administrativo, promoveram 
estudos para a especificação, 
aquisição de balança para pesagem 
de resíduos, efetuaram sua 
instalação e implementaram um 
controle de fluxo de pesagem, 
anotações e registros, bem como a 
geração de Indicadores.

Um importante indicador foi 
gerado pelo funcionário Marcelo 
Angelis de Mello, responsável pela 
equipe da Zeladoria, que mantém 
este trabalho contabilizando mês 
a mês, desde novembro de 2018, a 
pesagem dos resíduos gerados. 

Este indicador demonstra a 
preocupação da Instituição com o 
meio ambiente e a segurança dos 
funcionários e dos usuários.

Dados da pesagem dos resíduos 
gerados nos meses de novembro 
e dezembro de 2018 & janeiro, 
fevereiro, março, abril, maio, junho, 
julho, agosto e setembro de  2019.

Superintendente do HSPM participou 
da abertura do XIX Conabrah

O Superintendente do HSPM, Dr. 
Luiz Carlos Zamarco, participou da 
abertura do XIX Conabrah - Congresso 
Nacional de Homeopatia da Associação 
Brasileira de Reciclagem e Assistência 
em Homeopatia (Abrah) realizada em 
3 de outubro. Além da presença na 
mesa de abertura, o hospital esteve 
representado no evento com três 
trabalhos. 

Nesta edição, o congresso teve como 
tema “Homeopatia, Medicina de Base 
Experimental” e prestou homenagem 
póstuma ao Professor Romeu Carillo Jr., 
que até recentemente foi responsável 
pela Clínica de Homeopatia do HSPM.

No Mês do Idoso, palestra abordou as 
alterações do equilíbrio corporal em 
idosos

Promovido mensalmente pelas 
Clínicas de Otorrinolaringologia, Cirurgia 
de Cabeça e Pescoço e Fonoaudiologia, 
o Ciclo de Palestras de outubro foi 
realizado no último dia 24 e discutiu 
o tema “Como Avaliar o Idoso com 
Tontura”. A convidada para apresentar 
o tema é a Profª. Dra. Lucinda Simoceli, 
Doutora em Otoneurologia pelo 
Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São 
Paulo (HC FMUSP) e Médica Assistente 
Preceptora da Otologia na Residência 
de Otorrinolaringologia do Hospital 
Beneficência Portuguesa. 

Reunião com os Ambulatórios 
Descentralizados 
O Superintendente do HSPM, Dr. Luiz 
Carlos Zamarco, esteve no Ambulatório 
Descentralizado do Tucuruvi onde 
participou de reunião de trabalho 
com Dr. Jorge Abla (coordenador dos 
Ambulatórios Descentralizados) e os 
coordenadores dos cinco Ambulatórios 
Descentralizados do HSPM.

Equipe da Geriatria celebrou o Dia 
Internacional do Idoso
A Seção Técnica de Geriatria 
promoveu no dia 1º de outubro, 
atividade comemorativa ao Dia 
Internacional do Idoso no saguão 
de entrada do hospital. Uma equipe 
multidisciplinar realizou orientações 
e atividades de promoção de 
saúde. Além disto, foram montadas 
estações temáticas para abordar 
questões como avaliação de pressão 
arterial e medição de glicemia capilar 
e colesterol, entre outros assuntos.  
Para animar o dia, cães da Guarda 
Civil Metropolitana (GCM) visitaram 
pacientes idosos internados na 
enfermaria da Geriatria. Também 
foram realizadas apresentações de 
Dança Chilena e piano promovidas 
por voluntários da Central de Ação 
Voluntária (CAV). 

HSPM promove exibição do filme 
brasileiro “Menos que nada”

A Seção Técnica de Psicologia do 
Adulto promoveu, no dia 3 de outubro, a 
exibição do filme “Como eu era antes de 
você”. Após a sessão, o público participou 
de uma discussão, coordenada pelas 
psicólogas do hospital: Thaís Rodrigues 
Silva e Carmem Silvia de Oliveira, e com 
participação especial das psicólogas 
convidadas Juliana Peixoto Salgueiro 
Nunes, Maria Del Carmen Garcia 
Lima e Dayse Paulo da Silva Mendes, 
profissionais que atuam no Grupo 
Recomeçar (Lutos e Perdas) do HSPM, a 
fim de refletir sobre os temas retratados 
na película.

A Oficina do Cinema é aberta aos 
servidores e demais interessados e 
ocorre toda primeira quinta-feira de 
cada mês. A próxima sessão ocorrerá 
no dia 07 de novembro, das 9h às 
12h, no anfiteatro Dr. Argos Meirelles 
e vai exibir o filme “Menos que nada” 
com a proposta de debater modelos 
substitutivos para tratamento da 
doença mental e da loucura. O debate 
vai contar com a participação do 
Psicólogo e Psicanalista Fabio Luis Saad.

>> Coluna Qualidade



HSPM sedia terceira edição do Café 
Paliativo SP

Em virtude do Dia Mundial do 
Cuidado Paliativo (12/10), o HSPM 
sediou a terceira edição do “Café 
Paliativo SP”. O evento foi realizado 
no dia 23 de outubro, das 19h às 21h 
e reuniu paliativistas, profissionais 
de saúde e demais interessados no 
tema como o objetivo de promover a 
troca de experiências entre as equipes 
de diferentes serviços de Cuidados 
Paliativos de São Paulo e disseminar a 
temática para a sociedade facilitando o 
acesso à assistência paliativa.

Equipe multidisciplinar participa de 
Projeto Integra REABS 2019

Uma equipe Multiprofissional do 
HSPM participou no dia 2 de Outubro 
de uma capacitação no Instituto de 
Medicina do Hospital das Clínicas da 
FMUSP – Rede de Reabilitação Lucy 
Montoro com o objetivo de preparar os 
profissionais para referenciar pacientes 
que necessitam de reabilitação. 

Médico do HSPM apresentou aula na II 
Jornada Médica Integrada - Inovação e 
Tecnologia

A “II Jornada Médica Integrada - 
Inovação e Tecnologia” realizada pela 
Associação Médica Paranaense na 
Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná (Unioeste) nos dias 26 e 27 de 
Outubro, em Francisco Beltrão (PR), 
contou com a participação do médico 
urologista do HSPM, Dr. Nelson Gaspar 
Dip Jr., que apresentou aula com o tema 
“LUTS e PSA - Até onde o clínico pode ir?”.

Residente da Urologia participa da I 
Jornada Científica dos Residentes de 
Urologia de São Paulo

Representando a Clínica de Urologia 
do HSPM, o Dr. Octavio Campos 
participou da “I Jornada Científica dos 
Residentes de Urologia de São Paulo”, 
realizada entre os dias 28 e 29 de 
Setembro, no campus da Faculdade de 
Medicina do ABC, em Santo André em 
celebração aos 25 anos da UROABC e 
50 anos da FMABC. O encontro reuniu 
residentes dos principais serviços de 
residência da capital e discutiu temas 
relacionados aos diversos temas da 
Urologia, entre eles, a Uro-oncologia.

Café com o Superintendente 
Com o intuito de valorizar e reconhecer 
o empenho dos profissionais do Hospital 
que atuaram ao longo dos últimos quase 
três meses nas obras de melhorias do 
4º andar, a Superintendência organizou 
na manhã do dia 21 de outubro um 
café da manhã especial ao grupo. Eles 
puderam conversar pessoalmente com 
o Superintendente, expor desafios e 
necessidades do setor e receberam 
palavras de agradecimento pela 
dedicação com a qual vem realizando o 
trabalho.

Em alusão ao dia 14 de 
novembro, Dia Mundial do 
Diabetes (Diabetes mellitus), 
a Clínica de Endocrinologia do 
Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM) realizará nos 
dias 21 e 22 de novembro, a 37ª 
edição da Feira de Diabetes do 
HSPM. 

A feira ocorrerá das 9h às 12h, 
no anfiteatro Dr. Argos Meirelles. 
A programação é aberta a todos 
os interessados e inclui palestras, 
oficinas e realização de testes de 
glicemia capilar e hepatite c.

Equipe da Psicologia Hospitalar 
promoveu encontro para os professores

A Seção de Psicologia Hospitalar 
promoveu no dia 31 de outubro mais 
uma edição do Encontro Técnico de 
Capacitação. Desta vez o encontro foi 
dirigido aos profissionais da Educação 
da Prefeitura de São Paulo, que hoje 
compõe a maioria dos pacientes 
atendidos no ambulatório de Saúde 
Mental do HSPM. A Prof. Dra. Roseli 
Fernandes Lins Caldas, palestrante 
convidada, é Presidente da ABRAPEE 
(Associação Brasileira de Psicologia 
Escolar e Educacional) e Professora 
e pesquisadora da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. Sua palestra 
abordou o tema “Resgatando o sentido 
da profissão docente: professores do 
século XX e alunos do Século XXI – um 
encontro possível” com o intuito de 
propor uma reflexão sobre os desafios 
da prática docente nos tempos atuais.

Campanha Outubro Rosa em prol da luta 
contra o câncer

Para celebrar o Outubro Rosa e 
intensificar a campanha de prevenção 
contra o câncer de mama, o HSPM 
realizou diversas ações educativas e 
de promoção à saúde ao longo do mês. 
A programação contou com palestras, 
oficinas da beleza e autocuidado, 
exposição de incentivo à autoestima da 
mulher, atividades do Grupo de Mama, 
arrecadação de mechas de cabelos e 
lenços e decoração temática no hospital 
no térreo e em alguns guichês de 
atendimento. Voluntários do Programa 
Vida e Terapia promoveram vivências 
de Dança Circular e Lian Gong no saguão 
do térreo, enquanto as voluntárias da 
Central de Ação Voluntária (CAV) fizeram 
distribuição de laços para os pacientes. 
Outra ação de destaque foi a 1ª edição 
da Caminhada do HSPM organizada pelo 
Programa Vida Saudável em conjunto 
com o Grêmio Recreativo, Esportivo e 
Cultural do HSPM e outros apoiadores 
que saiu da porta do hospital e seguiu 
até o Parque da Aclimação e também 
celebrou o Dia dos Funcionários Públicos 
e o Novembro Azul.  

Anote na agenda:



CAPACITAÇÃO

O HSPM, por meio da Gerência 
Técnica de Ensino e Pesquisa e 
Comissão de Residência Médica 
(COREME), sediou nos dias 7, 8 e 9 
de outubro, as apresentações dos 
Trabalhos de Conclusão de Curso 
(TCC) dos médicos residentes do ano 
de 2019, nas diversas especialidades 
clínicas e cirúrgicas.

As defesas dos trabalhos 
ocorreram nas salas 1 e 2 do Espaço 
Cultural e foram abertas para os 
funcionários do HSPM, Residentes, 
Supervisores de Programa, 
Preceptores, Diretorias e demais 
interessados. 

O HSPM, por meio do Núcleo 
Especializado em Segurança do 
Trabalho (NEST), segue realizando 
capacitações com o objetivo de 
preparar os profissionais que atuam 
no hospital para prevenir e combater 
incêndios. 

O próximo treinamento externo 
da Brigada de Incêndio, exclusivo 

Nos dias 05, 12, 19 e 26 de novembro, 
acontecem os encontros do Curso de 
Preparação para a Aposentadoria – 
PreParar que teve início no último 
dia 15 de outubro. O curso que busca 
auxiliar profissionais que estejam 
próximos da aposentadoria é 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.

Em 16 de outubro o HSPM 
realizou, em homenagem ao Dia 
do Médico (18/10), o curso “Ética na 
formação e exercício da medicina: 
Julgamento simulado” com o intuito 
de dar oportunidade para que os 
presentes pudessem conhecer e 
esclarecer dúvidas sobre as etapas 
de um julgamento disciplinar a fim de 
debater e refletir sobre os conflitos 
éticos relativos à profissão médica 
e situações do dia a dia profissional. 

O evento foi exclusivo para 
médicos, médicos residentes e 
estudantes de medicina e reuniu 
94 participantes. A atividade 
também contou com a presença 
de representantes do Cremesp e 
foi uma organização das Dras. Ana 
Paula Tavares e Luciana Barbosa 
Paglia e do Dr. Túlio Stefanin 
Volpiani, sob a coordenação de 
Juliane Cristina Brugatti e dos Drs. 
Carlos Saraiva Martins, José Antônio 
Volpiani e Pedro Sinkevicius Neto. 

Nos dias 11 e 14 de outubro 
foram realizadas no Anfiteatro Dr. 
Argos Meirelles duas turmas do 
curso validado em Excelência no 
Atendimento ao Cidadão. 

Com carga horária de 8h por 
turma, a atividade ministradas 
pelas instrutoras Luzia Coelho e 
Silva Machado, Maricy Nair Antunes 
e Waldilene Teles Santos reuniu 
cerca de 80 profissionais que atuam 
diretamente com o público.

O curso foi uma realização do 
Departamento Técnico de Gestão 
de Talentos/Gerência Técnica de 
Capacitação e Desenvolvimento/
HSPM.

Residentes do HSPM apresentaram 
Trabalho de Conclusão de Curso

Profissionais participaram 
do Curso em Excelência no 
Atendimento ao Cidadão

NEST promove nova capacitação externa com o intuito de 
prevenir incêndios

Curso de Preparação para a 
Aposentadoria segue com 
encontros em novembro

Capacitação no HSPM abordou 
Julgamento simulado - 
Cremesp

para os profissionais que atuam 
no Hospital, acontecerá no dia 
22 de novembro, na Rochácara 
Ecofire, localizada em Itapecerica 
da Serra. Para participar do evento 
referendado, é necessário realizar 
inscrição prévia. Informações no 
telefone 3397-8045/8075. 

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

www.hspm.sp.gov.br



De 1º de novembro até o dia 15 de 
dezembro, médicos e profissionais 
da equipe multidisciplinar participam 
das aulas dos cursos EAD da 
plataforma Onco Ensino ofertados 
exclusivamente aos profissionais 
que atuam no HSPM. 

O Onco Ensino é uma plataforma 
educacional de apoio às unidades 
de saúde que realizam diagnósticos 
e tratamentos oncológicos no Brasil. 
Os cursos são totalmente online, 
ministrados por especialistas de 
referência em suas áreas e contam 
com diversas atividades como 
leituras, questionários, pesquisa, 
fóruns e aulas ao vivo. Ao concluir 
100% do programa e nota 7 ou 
superior, o aluno recebe o certificado 
com apoio educacional do Instituto 
Israelita de Ensino e Pesquisa Albert 
Einstein.

A capacitação é referendada e é 
uma realização da Gerência Técnica 
de Capacitação e Desenvolvimento 
do HSPM em parceria com a ABRALE 
– Associação Brasileira de Linfoma e 
Leucemia. 

Equipes do hospital participam 
de cursos EAD da plataforma 
Onco Ensino

DESTAQUE DO MÊS

O Programa Gente que Fala, 
apresentado pelo jornalista Mauro 
Frysman, na Rádio Trianon, exibiu 
no dia 23 de outubro, um debate 
sobre saúde com a participação de 
quatro convidados, entre eles, a 
Dra. Luciana Zimmermann (à direita 
da foto), representando a equipe de 
Geriatria do HSPM. 

Na ocasião, entre os temas 
debatidos destaque para os 
cuidados em relação à saúde da 
população idosa. 

O programa está disponível no 
Youtube em: https://bit.ly/32aGVPT

Entre os dias 3 e 7 de setembro, 
aconteceu em Ifema Palacio 
Municipal, em Madrid, na Espanha, 
a 24ª edição do Congresso da 
Federação Internacional de Cirurgia 
de Obesidade e Transtornos 
Metabólicos (IFSO). O evento reuniu 
mais de mil participantes, entre 
eles, equipe de Gastrocirurgia do 
HSPM comandada pela Dra Fabiana 
Franca, que realizou apresentação 
oral de um caso raro de reversão 
de cirurgia bariátrica realizada por 
videolaparoscopia.

Entre os dias 11 a 14 de setembro, 
aconteceu em Hamburg Messe, 
Alemanha, o 41º Congresso 
Europeu de Hérnia, organizado pela 
Sociedade Europeia de Hérnia. O 
Dr. Rodrigo Biscuola Garcia, médico 
cirurgião geral e do aparelho 
digestivo que atua desde 2005 no 
HSPM fez a apresentação oral de 
um trabalho da equipe do HSPM que 
abordou o “Protoloco de Hérnias 
Incisionais”.

Cerca de 500 servidores da 
Secretaria Municipal da Saúde 
(SMS), participaram do Seminário 
“Profissionais do SUS” realizado no 
dia 25 de outubro. Para comemorar 
o Dia do Servidor Público (28/10), 
dentro do seminário foi realizada 
a entrega do prêmio “Gente que 
Faz a Diferença”, com o intuito de 
reconhecer práticas que motivam e 
permitem fazer a diferença. 

Uma das premiadas foi a 
assistente social Silvia Carvalho de 
Campos Sanches, que atualmente é 
Responsável pela Gerência Técnica 
de Atendimento do HSPM.

Programa Gente que Fala da Rádio 
Trianon entrevista médica do HSPM

HSPM participou do Congresso 
Mundial de Cirurgia da Obesidade 
Metabólica/Madrid

Congresso Europeu de Hérnia/
Alemanha conta com trabalho do 
HSPM

Servidora do HSPM é premiada no 
Seminário “Profissionais do SUS”
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Estão abertas as inscrições para candidatos 
a membro da CIPA do HSPM   

HSPM segue realizando melhorias no Complexo Hospitalar

HSPM na luta contra o sarampo

Até o dia 14 de 
novembro estarão 

abertas as inscrições para os 
servidores interessados em integrar 
a Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA) do HSPM para o 
Biênio 2020/2021.

Para se inscrever, o candidato 
precisa comparecer pessoalmente 
ao NEST - Núcleo Especializado em 
Saúde do Trabalhador – Segurança 
do Trabalho, apresentando o crachá 
e o número do RF. A eleição é uma 
realização da CIPA, com apoio do 
NEST-HSPM. Mais informações pelos 
telefones 3397-8045/8075/7718.  

Quem circula pelos corredores do 
HSPM já deve ter notado algumas 
das melhorias que estão sendo 
colocadas em prática no complexo 
hospitalar, como a pintura dos 
corredores do Pronto-Socorro 
Adulto e da Capela. As longarinas do 
Pronto Socorro Adulto e Infantil que 
estavam rasgadas ou quebradas 
foram recuperadas pela equipe da 
Manutenção e, com isso, foi possível 
dar novo uso ao mobiliário e 
padronizar as longarinas por andar, 
além de atender a necessidade do 
Ambulatório de Especialidade da 
Lapa. 

Dentro das ações de 
enfrentamento ao sarampo, o HSPM, 
por meio do Núcleo Especializado 
em Segurança do Trabalho (NEST), 
realizou uma ampla campanha de 
vacinação nos profissionais da saúde 
que atuam no hospital. No total, 
foram aplicadas 1.630 doses até o 
dia 29 de outubro, o que representa 
cerca de 80% do público-alvo. 

Graduado em enfermagem e 
com pós- graduação em saúde do 
trabalhador e ecologia humana pela 
FIOCRUZ, Alexandre Barreto Brandi, 
explica que o sucesso da campanha 
se deve ao fato da Medicina 
Preventiva adotar várias estratégias 
de conscientização para aumentar 
essa adesão, como campanhas 
internas, busca ativa, orientações 
para as equipes sobre a segurança 
das vacinas, entre outros. E diante 
da necessidade, também são 
realizadas vacinação de bloqueio. 

Alexandre destaca que os 
profissionais do hospital que 
precisam atualizar seu esquema 
vacinal podem procurar o NEST, de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 
18h, para tomar outras vacinas que 
são de livre demanda: antitetânica, 
hepatite B, tríplice viral, dupla adulto 
e a da gripe (sazonal). “Vale lembrar 
que as vacinas são a melhor forma 
de prevenir diversos problemas de 
saúde”, destacou o profissional. 

Confira o calendário completo desta 
eleição:
Inscrição dos candidatos: de 01 
a 14/11/19. Local: Segurança do 
Trabalho - De 2ª. a 6ª-feira, das 6h 
às 20h.
Votação: de 25 a 29/11/19. 
Local: Saguão do 2º andar, nos 
Ambulatórios Descentralizados e 
Hospedaria - das 7h às 21h.
Apuração dos votos: 02/12/19. Local: 
Segurança do Trabalho - às 10h.
Divulgação dos resultados: 03/12/19
Local: Intranet e site HSPM.
Posse: 06/01/20. Local: Sala de 
Grupo (9º andar) - às 10h.

Outros setores com acesso mais 
restrito ao público também estão 
ganhando melhorias. É o caso do 
elevador da Hospedaria de Cuidados 
Paliativos que será consertado e das 
enfermarias 7 e 8 do 11º andar onde 
foram feitas pinturas das paredes, 
do teto dos dois banheiros, troca 
de rodapés, pisos e batentes das 
portas. 

Na sala de gesso da ortopedia 
do Pronto-Socorro foi sanado o 
problema de infiltração em volta 
da pia, que foi revestida com 
material lavável, apropriado para as 
atividades que o espaço se destina.

Outra melhoria que já está 
em andamento está relacionada 
à informatização do hospital. 
Uma empresa está realizando 
cabeamento de rede lógica e elétrica 
para que seja possível viabilizar a 
instalação de novos computadores 
nos consultórios a fim de realizar 
o armazenamento eletrônico dos 
prontuários dos usuários. 

N O V E M B R O 
AZUL  HSPM

Acesse o site e 
fique por dentro 
da programação!


