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Editorial
O Hospital do Servidor
Público Municipal (HSPM)
está atuando preocupado
com a excelência, qualidade
e segurança no atendimento
aos
servidores
públicos,
porporcionando
ambientes
adequados, seguros e com
condições
adequadas
de
trabalho para os funcionários.
Nesse sentido, além do
apoio da Secretaria Municipal
da Saúde (SMS), estamos
recebendo muitas doações de
empresas conscientes com o
cenário atual, e também de
pessoas físicas preocupadas
em ajudar o próximo.
Nesta edição mostramos a
solidariedade da comunidade
para com o hospital. Todos
que quiserem ajudar podem
entrar em contato pelo e-mail
institucional: gabinetehspm@
hspm.sp.gov.br.
Em nome da família HSPM
agradecemos a ajuda de todos
neste momento delicado,
onde estamos enfrentando o
inimigo invisível (COVID-19).
Dr. Luiz Carlos Zamarco
Superintendente do HSPM

HSPM continua capacitação
de equipe médica

Como parte dos esforços no
combate a pandemia, o Hospital
do Servidor Público Municipal
(HSPM) continuou a programação
de capacitação ao corpo clínico,
para atender os pacientes com
agilidade e segurança.
O
primeiro
treinamento,
realizado em março, capacitou a
equipe médica no protocolo de
Sequência Rápida de Intubação
Orotraqueal (SRI) - um dos principais
procedimentos
realizados
em
situações de urgência. O segundo
treinamento, concluído em 24
de abril, foi a continuação, onde
60 médicos aprenderam sobre
Ventilação Mecânica – como
manusear o respirador após a
intubação do paciente.
A
ação
iniciou
com
apresentação teórica de conceitos
fisiológicos, critérios de gravidade,
recomendações e instrução de
como evitar complicações. Em
seguida, os médicos iniciaram a
preparação rápida de intubação
com simulação em boneco e
aprenderam as indicações de
ventilação mecânica e os modos
ventilatórios básicos.
O Superintendente do HSPM, Dr.
Luiz Carlos Zamarco, explica que
os cursos têm por objetivo treinar
profissionais do hospital. “Nesse
momento de pandemia, essas
capacitações são ferramentas
importantes para atender os
pacientes
com
agilidade
e
segurança. Os casos graves

de pacientes com suspeita ou
confirmação da COVID-19 precisam
ser mantidos na unidade de terapia
intensiva e ter profissionais bem
treinados é fundamental”.
Ambos
os
cursos
foram
ministradas pelo Dr. José Caruso,
Coordenador do Centro Cirúrgico
do HSPM. Depois de realizar o
primeiro treinamento, Dr. Caruso
foi diagnosticado com o novo
Coronavírus e ficou afastado do
hospital, em isolamento domiciliar.
Após ficar curado, o médico
voltou às capacitações e disse:
“Essa é uma doença traiçoeira
que impede que realizemos
qualquer atividade. Estava muito
empolgado durante o treinamento
de acesso a via aérea e de repente
fiquei totalmente debilitado e com
muito medo, era o Coronavírus que
me “pegou”. Graças a Deus não
tive complicações sérias e pude
retornar minhas atividades em 15
dias. Voltei já com o compromisso
de treinar mais colegas no
manuseio
dos
ventiladores
mecânicos. Espero ter contribuído.”
Quem gostou da atividade
foi a Dra. Jania Franco da Cunha,
médica do HSPM. “Treinamento
excelente de ventilação mecânica,
um apanhado geral para aplicar
nesse momento de pandemia. Foi
ótimo!” disse Jania.
O HSPM continua se preparando
para um possível incremento
do
número
de
pacientes
diagnosticados com a COVID-19.

Antes

Depois

HSPM conclui reforma do setor de Coleta
do Laboratório de Análises Clínicas
O Hospital do Servidor Público
Municipal (HSPM) entregou, dia
13 de abril, a reforma do setor de
Coleta do Laboratório, localizado
no quarto andar do complexo
hospitalar. A melhoria foi realizada
com
recursos
de
emenda
parlamentar do Vereador Claudio
Fonseca, no valor de R$ 300 mil.
Em 7 de fevereiro de 2020, o
parlamentar visitou o hospital
para acompanhar o andamento
da obra e destinou outra emenda
no valor de R$ 300 mil para o
hospital, totalizando R$ 600 mil.
“Muito importante essa vitória
para melhorar o atendimento
e garantir assistência à saúde”,
disse Claudio Fonseca. O recurso
financeiro da segunda emenda
parlamentar será utilizado para
aquisições de cadeiras de rodas,
cadeiras longarinas e troca do piso
vinílico na recepção do setor de
Coleta do Laboratório.
O HSPM conta um laboratório
próprio de análises clínicas, e o

local reformado é realiza coleta
dos exames de sangue, urina e
material biológico. O setor funciona
de segunda a sexta-feira, das 6h
às 19h e realiza, em média, 7 mil
procedimentos por dia.
O Superintendente do HSPM, Dr.
Luiz Carlos Zamarco, explica que o
objetivo da reforma foi modernizar
as instalações do setor de Coleta.
“Com mais essa intervenção,
vamos oferecer um ambiente
com condições físicas adequadas
aos servidores da Prefeitura
que utilizam o HSPM e também
melhores condições de trabalho
às equipes do Laboratório”. A
coordenadora do Laboratório de
Análises Clínicas do HSPM, Mônica
Ahmed, esclarece “O investimento
traz
grande
aperfeiçoamento
na qualidade de atendimento
aos pacientes e funcionários. O
ambiente está organizado e as
adequações realizadas atendem
as normas técnicas vigentes”.

Antes

Depois

Passo a passo da reforma
Em novembro de 2019 o
parlamentar
disponibilizou
R$ 300 mil para a reforma do
local, que teve início em 12 de
novembro de 2019. Ao longo
dos meses foram feitos os
seguintes serviços: substituição
de
revestimento
cerâmico,
portas,
torneiras,
pias,
lavatórios, bacias sanitárias,
tubulações de água fria e
esgoto, instalações elétricas e
de ponto de lógica, execução de
pontos de hidráulica, bancadas
de granito, alvenaria de blocos
de concreto e vidro, paredes em
drywal, impermeabilização de
áreas molhadas, adequações
da acessibilidade dos banheiros
e pintura geral. Ao todo, as
melhorias abrangem uma área
de 170 m².
O HSPM investiu R$ 92.632,00
(com recursos próprios) na
compra de novos mobiliários
para o setor, incluindo 13
cadeiras para coleta de sangue,
13 poltronas reclináveis, 12
banquetas giratórias, dois (2)
divãs clínicos, três (3) carros
transporte inox, duas (2)
mesas, nove (9) armários, um
(1) gaveteiro e oito (8) estantes
de aço. A recepção do local
também foi reformada: balcões
dos guichês receberam novo
revestimento e as paredes
pintura.
Para
completar
a
revitalização, foram instaladas
novas placas de sinalização
visual, visando proporcionar
aos usuários e funcionários a
perfeita compreensão do local.
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DOAÇÕES RECEBIDAS
Nas últimas semanas inúmeras
pessoas entraram em contato com o
Hospital do Servidor Público Municipal
(HSPM) interessadas em doar
produtos, equipamentos e alimentos
para ajudar no combate à pandemia.
Funcionários do HSPM que estão na
linha de frente no atendimento ao
público e próprios pacientes foram
beneficiados pelas doações listadas
abaixo.
A Superintendência do HSPM
agradece todos que se solidarizaram
com o momento que estamos
enfrentando, mostrando que a união
e colaboração entre as pessoas é
muito importante para ajudar no
combate à COVID-19. Juntos somos
mais fortes!
• 300 Máscaras N95
Doadas pela Sra. Jessica Elaine dos
Santos Souza
• 60 Máscaras Face-Shield
Doadas pelo Sr. Pedro Moreira

• 1200 Máscaras Face-Shield
Doadas pelo Projeto GAMA
• 20 Máscaras Face-Shield
Doadas pela Unitech Comércio de
Produtos Manufaturados Ltda
• 590 Protetores faciais Face-Shield
Doador anônimo
• 20 Protetores faciais Face-Shield
Doadas pelo Grupo Pailon
• Cestas de café da manhã
Doadas pela Padaria Benjamim
• Doces e Salgados
Doadas pela Sra. Maria Deolinda
Nasciment “Delícias da Lu”
• 600 Barras de proteína
Doadas pela empresa Nutracis
• 120 Frascos entre óleo essencial
e sprays Doados pelo laboratório
Alkhemy Lab
• 50 Máscaras caseiras
Doadas pela Sra. Luciana Reis
• 1200 Frascos de medicamento
homeopático
Doados
pelas
farmácias

homeopáticas:
Clorofila,
Dyx,
Homeoterápica, Néctar, Núcleo
da Manipulação, Equilíbrio e Saint
Germain - By Joel Aleixo
• 50 Máscaras caseiras
Doadas pela funcionária Ivonete
• 80 Máscaras caseiras
Doadas pela Sra. Eneida Hirakawa
• 50 Máscaras caseiras
Doadas pela funcionária Sra. Eunice
M. H. Inoé
• 20 Máscaras caseiras
Doadas pelo Rotary Aclimação e
pelo Instituto Amor em Mechas
• 70 Kits com sabonete, escola e
pasta de dente
Doadas pela Sra. Ana Lúcia
• 20 kits com lenços, máscaras de
tecido e cachecois
Doados pela empresa Lu By Lara
• Materiais diversos
Doados pelo SENAC | Unidades:
Aclimação, Jabaquara e Tiradentes

DESTAQUE DO MÊS - FUNCIONÁRIOS DA GERÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
Os servidores do Hospital do
Servidor Público Municipal (HSPM)
continuam atuando com dedicação
nesse momento de enfrentamento
à COVID-19. Mesmo em período de
pandemia, todas as equipes do
hospital estão empenhadas para
realizar o melhor atendimento.
Um dos setores de destaque é
a Gerência Técnica de Engenharia
e
Manutenção,
que
conta
com 112 funcionários, entre:
coordenadores,
expediente,
engenharia clínica preventiva,
almoxarifado, alvenaria, elétrica,
chaveiro, caldeira, pintura, pintura
revólver, hidráulica, marcenaria,
refrigeração, tapeçaria, mecânica
de veículos, serralheria, mecânica
e telefonia.
Os funcionários da Engenharia e
Manutenção estão se esforçando

para manter a execução dos
serviços principalmente nas áreas
onde pacientes com suspeita e
confirmação do novo Coronavírus
estão sendo atendidos. Por
exemplo, realizaram a reforma
total da antiga sala de convivência,
que foi transformada no Centro de
Atendimento Respiratório - entre
outras reformas contínuas no
hospital.
“Todas as equipes estão se
esforçando e desempenhando
o seu papel ajudando uns aos
outros, para um bem maior em prol
de todos”, disse Alan dos Santos
Jesus (Engenheiro Civil do HSPM).
A Superintendência do HSPM
agradece e parabeniza o empenho
e colaboração de todas as equipes
nesse momento de luta contra o
novo Coronavírus.

AÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO HSPM

O Hospital do Servidor Público
Municipal (HSPM), preocupado com
a saúde mental dos funcionários,
principalmente durante o período
de enfrentamento da COVID-19,
iniciou em março algumas ações
de acolhimento com o objetivo de
contribuir e restabelecer a saúde
emocional
dos
trabalhadores
da saúde. Nesse momento, o
sentimento de angústia, receio e
tristeza podem estar propensos,
pois estão muito próximos da
realidade dos adoecidos.

Plantão Psicológico
Em caráter excepcional durante
a pandemia do novo Coronavírus,
a Seção Técnica de Psicologia do
Adulto, está fornecendo plantão
psicológico para os funcionários.
O
espaço
de
acolhimento
tem como objetivo contribuir e
restabelecer a saúde emocional
do trabalhador da saúde. Nesse
momento,
o
sentimento
de
angústia, receio e tristeza podem
estar
propensos,
pois
estão
muito próximos da realidade dos
adoecidos.
“É uma oportunidade de contar
com um profissional, em um
ambiente sob sigilo, no qual possa
compartilhar as angústias, repensar
as vivências, buscar dar conta do
medo que possa inevitavelmente
advir e conseguir acolhe-lo”, disse a
Psicóloga Júlia Maria Candiani Rolim
(Psicóloga do HSPM).
A equipe está disposta e disponível
para atender e acolher todos os
funcionários e colaboradores da
melhor forma, no sentido de auxiliar
e fortalecer a saúde psíquica nesse
momento delicado.
A ação, em parceria com o
Núcleo Especializado em Saúde
do Trabalhador (NEST), fornece os
atendimentos individuais.
Os atendimentos continuam no mês
de maio, faça sua inscrição:

Ambulatório de Saúde Mental

3º andar (prédio externo - 3° andar)
De segunda à sexta-feira
Das 9h às 15h

Práticas Integrativas e complementares
O Programa Vida e Terapia
do HSPM, por meio das Práticas
Integrativas Complementares, está
disponibilizando aos funcionários do
hospital três terapias: Estimulação
Neural,
Florais
Alquímicos
e
Meditação com intuito de ajudar
nesse momento de combate ao
novo Coronavírus. Até o momento,
104 funcionários já participaram das
terapias fornecidas.
“Nossa proposta é ajudar nossos
funcionários a se sentirem mais
fortes e capazes nesse momento
onde o medo e a insegurança são
os grandes vilões” disse a Dra. Joseli
Beatriz Suzin (coordenadora do
Programa Vida e Terapia do HSPM).
Com o auxílio dos voluntários
da ONG Mão Sem Fronteiras (MSF),
dispostos junto ao hospital, já foram
feitos 6 grupos de Estimulação
Neural, contando funcionários de
diversas áreas como enfermagem,
Núcleo Especializado em Saúde do
Trabalhador (NEST), Comunicação,
Farmácia, Ouvidoria, Suprimentos,
Pós-consulta, Gerência Técnica de
Atendimento, Patrimônio, SAC e
Odontologia.

Em parceria com o laboratório
Alkhemy, já foram entregues 62
florais aos agentes da saúde de
diversas áreas como Odontologia,
Arquivo Médico, Departamento
Técnico de Gestão de Talentos,
Enfermagem
da
Unidade
de
Terapia Intensiva (UTI), Rouparia,
Comunicação,
Laboratório
e
Núcleo Especializado em Saúde do
Trabalhador (NEST).
As atividades continuam no mês
de maio, faça sua inscrição:
Estimulação Neural: Agendamento
com a Dra. Joseli (coordenadora do
Programa Vida e Terapia) através do
ramal 7974 ou e-mail: jsuzin@hspm.
sp.gov.br.
Florais Alquímicos: Solicitar para o
Dr. Augusto (Médico voluntário do
Programa Vida e Terapia) através do
contato (11) 99155-8005.
Meditação: Acontece de segunda a
quinta-feira, das 08h30min às 09h,
na Sala de Meditação, no 9° andar
(sem necessidade de agendamento).

DESTAQUE DO MÊS
MATRÍCULA HSPM

Odontologista participa de
congresso mundial
O Hospital do Servidor Público
Municipal (HSPM) marcou presença
no fórum mundial online organizado
pela
Sociedad
de
Endodoncia
Latinoamericana
(SELA),
realizado
nos dias 20 e 21 de abril, com o tema
“Controle de Infecções em Época de
COVID-19”.
Júnio Pereira de Sá, CirurgiãoDentista e Coordenador do Serviço
Técnico de Atenção à Saúde Bucal
do HSPM, palestrou sobre o tema
“Considerações gerais sobre COVID-19 e
a odontologia em ambiente hospitalar”,
dia 21 de abril, via videoconferência.
“Eventos científicos têm surgido
com o intuito de melhor compreender
esse novo desafio, buscando as
melhores soluções. Assim foi com o
Webinar da Sociedad de Endodoncia
Latinoamericana sobre a COVID-19 e
que contou a participação de vários
professores de Endodontia da América
Latina”, afirmou Júnio.
A palestra iniciou com explicação das
espécies do vírus, formas de contágio,
sintomas e controle de infecção.
Na sequencia, o Cirurgião-Dentista
apresentou as ações feitas pelo HSPM
para combate da COVID-19, incluindo o
Centro de Atendimento Respiratório
(local exclusivo para atendimento de
infecções respiratórias, com foco no
novo Coronavírus) e os treinamentos
fornecidos a toda equipe médica do
hospital para agirem de forma segura e
rápida em casos de emergência.
Prosseguindo, o Coordenador do
Serviço Técnico de Atenção à Saúde
Bucal do HSPM, mostrou a área do
ambulatório odontológico do hospital e
as prevenções feitas no local, que conta
com 19 consultórios e 29 dentistas.
Por ultimo, instruiu sobre as urgências
odontológicas,
atendimento
não
presencial e pré e pós-atendimento no
ambiente dos consultórios.
“Vejo o momento como uma boa
fonte de motivação para os profissionais
do Ambulatório de Odontologia que
se mantém ativos com o atendimento
das urgências durante este período. A
COVID-19 tem deixado todos perplexos
e amedrontados, especialmente os
profissionais da área da saúde, tanto em
nível público quanto em nível privado.
Agregar e unir forças são, sem dúvidas,
a grande saída para lidar com esse vírus
que passou a constituir uma grande
ameaça” completou Júnio Pereira de Sá.

Atualização Cadastral
Matrícula
A Matrícula está realizando
atualização cadastral de todos
os servidores do HSPM e seus
dependentes, que pode ser realizada
de duas maneiras:

ONLINE

Sociedade Brasileira de
Neurocirurgia Pediátrica
O canal do YouTube da
Sociedade
Brasileira
de
Neurocirurgia Pediátria (SBNPed)
transmitiu via videoconferência
uma palestra sobre Medicina
de Gênero, ministrada pela Dra.
Fátima Regina Abreu Alves
(coordenadora da Seção de
Otorrinolaringologia e Cirurgia de
Cabeça e Pescoço do HSPM), dia
19 de março.
A aula, direcionada aos
neurocirurgiões
pediátricos,
contou com explicação sobre
quais doenças surgem de formas
diferentes em mulheres e
homens, princípios da medicina
de gênero, manual de formação
para perspectiva de gênero na
saúde, programas para melhorar
a saúde, farmacocinética e demais
assuntos relacionados ao tema.
Confira a aula completa através
do link: https://bit.ly/3bSQGaT.

Preencher todos os itens da ficha
disponível na intranet, digitalizar
e enviar para o e-mail amandabr@
hspm.sp.gov.br, com cópia do
holerite. 
Também é possível retirar
o formulário pessoalmente na
Matrícula e ser entregue por um
representante de cada setor,
evitando o deslocamento de muitas
pessoas.
PRESENCIAL
Guichê de atendimento da
Matrícula, localizado no 2º andar
(Clínica Médica), de segunda a sextafeira, das 7h30 às 15h30.
Levar os documentos originais
ou cópias simples (apenas para
conferência):
• RG ou CNH
• CPF
• Cartão SUS (caso tenha)
• Holerite

Dúvidas: ramal 8010

Atualização
exclusiva
para
servidores do HSPM - Não é válida
para servidores da Prefeitura
Municipal de São Paulo.

EXPEDIENTE

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

www.hspm.sp.gov.br
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