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Editorial
A COVID-19 é um desafio 

da saúde do mundo todo. 
Aqui no Hospital do Servidor 
Público Municipal (HSPM) temos 
nos empenhado em oferecer 
a melhor assistência aos 
servidores municipais e seus 
dependentes.

Com a pandemia, o HSPM 
tomou algumas medidas que 
você poderá conferir neste jornal. 
Dentre elas, a criação  do Centro 
de Atendimento Respiratório, 
um Pronto-Atendimento exclusivo 
para receber pacientes com 
infecções respiratórias, em 
um local isolado do complexo 
hospitalar.

O hospital está trabalhando 
para vencer mais esse desafio e 
alguns setores estão atendendo 
exclusivamente por e-mail ou 
telefone: Departamento de 
Gestão de Talentos (DGT), Serviço 
Técnico de Arquivo Médico 
(SAME), Informática e Ouvidoria.

  Dr. Luiz Carlos Zamarco 
Superintendente do HSPM    

Equipe médica do HSPM 
passa por capacitação

Diante do avanço da pandemia 
do novo Coronavírus (COVID-19), 
o Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM) está capacitando 
todo corpo clínico do hospital para 
atender os pacientes com mais 
agilidade e segurança.

O objetivo da capacitação é 
oferecer aos médicos e médicos 
residentes do hospital, que 
atuam no Centro de Atendimento 
Respiratório do HSPM - local 
exclusivo para atendimento de 
infecções respiratórias, com foco 
no COVID-19-, treinamento para 
agirem corretamente em casos de 
emergência.

O coordenador do Centro 
Cirúrgico do HSPM, Dr. José 
Caruso, é o responsável pelo 
treinamento do protocolo de 

Sequência Rápida de Intubação 
Orotraqueal (SRI), um dos principais 
procedimentos realizados em 
situações de urgência, onde o 
paciente é intubado rapidamente, 
minimizando os riscos à saúde. 
Esse método é definido como a 
administração quase simultânea 
de um medicamento sedativo com 
um bloqueador neuromuscular.

Até o momento, 90 profissionais 
já foram treinados e estão aptos 
para realizar o procedimento, uma 
das mais importantes habilidades 
de um médico emergencista. O 
treinamento é teórico e prático (no 
boneco).

O HSPM tem se preparado para 
um possível incremento do número 
de pacientes diagnosticados com 
COVID-19.

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

www.hspm.sp.gov.br



O Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM) criou o Centro de 
Atendimento Respiratório onde todos 
os pacientes que chegam ao hospital 
com quadro clínico de febre, tosse ou 
dificuldade de respirar são atendidos. 
O local é exclusivo para atendimento 
de infecções respiratórias, com foco 
no novo Coronavírus (COVID-19), 
e fica em uma área isolada do 
complexo hospitalar (com acesso 
independente).

O Centro de Atendimento 
Respiratório foi criado para atender 
os pacientes com mais agilidade 
e segurança, visando diminuir as 
chances de contaminação entre os 
demais pacientes do hospital.

O novo espaço conta com 
recepção, posto de enfermagem, sala 
de medicação, sala de observação, 
quatro consultórios médicos e 
sanitários e funciona de segunda a 
segunda, 24h por dia.

No dia 2 de março, o Hospital do 
Servidor Público (HSPM) realizou a 
cerimônia de recepção dos 59 novos 
Médicos Residentes do Programa de 
Pós-Graduação, que contou com a 
participação da Sra. Juliane Cristina 
Burgatti, Diretora da Gerência 
Técnica de Ensino e Pesquisa, e do Dr. 
Carlos Martins Saraiva, Coordenador 
da COREME do HSPM.

O hospital apresentou aos novos 
integrantes o fluxo de trabalho dos 
setores para facilitar a interação 
deles, como: a Farmácia, Segurança, 
Centro Cirúrgico, Psicologia, entre 
outros.

 “Somos um Hospital-Escola e 
nossa missão é Atender, Cuidar e 
Ensinar com Excelência. O hospital 
aposta na disseminação do 
conhecimento e das boas práticas 

HSPM implanta Centro de Atendimento Respiratório

ACONTECEU

Recepção dos novos Médicos Residentes
profissionais para proporcionar um 
atendimento de excelência aos 
pacientes”, falou Dr. Luiz Carlos 
Zamarco (Superintendente do 
HSPM). 

O Dr. Bruno Fernandes Ceranto 
foi homenageado no evento por ter 
alcançado a maior nota no processo 
seletivo do Programa de Residência 
pela Prefeitura Municipal de São 
Paulo. Por isso, o médico pode 
escolher a unidade para efetuar a 
matricula para cursar residência em 
Cirurgia Plástica. “Escolhi o Hospital 
do Servidor Público Municipal por ele 
oferecer uma qualificação completa 
na área e também porque tive 
contato com outros residentes que 
indicaram e falaram muito bem do 
estágio realizado no hospital”, disse 
o médico. 



Em celebração ao Dia Internacional 
da Mulher, comemorado dia 08 
de março, o Hospital do Servidor 
Público Municipal (HSPM), realizou 
do dia 02 a 10 de março, palestras e 
ações educativas.

O Instituto Amor em Mechas 
(IAM), parceiro do HSPM, iniciou os 
trabalhos no dia 02, com um dia de 
arrecadação de lenços e mechas 
de cabelo, para utilização na 
fabricação de perucas para pessoas 
em tratamento de quimioterapia ou 
com alopecia. Ademais, o IAM doou 
10 “Kits do Amor” (contendo peruca 
e acessórios) para o Serviço Social 
destinar aos pacientes da oncologia. 

No dia 05, na Oficina de Cinema, 
foi exibido o filme “Volver”, de Pedro 
Almodóvar. Nessa película o autor 
destaca a força das mulheres e a 
solidariedade entre elas, abordando 
temas como a luta para resolver 
conflitos familiares e o abuso 
sexual. Em seguida, 60 usuários 
participaram da roda de conversa 
com as Psicólogas do Hospital Thaís 
Rodrigues Silva e Carmem Silvia 
de Oliveira e a Dra. Dalva Yukie 
Matsumoto (Médica Oncologista e 
Coordenadora da Hospedaria de 
Cuidados Paliativos do HSPM).

O Hospital do Servidor Público 
realizou no período de 12 a 16 de 
março a exposição “Entre Nós: 
Meadas no Cotidiano”, no saguão do 
3° andar. 

O nome do projeto foi uma alusão 
às tramas vividas no grupo, “Os 
integrantes produzem no concreto o 
que acontece internamente dentro 
de si, manifestando de uma forma 
esteticamente bela” explicou uma 
das idealizadoras do projeto Thaís 
Rodrigues Silva (Psicóloga do HSPM).

A apresentação reuniu trabalhos 
como bolsas, mandalas e objetos 
feitos com teares, lãs, fibras naturais 
e poemas escritos pelos próprios 
participantes da Oficina de Escrita e 
Imagem do HSPM, da Seção Técnica 
de Psicologia do Adulto do HSPM.

ACONTECEU

Servidor celebra Dia Internacional da Mulher com programação especial

Oficina de Escrita e Imagem apresenta atividades feitas à mão

A programação seguiu, no dia 
6, com entregas de brindes para 
as servidoras pelo Grêmio HSPM e 
Associação de Funcionários (AF) e 
Futebol Feminino HSPM “Estrelas do 
Municipal” no Parque da Aclimação.

Na segunda-feira, dia 9, 
aconteceu uma palestra abordando 
assuntos em relação à Saúde da 
Mulher. Um dos responsáveis por 
essa ação foi o Dr. Ivo Pavanello 
Filho (Ginecologista do HSPM), Olga 
Akemi S. Iga (Assistente Social do 
HSPM) e a Enfermeira Mercedes.

As atividades foram finalizadas 
entre os dias 09 e 10, contando com 
a participação do grupo de música 
“As Cajuínas” e a “Miss Brasil Plus 
Size Oficial 2019” Keila Regina da 
Silva Correia. 

A programação do Dia 
Internacional da Mulher é uma 
realização da Central de Ação 
Voluntária (CAV), Comunicação, 
Gerência Técnica de Capacitação 
e Desenvolvimento, Grêmio e 
Associação de Funcionários.



Dia Mundial do Rim 2020
ACONTECEU

Dia 12 de março o Hospital do 
Servidor Público Municipal (HSPM) 
promoveu o evento do Dia Mundial 
do Rim para informar e alertar sobre 
os riscos de doenças renais. O início 
do evento contou com a brilhante 
apresentação do Coral da Guarda 
Civil Metropolitana.

Na mesa de abertura, Dr. Luiz 
Carlos Zamarco, superintendente 
do HSPM, fez questão de ressaltar 
a importância do evento “Aqui no 
HSPM, neste Dia do Rim, propusemos 
essa tarde de palestras e cuidados 
com o objetivo de alertar a população 
e os demais profissionais de saúde 
em relação à adoção de hábitos mais 
saudáveis e mudança de estilo de 
vida, associada ao autocuidado das 
doenças crônicas não transmissíveis, 
como hipertensão arterial sistêmica, 
diabetes mellitus e obesidade”, 
afirmou. 

Também estiveram presentes 
na mesa de abertura Dr. Alexandre 
Sant’Anna Crippa, diretor do 
Departamento de Atenção à 
Saúde, Drª. Mary Carla Estevez 
Diz, coordenadora da Clínica de 
Nefrologia do HSPM e Drª Adriane 
Gubeissi, nefrologista do hospital.

A Sociedade Brasileira de 
Nefrologia estima que haja 
atualmente no mundo 850 milhões 
de pessoas com doença renal, 
decorrente de várias causas. Outro 
dado que chama atenção é que 
a Doença Renal Crônica (DRC) 
causa pelo menos 2,4 milhões de 
mortes por ano, o que nos causa 
preocupação, já que em geral, 
nos estágios iniciais, a doença é 
silenciosa e seu diagnóstico costuma 
acontecer tardiamente.

As cinco palestras da programação 

focaram principalmente em caso de 
pessoas com diabetes e hipertensão 
arterial que são problemas de saúde 
muito comuns mundialmente e uma 
das principais razoes que os levam 
a ser indicados para a hemodiálise.

Dr. Raphael Rebello, nefrologista 
do HSPM, discursou sobre os maus 
da hipertensão arterial e que males 
causam aos rins, de acordo com 
relatos na maioria dos casos o 
paciente não tem sintomas referente 
à pressão alta, sendo assim, se não 
controlar a pressão pode acabar 
ferindo a funcionalidade dos rins. 
“Em muitos casos o paciente não faz 
idéia que tem pressão alta já que 
não tem sintomas, e se tem algum 
sintoma pode ser por causa de 
algum outro problema que deve ser 
investigado, mas é importante aferir 
a pressão regularmente e quem tem 
hipertensão arterial é importante a 
manter controlada”, afirmou.

O evento contou com a 
participação de 160 pessoas, 
entre pacientes e profissionais 
da saúde, que além das palestras 
ministradas por nefrologistas do 
HSPM participaram de exames 
práticos que detectam problemas 
renais: glicemia capilar, proteína na 
urina, aferição de pressão arterial, 
peso, altura, cálculo do índice de 
massa corporal e avaliação de risco 
cardiovascular.

Uma das participantes do evento 
falou sobre a palestra “É interessante, 
eu fiquei sabendo por email interno 
já que eu trabalho no SNC, estou 
ficando um pouco preocupada, mas 
eu gostei por que faz a gente ir atrás 
e fazer os exames e se caso precisar 
ir atrás de um especialista”, Claudia 
Barreto (52 anos).



Palestra sobre a COVID-19: Sintomas e formas de prevenção

Conclusão do curso 
Redação Oficial EAD

Seguindo a programação do 
mês de fevereiro sobre o novo 
Coronavírus, a Seção Técnica de 
Controle de Infecção Hospitalar do 
HSPM (STCIH) realizou palestras 
nos dias 16, 19 e 20 de março, entre 
os períodos diurno e norturno. A 
ação elaborada pelo Dr. Marcos 
Antonio Cyrillo (Coordenador da 
STCIH), aconteceu no Anfiteatro 
Dr. Argos Meirelles e contou com 
a participação do Dr. Luiz Carlos 
Zamarco, superintendente do HSPM, 
em todas as edições. O intuito foi 
instruir sobre os sintomas, causas, 
diagnósticos, tratamento e riscos 
da doença. Além de alertar as 
formas corretas de prevenções, 
como a higienização das mãos, o 
uso adequado do álcool em gel e 
máscaras no hospital.

Os treinamentos, ao todo, 
reuniram mais de 400 participantes 
e foram finalizados com um debate 
a fim de esclarecer as dúvidas dos 
funcionários do hospital em relação 
ao tema. “O hospital precisa de todos 
nós na luta para combater esse 
vírus”, disse Dr. Luiz Carlos Zamarco. 

O Hospital do Servidor Público 
(HSPM), com suporte da Escola 
Municipal de Saúde (Núcleo de 
Educação a Distância), promoveu o 
“Curso Redação Oficial” do dia 10/02 
a 18/03 com o objetivo de oferecer 
subsídios para redigir textos oficiais 
com maior eficácia, dentro das 
técnicas apropriadas de expressão 
escrita, de argumentação e de uso 
da norma culta da língua.

A capacitação, totalmente à distância, 
obteve a carga horária de 20 horas e 
contou com 48 inscritos e 28 concluintes. 
O público-alvo foram os servidores de 
todas as carreiras da PMSP, atuantes 
na elaboração de documentos oficiais 
e demais interessados no tema. O curso 
foi realização da Gerência Técnica de 
Capacitação e Desenvolvimento do 
HSPM.

O HSPM, por meio da Seção 
Técnica de Psicologia do Adulto, 
iniciou dia 26 de março, o plantão 
psicológico para os funcionários 
do hospital durante o período de 
enfrentamento da doença COVID-19.

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 

CAPACITAÇÃO

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. 

Em caráter excepcional durante a 
pandemia do novo Coronavírus, em 
parceria com o Núcleo Especializado 
em Saúde do Trabalhador (NEST), o 
hospital fornece os atendimentos 
individuais.
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Residentes do HSPM 
concluem curso Proteus 
Intensivão 2020 Folha Vascular

O Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM) marcou presença 
curso de reciclagem Proteus 
Intensivão - realizado entre os 
dias 5 e 7 de março, no Centro de 
Convenções Rebouças, em São Paulo 
-, com cinco médicos residentes do 
hospital. O objetivo foi a preparação 
dos profissionais para a prova de 
título de especialista da Sociedade 
Brasileira de Urologia (SBU).

Luís Otávio Rodrigues Ribeiro 
(R5), Renato Katipiam Giron (R5), 
João Henrique Aguayo Mussy 
(recém egresso do HSPM), Paulo 
Eduardo Rocha (R4) e Bráulio Lopes 
de Moraes (R4) participaram do 
curso de reciclagem que contou 
com 71 aulas ministradas por 
urologistas, com temas que foram 
de urologia embriologia à cirurgia 
robótica, passando por sub-áreas da 
especialidade.

O médico residente João 
Henrique Aguayo Mussy listou as 
vantagens desse curso “Com as 
nossas referências atualizadas, será 
possível uma prática diária mais 
alinhada com as novas tendências 
de diagnóstico e tratamentos 
preconizados mundialmente”.

Renato Katipiam Giron falou sobre 
os benefícios dessa oportunidade. 
“São três dias intensos de aulas 
das 8h às 19h que abrangem 
praticamente todo o conteúdo da 
urologia. Ainda que a prova seja 
aprofundada, as aulas abrangem 
grande parte dos tópicos cobrados 
na prova de título. Sendo assim é 
uma ótima forma de preparação. 
O curso me proporcionou focar 
nos assuntos mais requisitados 
e informações que não estamos 
acostumados na prática clínica.”

A Prefeitura de São Paulo 
ampliou, em 2019, a nota no 
Índice de Transparência Ativa, que 
avalia os sites institucionais da 
Administração Direta e Indireta da 
Capital. A Controladoria Geral do 
Município de São Paulo (CGM/SP) 
realizou, entre os dias 16/12/2019 a 
10/01/2020, a terceira mensuração 
do Índice de Transparência Ativa 
(ITA) de 2019. O levantamento, feito 
pela Coordenadoria de Promoção 
de Integridade (COPI), avaliou 77 
entes municipais (secretarias, 
subprefeituras, autarquias, 
fundações, empresas públicas e 
demais entidades).

O indicador, instituído em 2017, 
compõe o Índice de Integridade, 
previsto na Meta 34.2 do Programa 
de Metas 2019-2020. Os resultados 
gerais desta última avaliação 
registram um crescimento na 
comparação entre setembro/2019 
e dezembro/2019: o índice em sua 
versão ampliada (Administração 
Direta e Indireta) passou de 5,69 
(set/19) para 6,18 (dez/19), um 
crescimento de 8,61% na medição.

Ao se comparar as edições de 
setembro/2019 e dezembro/2019, 
o Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM) está entre as 05 
(cinco) melhores evoluções (acúmulo 
de pontos). Outro ponto de destaque 
para o hospital é estar entre os 
05 (cinco) melhores desempenhos 
na edição Dezembro/2019 - 
Segmento Administração Indireta, 
como ressalta o texto do relatório, 
publicado pela Controladoria Geral 
do Município, dia 06/03: “Também 
é merecedor de destaque o grande 
salto de posições conquistado 
pelo Hospital do Servidor Público 
Municipal – HSPM, tendo passado 
da 65ª posição para a 25ª”. página 
nº 12 do relatório, disponível através 
do link: https://www.prefeitura.sp.gov.br/
cidade/secretarias/upload/controladoria_geral/
Relatorio_Executivo_Dezembro_2019.pdf

A atualização das informações no 
portal do hospital são atualizadas 
diariamente, pelo setor de 
Comunicação.

A edição de março da revista Folha 
Vascular, da Sociedade Brasileira 
de Angiologia e Cirurgia Vascular 
(Regional São Paulo), publicou uma 
matéria sobre o Hospital do Servidor 
Público Municipal (HSPM) produzida 
pela Dra. Maria Lúcia Sayuri 
(coordenadora da Clínica de Cirurgia 
Vascular do HSPM) explicando como 
funciona a prestação de serviço aos 
servidores da Prefeitura Municipal 
de São Paulo.

A coordenadora apresentou a 
equipe de Cirurgia Vascular do HSPM, 
pioneira no início do programa de 
Residência Médica na especialidade 
em 1975, que além dela, é composta 
pelos Doutores Alexandre Petnys, 
Alexandre Rocha Dietrich (Preceptor), 
Carlos Henrique Montestruque, 
Edgar Rabboni, Milton Alves Neves 
Júnior e Thiago Mattiazzo. Um dos 
pontos evidenciados na revista foi 
a realização de atividade acadêmica 
por discussão de casos e incentivo na 
participação em cursos e congressos 
aos residentes. 

Confira a matéria completa 
(página nº 17) através do link: 
ht tps://sbacvsp.com.br/fo lha-
vascular-marco-2020-sbacvsp/
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