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Espaço de Convivência
ganha melhorias

Editorial

Desde a nossa chegada ao Hospital
do Servidor Público Municipal (HSPM),
em abril deste ano, a equipe tem
trabalhado
incansavelmente
no
intuito de buscar soluções para as
dificuldades encontradas. A maior
delas, sem dúvida, causada pela falta
de intervenção no prédio com mais de
60 anos.
Nosso foco é, de forma gradativa e
contínua, realizar as melhorias que o
hospital tanto precisa.
E conseguimos avançar! Em
cinco meses de gestão viabilizamos
investimentos que ultrapassam os
R$ 27 milhões. As melhorias estão
espalhadas pelo hospital e vão desde
pequenos reparos a obras mais
complexas, como a que está em
andamento no 4º andar e as licitações
para reforma do Pronto-Socorro e
cozinha.
Com consciência de que o trabalho
é árduo, de antemão pedimos
a
compreensão
por
eventuais
transtornos causados pelas reformas,
mas elas são necessárias. Não vamos
poupar esforços para melhorar as
condições de trabalho e o atendimento
ao servidor público municipal. Prezando
sempre pela transparência, em cada
página deste Jornal e também no
nosso site, o servidor poderá conferir
o que foi realizado e o que está em
andamento. Boa leitura!

Dr. Luiz Carlos Zamarco
Superintendente

Resultados
As intervenções feitas estão
dando
resultados
positivos.
A aquisição de carrinhos de
anestesia, entre outras melhorias,
permitiu ativar três salas do Centro
Cirúrgico e, consequentemente,
aumentar a produtividade. No
1º
Quadrimestre/2019
foram
feitos
2.592
procedimentos
cirúrgicos,
enquanto
no
2º
Quadrimestre/2019 foram 2.766,
aumento de 174 procedimentos.

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

www.hspm.sp.gov.br

Vereador Amauri Silva destina
recurso para o HSPM
O Vereador Amauri Silva esteve
no dia 17 de setembro no HSPM em
reunião com o Superintendente,
Dr. Luiz Carlos Zamarco, quando
visitou as instalações hospitalares
e acompanhou de perto o trabalho
que vem sendo feito.
Em sua visita, o Vereador disse
ter um laço afetivo com o serviço,
pois além de ser servidor, seus dois
filhos nasceram aqui. Conhecedor do
papel que o hospital desempenha, o
Vereador destinou, em seu mandato,
R$ 542.357 mil que foram utilizados
para a aquisição de equipamentos
de anestesia para as salas do Centro
Cirúrgico.
“Mais de 500 mil reais foram
destinados ao HSPM para compra
de carrinhos de anestesia. Na visita
pude presenciar que todas as salas
de cirurgia estão funcionando a
todo vapor, anteriormente apenas
sete das dez salas estavam em
atividade. Ganha o funcionário
público, ganham os médicos, que
podem cumprir melhor a função
de salvar vidas e, principalmente,
ganha a população de São Paulo,
por contar com a excelência de um
dos principais hospitais da cidade”,
palavras do Vereador.

O Espaço de Convivência do
Hospital do Servidor Público Municipal
(HSPM) agora conta com duas mesas
e cinco aparelhos de micro-ondas
que poderão ser utilizados pelos
servidores para esquentar refeições.
A iniciativa está alinhada com as
orientações da Ordem Interna
nº 02/2019, do Gabinete da
Superintendência, que trata da
necessidade de prevenção de
incêndio e orienta medidas que
visam à segurança de profissionais,
pacientes e acompanhantes na
instituição, cujo conteúdo tem
respaldo na Norma Regulamentadora
NR-32/2015, do Ministério do Trabalho
e Emprego, e no Comunicado nº
01/2019, da Seção Técnica de Controle
de Infecção Hospitalar do HSPM.
O Espaço de Convivência é dedicado
exclusivamente ao servidor e fica
aberto de segunda a domingo, das
11h30 às 15h30. Caso seja necessária
a utilização após esse horário, basta
que o servidor retire a chave nº 39 na
Seção de Zeladoria.

Hospital mais acessível

Outra iniciativa concluída foi
a rampa de acessibilidade na
entrada lateral do hospital. A obra
foi finalizada no dia 9 de setembro
e agiliza o acesso especialmente
para cadeirantes, idosos, mães com
carrinhos de bebês e outras pessoas
com dificuldades de locomoção.

>> Coluna Gerência de Risco
e Segurança do Paciente

CAPACITAÇÃO

Exemplo de pulseira de identificação

Falemos todos pela
Segurança do Paciente

Capacitações têm como foco a prevenção de incêndio
O HSPM, por meio do Núcleo
Especializado em Segurança do
Trabalho (NEST), mantém uma
Brigada de Incêndio atuante e realiza,
com
frequência,
treinamentos
técnicos e práticos em locais
especializados e com instrutores
habilitados. Entre 2018 e 2019 o
hospital já capacitou 400 servidores
brigadistas e 10 treinamentos
externos estão agendados até 2020.
No dia 4 de outubro, das 9h às
13h, o palestrante Carlos Eduardo
Aniceto, Técnico de Segurança do
Trabalho, apresenta no anfiteatro
o curso teórico “Introdução à

prevenção de incêndios”. A atividade
é voltada aos servidores do HSPM,
da Prefeitura Municipal de São Paulo
e colaboradores terceirizados do
hospital.
Já o treinamento externo,
exclusivo para os profissionais que
atuam no Hospital, aconteceu dia 20
de setembro na Rochácara Ecofire,
localizada em Itapecerica da Serra. O
próximo treinamento será no dia 18
de outubro, faça sua inscrição.
A Superintendência ressalta a
importância da participação de todos
os setores e lembra que a atuação
dos brigadistas é fundamental.

A Organização Mundial da Saúde
(OMS) lançou uma campanha
internacional para promover a
conscientização sobre a segurança
do paciente, declarando o dia 17 de
setembro como o “Dia Mundial da
Segurança do Paciente”.
Instituições do mundo todo
foram convidadas a apresentar seu
engajamento em tornar o cuidado
mais seguro por meio de ações
que demonstrem como melhorar a
segurança do paciente.
Nesse contexto, o HSPM
participa elegendo a “Identificação
do Paciente” como a ação a
ser trabalhada de forma mais
contundente na instituição e
convida a todos: profissionais,
pacientes e familiares, a se
envolverem
ativamente
no
cumprimento desta meta com
o objetivo de oferecer uma
assistência mais segura e livre de
danos.

>> Coluna Qualidade

Servidores do STND participaram do Curso de Ética e Mediação
de Conflitos no Ambiente Profissional
No último dia 6 de setembro,
o Hospital do Servidor Público
Municipal (HSPM), promoveu o
curso “Ética e Mediação de Conflitos
no Ambiente Profissional” para
servidores realocados do Serviço
Técnico de Nutrição e Dietética
(STND) e demais servidores do HSPM
interessados no tema.
A palestrante Ana Cristina
Ribeiro Zollner falou de cultura

organizacional, ética no ambiente
do trabalho e a importância da
mediação de conflitos no âmbito
profissional.
O evento validado foi organizado
pelo
Departamento
Técnico
de Gestão de Talentos (DGT)/
Gerência Técnica de Capacitação
e Desenvolvimento com
apoio
da Gerência Técnica de Ensino e
Pesquisa – COREME.

Compromisso com a melhoria
contínua
Nos moldes do Programa do CQH
(Compromisso com a Qualidade
Hospitalar), o Núcleo Executivo de
Planejamento e Qualidade (NEPQ)
realizou, com base no Roteiro
de Visitas, auditoria em diversos
setores do HSPM.
Neste ano é a terceira vez que
o NEPQ efetua visita na maioria
dos setores do HSPM e orienta
as equipes sobre a importância
da melhoria contínua baseada no
Roteiro do CQH.

ACONTECEU

Antes
Superintendente promove

com voluntárias da CAV

Depois

do
Ambulatório
encontro Revitalização
Descentralizado da Lapa

Para celebrar o Dia Internacional
do Voluntariado e valorizar o trabalho
que as voluntárias da Central de Ação
Voluntária (CAV) realizam diariamente
no HSPM, o Superintendente do hospital,
Dr. Luiz Carlos Zamarco, promoveu no
dia 06 de setembro um encontro com o
grupo.
Na ocasião, as voluntárias puderam
contar suas experiências, a rotina de
atuação dentro do hospital e dar detalhes
sobre projetos que desempenham. Já o
Superintendente agradeceu as ações
que a CAV desempenha no HSPM e
falou sobre as melhorias que estão
sendo realizadas. Também esclareceu
dúvidas sobre as novas obras e ações.

Encontro Psicoeducativo sobre a
doença de Alzheimer

A Clínica de Geronto–Geriatria do
HSPM promoveu no dia 10 de setembro
mais um Encontro Psicoeducativo
sobre a doença de Alzheimer. O Dr.
Alessandro Campolina falou sobre “os
Cuidados Paliativos nos pacientes com
demência avançada” e a Assistente
Social Joyce Reis Gonçalves apresentou
alguns dos benefícios que o Estatuto
do Idoso prevê aos pacientes com mais
de 60 anos. A atividade encerrou um
ciclo de seis Encontros Psicoeducativos
que foram realizados desde abril com
cuidadores e familiares de pacientes
com informações relacionadas à
demência de Alzheimer.

O Ambulatório Descentralizado da
Lapa recebeu ações de manutenção
e zeladoria. Foram feitos serviços de
jardinagem como capinação, roçagem
e conservação das áreas verdes do
estacionamento, além da retirada de
entulho e lixo descartado irregularmente
pelos frequentadores do local.

Programação celebra a primavera
Entre os dias 18 de setembro e
1º de outubro, a Central de Ação
Voluntária (CAV) do HSPM promoveu
a Festa da Primavera, como parte do
projeto de Humanização do hospital. A
programação contou com apresentação
do Coral da Guarda Civil Metropolitana
(GCM), dos pianistas Paulo Frigério e
Dulce França e das cantoras Lau Batista
e Lélia Gamboa.
As voluntárias da CAV também
fizeram a distribuição de 300 flores
artesanais para os pacientes que
estavam nas enfermarias.

HSPM prorroga convênio com IPREM
No dia 19 de setembro, o
Superintendente do HSPM, Dr. Luiz
Carlos Zamarco recebeu Márcia Regina
Ungarette,
nova
Superintendente
do IPREM (Instituto de Previdência
Municipal de São Paulo), para assinatura
do Termo Aditivo nº 02/2019, que altera
o prazo de vigência do Convênio firmado
entre as partes.

Psicólogas promovem Oficina de
Cinema para discutir com o público
temas do cotidiano
A Seção Técnica de Psicologia do
Adulto do HSPM realiza toda primeira
quinta-feira de cada mês, das 9h às 12h,
uma Oficina de Cinema no anfiteatro
localizado no 9º andar com a proposta
de abordar de maneira lúdica, temas
relacionados às questões da vida e
de interesse das pessoas. A atividade
é aberta aos servidores e todos os
demais interessados. Sempre após o
filme, o público presente é convidado
a participar de uma discussão com o
grupo da Oficina de Escrita e Imagem
sobre os temas retratados na película.
A atividade tem a orientação das
psicólogas Thaís Rodrigues Silva e
Carmem Silvia de Oliveira.
Em setembro foi exibido o filme
americano “Viva – A Vida é uma Festa”.
Em outubro, a sessão acontece no dia 3
e vai exibir o filme “Como eu era antes
de você”.

Médica do HSPM é entrevistada ao HSPM recebe autorização para convocar
vivo pela Secretaria Municipal da Saúde 125 novos médicos

Setembro Amarelo tem palestra

acerca do tema suicídio
No mês do Dia Mundial da Prevenção
ao Suicídio, a Seção de Psicologia
Hospitalar do HSPM realizou no dia 26
de setembro, das 14h às 16h, Encontro
Técnico de Saúde Mental com o tema
“Setembro Amarelo: reflexões acerca
do tema do suicídio”. A atividade foi um
espaço aberto de debate voltado aos
servidores do HSPM e da rede municipal.

No último dia 27 de setembro, a
Dra. Luciana Zimmermann (à direita da
foto) participou de uma live na página
da Secretaria Municipal da Saúde no
facebook em homenagem ao Dia do
Idoso (celebrado no dia 1º de outubro).
Foram abordados temas ligados à
qualidade de vida na terceira idade e aos
cuidados do paciente com a demência
de Alzheimer. Os internautas puderam
fazer perguntas ao vivo para médica,
que além de ser membro da equipe de
Geriatra do HSPM, é especialista em
geriatria pela Sociedade Brasileira de
Geriatria e Gerontologia.

Com o objetivo de substituir
os médicos contratados de forma
emergencial, o HSPM conseguiu
autorização do Prefeito Bruno Covas
para convocação de 125 médicos
aprovados no concurso nº 01/2018. Os
primeiros 62 já foram nomeados e entre
os dias 17 de setembro a 1º de outubro,
o Departamento Técnico de Gestão de
Talentos está realizando o acolhimento
desses profissionais.
A convocação é a sequência de
processo que já contratou, no primeiro
semestre deste ano, 66 candidatos
aprovados no mesmo concurso.

DESTAQUE DO MÊS
HSPM promoveu em setembro
a 31ª edição da SIPAT

Trabalho do hospital foi selecionado
para o XX Congresso Brasileiro de
Qualidade em Serviços de Saúde
HSPM participou do 18º Congresso
Nos dias 26 e 27 de setembro, o
da Fundação Otorrinolaringologia “Programa Vida Saudável no HSPM”
Profissionais da Seção Técnica foi selecionado e aprovado pelo XX
de Otorrinolaringologia e Cirurgia Congresso Brasileiro de Qualidade
de Cabeça e Pescoço do HSPM em Serviços de Saúde: Tecnologia –
participaram do 18º Congresso Inovação na Gestão da Saúde, para
da Fundação Otorrinolaringologia apresentação na 15ª Sessão Pôster
realizado entre os dias 29 e 31 de que aconteceu na sede do Programa
agosto no Centro de Convenções Frei do CQH (Compromisso com a Qualidade
Hospitalar)/APM (Associação Paulista
Caneca, em São Paulo.
Além dos seis trabalhos aprovados, de Medicina) em São Paulo.
a equipe marcou presença em vários
momentos da extensa programação
científica.
OUTUBRO ROSA 2019
A Dra. Fátima Regina Abreu
O HSPM abraça essa causa
Alves coordenou o Painel “Refluxo
e ao longo de todo o mês
Laringofaríngeo” e apresentou a
de Outubro realizará ações
palestra “Refluxo Laringo-faríngeo
não ácido: como investigar”. O Dr.
de assistência e educativas
Francisco Pierozzi D’Urso participou
em prol do movimento de
de uma discussão sobre a Síndrome
conscientização
para
o
de Mèniére e o Dr. Carlos Eduardo
controle do câncer de mama.
Fernandes Soares de Melo palestrou
Acesse o site e fique por
sobre “Como resolver pequenas
dentro da programação!
complicações em cirurgias plásticas
de face”.

O Hospital do Servidor Público
Municipal (HSPM) realizou entre
os dias 17 e 19 de setembro, a 31ª
Semana Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho (SIPAT).
Em três dias, especialistas
abordaram temas referentes à
relevância do cuidado com a saúde
e das ações de prevenção de
acidentes no ambiente de trabalho.
Voltada para profissionais de
nível médio, básico e universitário,
a atividade faz parte do Programa
de Prevenção de Acidentes e está
prevista em legislação trabalhista.
O evento é uma realização da
Comissão Interna de Acidentes de
Trabalho (CIPA) do HSPM com apoio
da Gerência Técnica de Capacitação
e Desenvolvimento.

Entrega da reforma e ampliação da base do SAMU

Equipe da Clínica de Urologia foi
premiada em Congresso
Durante o 37º Congresso Brasileiro
de Urologia realizado em Curitiba,
Paraná, o trabalho “Estudo da via
carcinogênica mediada por FGFR3 e
seus possíveis mirnas reguladores
em carcinoma urotelial de bexiga
não músculo-invasivo”, conquistou
o primeiro lugar no Prêmio Gilberto
Menezes de Goes.
Através de estudos genéticomoleculares
específicos,
este
trabalho representa uma importante
etapa para o tratamento de alvo
molecular do câncer de bexiga. Além
do trabalho premiado, o HSPM teve
outros cinco trabalhos apresentados
no Congresso.

No dia 6 de setembro aconteceu
a inauguração das novas instalações
da base do Serviço de Atendimento
Móvel
de
Urgência
(SAMU),
localizada no Hospital do Servidor
Público Municipal (HSPM).
Para receber o serviço e oferecer
mais conforto para as equipes, o local
passou por várias adequações, como
reforma do telhado com substituição
de telhas, troca da caixa d’água,
melhorias das instalações elétrica e
hidráulica, reforma dos banheiros,

colocação de telas
milimétricas
nas
janelas, instalação de
piso, revestimento
e divisórias, troca
de portas e pintura
interna e externa.
Para
efeito
de
comparação
a
base
anterior
com
18
metros
quadrados contava
com um banheiro
de uso comum e
um
alojamento;
agora com 67 m², possui recepção,
almoxarifado, dois alojamentos
(um feminino e um masculino), dois
vestiários com banheiros e uma copa,
além de ficar localizada próxima ao
portão de entrada e saída, com fácil
acesso à Rua Vergueiro.
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