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Editorial
O município de São Paulo segue 

empenhado no desenvolvimento de 
ações para combate à Covid-19. Neste 
mês foram divulgados os primeiros dados 
do inquérito sorológico realizado com 
moradores da capital, com a estimativa 
de que aproximadamente 9,5% dos 
munícipes já podem ter sido infectados 
pelo novo coronavírus. O mapeamento 
é uma ferramenta primordial para que 
possamos estabelecer as melhores 
estratégias diante da atual pandemia, 
como a retomada gradativa das 
atividades. 

Diante da queda na ocupação de leitos 
destinados a pacientes com a Covid-19, 
a Prefeitura decidiu fechar neste mês 
o Hospital Municipal de Campanha do 
Pacaembu e desativar parte dos leitos 
desocupados no Hospital Municipal de 
Campanha do Anhembi (IABAS). As 
duas unidades desempenharam papéis 
fundamentais para o atendimento 
qualificado de novos casos da doença 
registrados na Capital. 

No HSPM, continuamos firmes no 
enfrentamento do coronavírus, com 
profissionais preparados para oferecer 
o acolhimento efetivo das novas 
demandas. 

  Dr. Luiz Carlos Zamarco 
Superintendente do HSPM    

Prefeito Bruno Covas vistoria 
obras da UPA Vergueiro

O Prefeito Bruno Covas visitou, 
no último dia 23 de julho, as obras 
para a construção da UPA Vergueiro, 
que funcionará ao lado do Hospital 
Municipal do Servidor Público 
(HSPM). Com previsão de entrega 
para dezembro deste ano, a unidade 
fará parte da Rede de Atenção às 
Urgências do município e será de 
porte III, com atendimento 24 horas. 

“É o primeiro equipamento como 
este, na região central de São Paulo, 
que contará com atendimento 
odontológico”, ressaltou o Prefeito 
Bruno Covas durante a visita. 

A UPA funcionará com portas 
abertas e terá 78 salas, com a 
instalação de 22 leitos de observação 
(dois infantis), quatro leitos para 
emergências e três para isolamento. 
A unidade terá ainda sala de curativo, 
de medicação, inalação, psiquiatria 
24 horas, raio-X, eletrocardiograma e 
laboratório de exames.   

 “A nova UPA Vergueiro contará 
com, aproximadamente, 400 
funcionários e colaboradores”, disse 
o Secretário Municipal da Saúde, Sr. 
Edson Aparecido. A estimativa é que 
sejam realizados, em média, 33 mil 
atendimentos por mês. 

Além de proporcionar a ampliação 
da rede de saúde na região central, 
a entrega do novo equipamento 

No mês de julho o HSPM recebeu 
emenda parlamentar:

Vereador Milton Ferreira
Para ações de 
combate à COVID-19R$ 300 mil

vai permitir que o HSPM volte a 
ter atendimento exclusivo para 
servidores públicos municipais e seus 
dependentes. 

“Essa é uma reivindicação antiga e 
será uma conquista importante tanto 
para os servidores, que voltarão a 
ter uma unidade para atendimento 
exclusivo de suas demandas, como 
para toda a população, que ganhará 
um novo equipamento de saúde”, 
afirmou o Superintendente do HSPM, 
Dr. Luiz Carlos Zamarco. 

A Unidade de Pronto Atendimento 
terá acesso separado do HSPM e estará 
vinculada à Coordenadoria Regional de 
Saúde Centro. Também participaram da 
visita a Coordenadora da Coordenadoria 
Reginal de Saúde Centro, Sra. Paulete 
Secco Zular e os vereadores Rodrigo 
Goulart e George Hato. 

Vereador George Hato visitou 
obras no HSPM

O vereador George Hato esteve 
nas dependências do HSPM na 
manhã do dia 23 de julho, quando 
visitou o andamento das obras na 
unidade. Desde o ano passado, 
o hospital passa por uma série 
de reformas e melhorias para 
atender às atuais necessidades 
de atendimento. O parlamentar 
aproveitou a ocasião para conhecer 
também as obras para a construção 
da Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) Vergueiro.



As reformas para adequação 
física do 4° e 10° andares do 
Hospital Municipal do Servidor 
Público (HSPM) para atendimento 
da demanda gerada pela pandemia 
de Covid-19 estão em andamento. 
A obra é realizada pela Prefeitura, 
por meio da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura Urbana e Obras 
(SIURB). 

O serviço tem objetivo de 
proporcionar melhores condições de 
trabalho aos profissionais e acolher 
os servidores municipais e seus 
dependentes. A obra inclui reforma 
das redes hidráulica e elétrica, 
execução de alvenaria e preparo 
de acabamentos, contrapiso, piso e 
rodapé.

Também fazem parte do projeto 
a substituição de forro, batentes, 
portas, painéis e acessórios de gases 
medicinais, esquadrias e dutos 
de ventilação, luminárias, barras 
de apoio, proteções de paredes 
e quinas, divisórias em granilite, 
cortinas vinílicas, além de pintura e 
limpeza geral. 

Os espaços já têm função definida 
após a pandemia. O 4° andar 
será utilizado para atendimentos 
da Clínica de Oncologia e o 10° 
será destinado à Enfermaria de 
Internação Clínica. 

O chefe de gabinete da Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS), Sr. 
Armando Luis Palmieri, esteve 
nas dependências do HSPM no dia 
09  de julho. Acompanhado pelo 
Superintendente do hospital, Dr. Luiz 
Carlos Zamarco, visitou as obras de 
reforma e adequações do Complexo 
Hospitalar e o andamento dos 
serviços para a construção da UPA 
Vergueiro. 

Chefe de Gabinete da SMS visitou obras do HSPM

HSPM passa por obra para atender demanda da Covid-19

10º andar

4º andar



Andamento das obras no HSPM

Andamento das obras no HSPM

Andamento das obras no HSPM

A obra para reformulação do 
Pronto-Socorro Adulto (PSA) segue 
em fase de finalização interna e 
externa de alvenaria e vedação, 
com 98% dos trabalhos concluídos. 
Também já começaram os trabalhos 
para o acabamento da pintura. 

O serviço teve início em novembro 
do ano passado e faz parte do 
Programa Avança Saúde SP, que 
conta com recursos obtidos pelo 
Prefeito Bruno Covas e o Secretário 
Municipal da Saúde, Edson Aparecido, 
junto ao Banco Interamericano de 

Pronto-Socorro: Obra em andamento

A reforma geral do Serviço Técnico 
de Nutrição e Dietética (STND) segue 
em andamento. Problemas na 
estrutura e conservação repercutiram 
negativamente na imprensa no início 
do ano passado, após a visita dos 
vereados da Comissão de Saúde da 
Câmara Municipal. A atual gestão 
conquistou investimentos para a 
melhoria do local, que está em obra 
desde 14 de novembro de 2019. 

A segunda etapa da reforma 
do refeitório, que ficará fechado 
entre os dias 1° e 31 de agosto para 
execução do serviço, está na fase 
final, o que inclui a troca de piso, 
impermeabilização, revestimento, 
pintura, entre outros. Durante esse 
período, os funcionários do hospital 
receberão auxilio refeição, que será 
acrescido no salário referente ao mês 
de agosto, conforme Lei Municipal n 
13.145/2001. 

Serviço Técnico de Nutrição e Dietética: Obra em andamento

Outras melhorias realizadas pela equipe de Manutenção do hospital: em andamentoOutras melhorias realizadas pela equipe de Manutenção do hospital: em andamento
O hall do 2º andar ganhou novo piso, 
conserto e pintura nas paredes. 

Antes

Depois

No mês de julho o corredor da 
Rouparia ganhou pintura.

Antes

Depois

A sala da Gasoterapia ganhou novo 
forro e lâmpadas de led.

Antes

Depois

Desenvolvimento (BID). 
Com investimento na ordem 

de R$ 9.196.354,39, o projeto 
prevê, além da reforma geral da 
infraestrutura, a construção de dois 
pavimentos para a integração do 
Pronto-Socorro Infantil, a Pediatria 
e Psiquiatria e Psicologia da Infância 
e Adolescência, e a instalação de ar-
condicionado central nas seguintes 
unidades: Centro Cirúrgico/Central 
de Material Esterilizado, Centro 
Obstétrico, UTIs Adulto e laboratório. 



O Centro Cirúrgico, 7º andar, recebeu 
divisórias na sala de equipamentos 
e uma porta para sala do médico 
coordenador.

Na Central de Material Esterilizado 
(CME), foi instalado revestimento ao 
lado da nova termodesinfectora.

No berçário, 8° andar, a equipe da 
marcenaria reformou o armário que 
estava com cupim.

No 10º andar, foi realizado conserto 
na tubulação de água quente, 
que estava com vazamento na 
enfermaria do 9º andar. 

Reparo da tubulação de água quente 
do 8º andar, deteriorado por excesso 
de ferrugem.

AntesAntes

Depois

Antes

Depois

Depois

Antes

DepoisAntes

Depois

Depois

Antes

Andamento das obras no HSPM

Andamento das obras no HSPM

Andamento das obras no HSPM



Durante a pandemia da COVID-19, o 
HSPM investiu em uma importante 
ferramenta para manter o 
acolhimento dos pacientes: a 
consulta remota. Entre os dias 25 de 
maio e 24 de julho, 2.329 pacientes 
que tinham consultas de retorno 
foram atendidos por profissionais 
do hospital. 
O projeto piloto começou com a 
Clínica de Urologia, que acolheu 
771 pacientes neste período. A 
proposta foi ampliada para outros 
ambulatórios e já está presente 
em mais de 20 especialidades, 
como Endocrinologia, Geriatria e 
Ortopedia. 
Para agendamento da consulta 
de retorno, o hospital entra em 
contato telefônico para verificar a 
disponibilidade do paciente e, por 
isso, é fundamental que os dados 
de cadastro estejam em dia. A 
atualização deve ser feita no setor 
de Matrícula, pelo telefone (11) 3397-
8010. 
Após o agendamento, o médico 
entra em contato na data e horário 
marcados para a consulta e, caso 
tenha prescrição de exames e 
receitas, o paciente ou familiar é 
orientado a retirar o formulário no 
HSPM.

Foi o que 
aconteceu com 
a pedagoga 
Kelly Cristina 
Pereira da Silva 
Moreira, de 
38 anos, que 
é paciente da 
Gastrocirurgia 
há dois anos. 
“Entraram em 
contato comigo 
para agendar 

a consulta por telefone. Eu tinha 
exame para fazer, a doutora fez 
o encaminhamento e eu só fui 
ao hospital no dia da Endoscopia. 
O tratamento (por telefone) foi 
o mesmo da forma presencial. 
Como eu já conheço a equipe, não 
senti diferença de uma consulta 
presencial.”

A artista e escritora 
Indiara Nicoletti 
Ramos, 41 anos, 
realizou o retorno 
na Clínica de 
Otorrinolaringologia 
por telefone 
e aprovou a 
experiência. “Achei 
a consulta muito 
boa, a doutora é 
muito competente, 
um amor. Não 

teve nenhum quesito que tenha 
prejudicado a consulta por ser pelo 
telefone. Aliás, foi até melhor do 
que presencial, porque não precisei 
sair de casa e ficar esperando.”

Para a auxiliar 
técnica de 
educação Flávia 
Regina da Silva 
Lima, 33 anos, o 
a t e n d i m e n t o 
f o i  e f i c i e n t e . 
“Para mim foi 
g r a t i f i c a n t e . 
Estou na fila 
de espera para 

Cirurgia Plástica e não esperava 
fazer a consulta agora. O hospital 
está empenhado em tentar atender 

DESTAQUE DO MÊS

Mais de 2,3 mil pacientes passaram 
por consulta remota no HSPM

os pacientes da melhor forma 
possível. Adiantou a minha consulta, 
me ligaram na segunda-feira 
perguntando se que eu aceitava e 
na terça já fiz a consulta.”

A professora de 
Educação Infantil 
Jennifer Meirielly 
Cofani, 36 anos, 
é paciente 
da Urologia e 
também gostou da 
iniciativa. “Para o 
momento no qual 
estamos passando 
por conta da 
pandemia, achei a 

teleconsulta efetiva. O fato de não 
ter de me deslocar até o hospital 
para algo simples foi maravilhoso. Os 
médicos que entraram em contato 
foram atenciosos!”.

Confira essas e outras notícias na 
íntegra no site do HPSM:
www.hspm.sp.gov.br

Dra. Rachel Bessa - Médica Residente da Clínica de Otorrinolangologia 



O HSPM tem investido na 
modernização dos consultórios para 
auxiliar os profissionais na execução 
das tarefas diárias e possibilitar 
melhorias no atendimento oferecido 
aos servidores municipais.  Mesmo 
durante o período de pandemia, o 
hospital deu início à instalação de 
computadores em consultórios de 14 
especialidades.

São elas: Urologia, Proctologia, 
Gastrocirurgia, Pós-operatório de 
Enfermagem, Otorrinolaringologia, 
Oftalmologia, Pneumologia, 
Endocrinologia, Alergia, Cirurgia 
Plástica, Cirurgia Vascular, Cirurgia 
Torácica, Dermatologia e Neurologia/
Neurocirurgia. 

Para a Dra Fátima Regina Abreu 
Alves, coordenadora da Clínica de 
Otorrinolaringologia e Cirurgia de 
Cabeça e Pescoço, a instalação 
dos equipamentos em todas as 
salas é um passo essencial para a 
modernização dos atendimentos. 
“Estes computadores permitem o 
acesso ao Prontuário Eletrônico, 
integrado aos exames de imagem e 
aos exames laboratoriais.”

Por conta da pandemia da 
COVID-19, o HSPM também iniciou 
o atendimento remoto, e com 
os computadores no consultório, 
é possível acessar exames 
laboratoriais e de imagem.  “Muitos 
pacientes gostam do atendimento 

Comentários no Facebook: 

DESTAQUE DO MÊS

HSPM investe na modernização de consultórios

remoto, expressam satisfação e o 
nosso intuito é levar acolhimento, 
neste momento em que as medidas 
de flexibilização estão sendo 
implementadas”, afirmou a Dra 
Fátima Regina Abreu Alves. 

O processo de modernização 
segue em andamento no hospital e 
12 clínicas já receberam ao menos um 
computador: Nefrologia, Pediatria, 
Ortopedia, Cirurgia de Mão, Clínica 
Médica, Moléstias Infecciosas, 

G a s t r o c l í n i c a ,  O d o n t o l o g i a , 
BucoMaxilo, Anestesia, Cardiologia e 
Geriatria. 

No fim do ano passado, o HSPM 
investiu R$ 972.360,00 na compra 
de 222 computadores e contratou 
serviços de infraestrutura de rede 
lógica no exercício de 2019 por R$ 
676.782,66, com a renovação do 
contrato para o ano de 2020/2021 
para continuação da infraestrutura 
de rede nos andares. 

Dra. Fátima Regina Abreu Alves - Coordenadora da Clínica de Otorrinolangologia 



Em continuação às medidas de 
segurança para evitar o contágio do 
novo coronavírus, o hospital instalou 
barreiras de proteção em acrílico no 
guichê de atendimento do Centro de 
Diagnósticos (3º andar) e da Coleta/
Laboratório (4° andar).

“O Centro de Diagnóstico foi 
contemplado com uma proteção acrílica 
instalada no guichê de atendimento 
dos setores de Eletroencefalografia, 
Eletroneuromiografia, Endoscopia e 
Colonoscopia, auxiliando na redução 
do risco de contágio de funcionários 
e pacientes” disse a Dra. Lucia de 
Fátima Luna Mota, Diretora de Divisão 
Técnica do Centro de Diagnóstico. Os 
funcionários do laboratório também 
gostaram: “A instalação da proteção 
nos guichês de atendimento, que 
atende em média 400 pacientes por 
dia, foi um ato de biossegurança. A 
equipe do laboratório agradece a esta 
administração que tanto nos tem 
provido de melhorias” disse Mônica 
Ahmed, Coordenadora do Serviço 
Técnico de Análises Clínicas.

ACONTECEU

Medida de segurança 
contra o coronavírus

Sinalização de assentos Controle de Acesso

Reativação do elevador da 
Hospedaria 

O HSPM instalou nos assentos 
de espera de todos os andares 
do hospital placas indicativas 
para delimitar o espaço entre os 
pacientes. A medida tem como 
objetivo aumentar o distanciamento 
entre as pessoas. 

Pedimos que os pacientes 
respeitem a sinalização, evitem 
aglomerações e o contato próximo 
com outras pessoas, além de 
higienizar as mãos com frequência 
(a lavagem com água e sabão deve 
ter preferência sobre a utilização do 
álcool gel).

Em julho, com a retomada 
gradativa dos atendimentos 
para consultas médicas de 
especialiadades, exames e 
cirurgias eletivas, que estavam 
paralisados como medida para o 
enfrentamento da pandemia, o 
HSPM criou um controle de acesso 
onde o paciente é recepcionado 
na entrada do hospital e após 
confirmação do agendamento, 
recebe uma etiqueta colorida 
correspondente à clínica ou setor 
que terá acesso, assim como 
orientação de qual elevador usar. 

Foi realizada a reativação do 
elevador da Hospedaria de Cuidados 
Paliativos do HSPM, que estava 
parado há mais de dois anos. O 
hospital contratou uma empresa 
para executar os serviços de troca 
da máquina, piso da cabine, portas e 
revestimento.

Funcionário com Covid recebe alta
No dia 3 de julho celebramos 

a alta médica do servidor Mario 
Lucio Reis Morais, funcionário do 

HSPM (setor de Apoio Operacional), 
diagnosticado com a Covid-19, que 
ficou internado durante 28 dias.

No mês de julho, o HSPM continuou 
recebendo diversas doações em 
prol ao combate à pandemia. 
Funcionários e pacientes foram 
beneficiados com a lista de doação 
abaixo:
• 300 combos de lanche, batata-
frita e refrigerante - Doados pelo Mc 
Donald’s Aclimação
• 10 toucas de lã, 60 cachecóis de 
lã, 20 batons, 5 próteses mamárias 
externas e 2 perucas - Doados pelo 
Instituto Amor em Mechas
• 200 esmaltes hipoalergênicos e 33 
unidades de álcool em gel - Doados 

pelo Rotary Club Vila Maria
• 500 unidades de álcool 70° em gel 
de 500ml, 100 óculos de proteção, 
30 oxímetros e 5 mil máscaras 
cirúrgicas - Doados pela Associação 
dos Funcionários Públicos do Estado 
de São Paulo 
• 1000 máscaras cirúrgicas - Doadas 
pelo Consulado de Taiwan 
• 72 energéticos - Doados pela 
Monster Energy
• 390 kits de higiene pessoal e 20 
doces - Doados pela Ong Vizinhos 
do Bem

DOAÇÕES RECEBIDAS



Práticas Integrativas e 
Complementares

Constelação Familiar Sistêmica 
do HSPM é publicada em revista

Dezoito anos da 
Brinquedoteca Betinho

O HSPM, por meio do Programa 
Vida e Terapia, retomou os 
atendimentos de forma gradativa 
das práticas integrativas: Barra 
de Access, Processos Corporais 
de Access Consciuosness, Reiki, 
Hipnoterapia, Florais Alquímicos 
e Constelações Sistêmicas. Com 
objetivo de diminuir o estresse 
do cotidiano, algumas práticas 
retornaram com o atendimento 
presencial na sala de meditação, 
localizada no 9° andar, e outras estão 
sendo oferecidas na modalidade 
online. Até o momento, 50 pessoas, 
entre funcionários e pacientes já 
foram atendidos. Quem participou 
e gostou do retorno das práticas foi 
a Cristina Viana, “Gostei muito, senti 
grande melhora depois que iniciei a 
Barra de Access, tanto física quanto 
mental. Para quem precisa relaxar 
o corpo e a mente, esse método de 
tratamento é muito bom. Foi ótimo.”

A experiência da Constelação 
Familiar Sistêmica, realizada no 
HSPM desde abril do ano passado, 
foi publicada na Revista Saúde 
em Redes. Lançado em julho, o 
suplemento traz os resumos originais 
dos trabalhos apresentados no II 
Congresso Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares em 
Saúde (CongrePICS) e no IV Encontro 
Nordestino de PICS (PICSNE), realizado 
em novembro passado em Sergipe. 
Na ocasião, o voluntário do Programa 
Vida e Terapia do HSPM, Alexandre de 
Carvalho Júnior, apresentou um relato 
de experiência realizada no Hospital 
do Servidor Público Municipal. A 
ferramenta terapêutica estava sendo 
oferecida na Sala de Meditação do 
hospital até o início da pandemia. 
Neste momento estará sendo 
realizada na modalidade online e será 
realizada somente para funcionários 
municipais e seus dependentes. 

No dia 18 de julho a Brinquedoteca 
“Betinho”, localizada na enfermaria 
pediátrica (8° andar), completou 18 
anos. O local é fruto de uma parceria 
realizada entre o HSPM, Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS) e o 
Comitê Betinho (da Associação dos 
Funcionários do Banco Banespa/
Santander), sendo a primeira 
brinquedoteca hospitalar da saúde. 
Além disso, o espaço faz parte do 
projeto “Brincar é Coisa Séria”, da 
SMS e do Programa de Humanização 
Hospitalar do HSPM que através da 
Central de Ação Voluntária (CAV) 
oferece às crianças internadas e 

familiares atividades recreativas 
acompanhadas por voluntários. 
O objetivo da ação é minimizar o 
trauma e o sofrimento decorrentes 
da hospitalização, estabelecendo 
uma boa convivência entre a criança 
doente, seus acompanhantes e os 
profissionais envolvidos com sua 
permanência no hospital. 

Eliane Brasil, mãe de um paciente 
que ficou internado no hospital, 
comentou. “Meu filho, Luiz Brasil, 
precisou fazer uma cirurgia no HSPM 
e foi uma época de muito sofrimento, 
mas um alívio e algo muito 
significante foi essa Brinquedoteca. 
Lá eu conheci pessoas que queriam 
ajudar, entre elas, a voluntária Silvia 
Somerlatte, uma pessoa muito 
carinhosa. Agradeço a todos por 
essa oportunidade, por ter esse 
local para levar nossos filhos para 
brincar, distrair e sair um pouco do 
sofrimento de ter que ficar somente 
na cadeira de rodas. Só tenho a 
agradecer por terem nos dado toda 
essa assistência. Parabéns por esses 
18 anos!”.

Neste ano, devido à pandemia, 
não foi possível comemorar no 
local, mas parabenizamos o espaço 
e todos os colaboradores da 
Brinquedoteca Betinho!

A Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes - CIPA é formada por 
um grupo de funcionários eleitos 
e indicados pela Administração 
com o único objetivo de tornar o 
ambiente de trabalho seguro e 
saudável. Para isso, trabalhamos 
diariamente no levantamento de 
riscos, na análise de acidentes, 
nas vistorias e nas campanhas 
de conscientização da prevenção 
de acidentes e doenças do 
trabalho. A CIPA HSPM atua de 
forma contínua, mesmo diante 
da atual situação de pandemia, 
encaminhando demandas para 
Administração, que executou 
melhorias de estrutura e 
processos. Contamos com todos 
para que esse trabalho seja 
realizado de forma eficiente, 
trazendo o bem-estar na 
Instituição.
 
Cipeiros do HSPM
Abel Valerio da Dilva Pardim 
(Segurança), Albino Ramoska 
(Fisioterapia), Alcino Morais Pais 
(Patrimônio), Ana Karen Dall Ara 
F. Hanatzsch – presidente (Centro 
de Diagnósticos), Andre Luis T. da 
Silva (Odontologia), Beatriz Marques 
C. Dellamanha (Farmácia), Clarissa 
Midori H. Rocha  - 1ª secretária (Centro 
de Diagnósticos), Elielma Maria Silva 
Targino (Centro Cirúrgico), Fátima 
Carmassi Nicoletti (Central de Ação 
Voluntária), João Carlos Mendes - 
2º secretário (Manutenção), João 
Regis N. Roseo (Arquivo), Jorge Luis 
Abla (Departamento de Atenção 
à Saúde), José Renato S. da Cunha 
– vice-presidente (Manutenção), 
Luciana Soares F. da Silva (NEST), 
Luciano Alves Duarte (Manutenção), 
Marcelo Angelis de Mello (Zeladoria), 
Maria Aparecida da Silva R. de Jesus 
(Centro de Diagnósticos), Mariana 
Cristina da Silva (Arquivo), Marly 
de Souza (Atendimento), Mauricio 
Contratres (Departamento de Gestão 
de Talentos), Patricia Aparecida 
Pazzotti Martins (Serviço Técnico de 
Nutrição e Dietética), Rosivaldo dos 
Reis (Manutenção), Sandra Bressan 
(Segurança) e Valdemir Augusto 
Pereira (Departamento de Gestão 
de Talentos).

ACONTECEU COLUNA CIPA HSPM



CAPACITAÇÃO

Nos dias 02 e 09 de julho 
aconteceram, no Anfiteatro Dr. Argos 
Meirelles (9°andar) do Hospital do 
Servidor Público Municipal (HSPM), 
duas novas turmas do curso de 
Intubação e Ventilação Mecânica 
na Insuficiência Respiratória em 
Covid-19. O evento, ministrado pela 

Trinta médicos foram capacitados em julho no HSPM

DESTAQUE DO MÊS - FUNCIONÁRIOS DA COMUNICAÇÃO 

O setor de Relações 
Institucionais do HSPM atua com 
empenho e responsabilidade em 
toda a comunicação do hospital. 
Composta por quatro funcionários 
e duas estagiárias de Jornalismo, 
a equipe permanece determinada 
no enfrentamento da pandemia. 

As funções do departamento 
em destaque são as divulgações 
e produções de conteúdo do 
hospital, como a atualização 
diária  do site institucional, que 
em 2019 conquistou o Selo de 
Acessibilidade Digital e subiu no 
ranking do Índice de Transparência 
Ativa, da Prefeitura. Criação 
de cartazes com comunicados, 
Jornal do HSPM, aniversariantes 
do mês, cardápio do refeitório, 
mural do reconhecimento, datas 
comemorativas, certificados 
e comunicação visual (placas, 
banners, sinalização de piso).

Além do site, o hospital conta 
com uma rede de intranet, 
criada e alimentada pelo setor 
de Comunicação, onde todos os 
informativos são divulgados, os 
funcionários encontram protocolos 
e informações dos setores do 
HSPM. Outra ferramenta criada foi 
o e-mail institucional Comunicado 
HSPM, que envia todas as 
divulgações para os servidores do 
hospital.

EXPEDIENTE
Jornal do HSPM 
Superintendente: Dr. Luiz Carlos Zamarco
Assessoria de Relações Institucionais 
Diagramação: Daniela Avancini | MTB 6486
Jornalista: Rosângela Dias | MTB 47812
Estagiárias de jornalismo: 
Fernanda Viana e Giovanna Anjos 
Fotos: Dayane Tavares e Edson Hatakeyama 
Rua Castro Alves, 63/73 - 7º andar
Aclimação - São Paulo - SP

Dra. Amanda de Figueiredo Calili 
(médica anestesiologista do HSPM) 
com participação da Dra. Mariana 
Amorim Alfaix (médica residente 
do HSPM), iniciou com explicação 
teórica e recomendações para 
abordagem de vias aéreas em 
pacientes suspeitos ou confirmados 

para o novo coronavírus sendo 
finalizado com as práticas nos 
bonecos. A capacitação contou 
com 30 participantes, sendo 24 
do Hospital Dr. Carmino Caricchio 
e seis da Coordenadoria Regional 
de Saúde Oeste. “Eu achei bem 
interessante o curso e a parte 
prática foi fundamental. Ter uma 
capacitação dessas para nós nos 
aprimorarmos é essencial para 
atender o paciente” afirmou a 
Dra. Daiana Gonçalves (médica da 
unidade básica de saúde Dr. Manoel 
Joaquim Pera). O curso foi validado 
pelo HSPM para evento de carreira.

Todas as obras em andamento 
são fotografadas semanalmente, 
assim como visitas, reuniões, 
capacitações e cursos. O setor 
também realiza a montagem 
de equipamentos para reuniões 
(datashow e notebook).

Outra atribuição sob a 
responsabilidade do setor é a 
assessoria de imprensa (demandas 
e pautas jornalísticas), assim como 
acompanhar o Superintendente Dr. 
Luiz Carlos Zamarco em eventos.

“Trabalhar com Comunicação em 

Saúde Pública é um desafio, mas 
com uma equipe unida e o apoio 
de todos os setores do hospital, 
conseguimos mostrar as pautas 
positivas do HSPM e valorizar o 
trabalho de tantos funcionários 
dedicados”, relata a Coordenadora 
da Comunicação, Daniela Avancini. 

O HSPM agradece a todos 
os profissionais da área em 
destaque pelo comprometimento 
e produtividade na comunicação 
entre o hospital, funcionários e 
pacientes.


