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Editorial
Em cumprimento à Lei 

Eleitoral nº 12.034, de 29 de 
setembro de 2009, o jornal HSPM 
não foi publicado nos últimos 
meses. Retornamos com muitas 
novidades, não esquecendo que 
ainda estamos em período de 
pandemia por conta da Covid-19. É 
sempre bom lembrar os cuidados 
que devem ser seguidos por todos: 
lavar as mãos com frequência 
com água e sabão ou higienizar 
com álcool em gel 70%, utilizar 
máscara sempre que sair de casa 
e manter o distanciamento social. 
Só assim, juntos, conseguiremos 
vencer o vírus.  

  Dra. Elizabete Michelete 
Superintendente do HSPM    

No mês de outubro o HSPM 
recebeu emendas parlamentares:

Vereador George Hato

Vereador Celso Giannazi

Para adequações na 
Clínica de Ortopedia

Para aquisição de 
equipamentos

R$ 180 mil

R$ 1.360 milhão

As consultas remotas fazem parte 
da nova realidade dos atendimentos 
ambulatoriais por conta da 
pandemia da Covid-19. De 25 de maio 
a 31 de outubro, os profissionais 
do HSPM atenderam 9.259 
pacientes por telefone.  O projeto 
começou na Clínica de Urologia 
e hoje está presente em outras 
20 especialidades: Enfermagem, 
Fonoaudiologia, Proctologia, 
Nutrologia, Alergia, Cirurgia da Mão, 
Psicologia e Psiquiatria Infantil, 
Pediatria, Fisiatria, Endocrinologia, 
Otorrino, Ortopedia, Cardiologia, 
Nefrologia, Nutrição Bariátrica, 
Cirurgia Plástica, Neurologia, 
Gastrocirurgia e Geriatria. 

Para agendamento, o hospital 
entra em contato telefônico para 
verificar a disponibilidade do 
paciente. Os dados cadastrais 
devem ser atualizados para que o 
servidor garanta a consulta. Após o 
agendamento, o médico entra em 
contato na data e horário marcados 
e, caso tenha prescrição de exames 
e receitas, o paciente ou familiar é 
orientado a retirar o formulário no 
HSPM. 

A guarda civil metropolitana 

HSPM realiza quase 10 mil 
consultas remotas

Dr. Flávio Pinto de Toledo - Médico da Clínica de Ortopedia

Fabiana Aparecida 
Marcondes passou 
na Clínica de 
Endocrinologia no 
início de outubro 
e aprovou a 
experiência. “Eu 
imaginava que a 
consulta seria bem 
básica, mas gostei 
bastante, a doutora Maria Carolina 
foi muito atenciosa. Superou as 
minhas expectativas”.

Márcia Regina de Jesus 
Magdaleno, servidora aposentada, 
também gostou da consulta remota, 
especialmente por ajudar a manter 
o distanciamento social contra a 
Covid-19. “Passei na teleconsulta 
com um gastrocirurgião e foi muito 
bom, principalmente para continuar 
cumprindo o distanciamento. O 

atendimento foi 
atencioso nas 
perguntas e as 
orientações seguras. 
Acredito que essa 
forma de consulta 
deve permanecer 
e ser ampliada”, 
afirmou a paciente. 

Matrícula passa a atender 
com agendamento

Servidores que precisam 
cadastrar ou atualizar os dados 
pessoais para Registro Hospitalar 
ou solicitar a segunda via de 
cartão consulta devem agendar o 
atendimento no setor de Matrícula 
pelo telefone (11) 3397-8010. A 
atualização dos dados cadastrais é 
importante para garantir o acesso 
às consultas médicas. 

O setor de Matrícula está 
funcionando no Controle de Acesso 
(térreo) e, para o atendimento, 
os titulares precisam apresentar 
documento de identidade com 
foto (original), CPF (original), um 
dos três últimos holerites original 
(impresso da internet ou via portal 
no celular), contrato de trabalho - 
para servidores contratados com 
prazo determinado (original e 
cópia) e cartão SUS, para realização 
de exames.



Durante a pandemia, a equipe 
multidisciplinar do HSPM está 
utilizando plataformas online 
(via zoom e hangouts meet) para 
consultas e palestras com os grupos 
de apoio pré e pós-cirurgia bariátrica. 

Grupos de apoio pré e pós-cirurgia bariátrica têm atendimento online

O acompanhamento, realizado por 
cirurgião bariátrico, nutricionista, 
p s i c ó l o g o ,  f o n o a u d i ó l o g o , 
fisioterapeuta e dentista, tem 
como objetivo preparar o paciente 
para cirurgia e mudança de vida 

Comentários no Facebook: 

após o procedimento. O primeiro 
grupo deste ano contou com 56 
participantes, entre pacientes e 
acompanhantes. “A nova forma 
de encontro é tão esclarecedora 
quanto presencial. Sem contar que 
facilita a locomoção, o que é difícil 
para quem tem sobrepeso e com 
risco de contrair a Covid-19”, disse a 
paciente Elisabete da Silva. 

A Dra Fabiana Franca, cirurgiã 
bariátrica, afirma que a primeira 
palestra teve uma adesão total do 
grupo e acrescentou: “Decidimos 
manter os atendimentos online 
devido à pandemia ainda não estar 
controlada e está dando muito 
certo”.

A ação visa melhorar a qualidade 
e expectativa de vida do paciente, 
diminuindo complicações em casos 
da Covid-19, uma vez que o sobrepeso 
é avaliado por especialistas como 
um dos fatores de risco.



Outras melhorias realizadas pela equipe de Manutenção do hospital: em andamentoOutras melhorias realizadas pela equipe de Manutenção do hospital: em andamento

Troca da pia do banheiro da 
enfermaria no 9° andar.

No ambulatório Carrão foi feito 
um portão na entrada principal, 
recuperação da rampa de 
acessibilidade, caixa de esgoto, 
retirada do forro de madeira do 
consultório e novo forro de PVC.

Antes

A reforma para adequação física 
do 4° e 10° andares do Hospital 
Municipal do Servidor Público 
(HSPM) para atendimento da 
demanda gerada pela pandemia 
da Covid-19 está em fase de 
finalização. 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 do Centro de 
Oncologia e o 10° será destinado 
à Enfermaria de Internação Clínica. 

10º andar

4º andar

HSPM passa por obra para atender demanda da Covid-19

Depois DepoisAntes



A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do 7° andar recebeu melhorias, incluindo pintura, elétrica, hidráulica, 
conserto de prumadas e portas.

Antes

Depois

DepoisAntes

Antes

Depois



Foram entregues em setembro 
deste ano a substituição da tubulação 
do barrilete de distribuição de água 
fria e a troca do hidrante, localizados 
no 14° andar do complexo hospitalar. 
As melhorias foram executadas por 
empresa especializada contratada 
pelo hospital.

No decorrer do projeto, foram 
feitos os seguintes serviços: 
cadastramento das prumadas de 
água do 14° andar com ramais, 
demolição e execução de sistema 
de impermeabilização, concreto 
simples e armado, alvenaria e 
tubulações. Também foi realizada a 
troca de acessórios, incluindo placas 
de piso e forro, divisórias, telhas, 
cumeeiras, calhas. 

A modernização foi iniciada em 
março com objetivo de reparar 
a estrutura que estava obsoleta 
e poderia causar danos ao 
fornecimento de água do andar para 
o bloco hospitalar e seus anexos. 

Barrilete do 14º andar do HSPM passa por  revitalização 

Pintura no corredor do 7° andar. Conserto de infiltrações nas 
enfermarias do 9°, causadas pelo 
tubo galvanizado.

O saguão do 7° andar foi ampliado, a 
equipe demoliu a parede e retirou a 
área de lixo e roupas sujas.

Antes

Antes

Depois Depois Depois

Antes

Antes

Depois Depois

Antes



A Clínica de Neurocirurgia, do 
HSPM, realizou no mês de setembro, 
pela primeira vez, um procedimento 
cirúrgico utilizando sistema de 
neuronavegação. A tecnologia 
de última geração permite maior 
precisão na locação de lesões em 
tempo real, reduzindo as chances de 
complicações pós-cirúrgicas.

O procedimento foi realizado 
em uma paciente de 63 anos, 
diagnosticada com uma lesão 
cerebral próxima à área responsável 
pelo sistema motoro. A coordenadora 
da Neurocirurgia, Shaeanny 
Bianchini Cottar, foi responsável 
pela operação, acompanhada pelo 
coordenador do Centro Cirúrgico, Dr. 
José Caruso (foto acima). “Utilizamos 
o sistema de neuronavegação 
em lesões de difícil acesso, muito 
pequenas ou que estão localizadas 

O Programa Vida Saudável, 
exclusivo para funcionários do 
hospital, voltou à atividade em 
outubro, adotando as medidas de 
segurança necessária por conta 
da pandemia. O uso de máscara é 
obrigatório, bem como o respeito 
ao distanciamento entre os 
participantes. Neste momento, está 
disponível a prática de alongamento, 

Nos últimos meses, o Programa 
Vida e Terapia retomou os 
atendimentos presenciais e online 
das práticas integrativas. As sessões 
individuais de Barras de Access 
acontecem às terças e quintas-feiras, 
das 9h às 11h30 e o agendamento é 
feito pelo número (11) 95584-8226 
(whatsapp).

O atendimento de Constelação 
Familiar, exclusivo para servidores 
e seus dependentes, está sendo 
realizado na modalidade online às 
terças-feiras (horário a combinar). 
O agendamento deve ser feito 
pelos e-mails eloazan@gmail.com 
ou bortolettoteresacristina@gmail.
com. A Estimulação Neural acontece 
às terças-feiras, das 14h às 16h, com 
agendamento pelo telefone (11) 
99606-9461 (whatsapp).

O atendimento para Florais 
Alquímicos é feito online às terças-
feiras e em horário a combinar 
pelo número (11) 97670-2152 
(whatsapp) ou no site www.
alquimiaesaude.com.br (rodapé do 
site: “Agendamento HSPM”).

A hipnoterapia acontece às 
quartas-feiras, das 13h às 17h, em 
grupos de até seis pessoas. O contato 
é feito pelo telefone (11) 95393-
3417 (whastapp). O atendimento 
individual para Processos Corporais 
de Access Consciuoness é realizado 
às terças e quintas-feiras, das 9h 
às 11h30, com agendamento pelo 
número  (11) 95584-8226 (whatsapp).

O Reiki é oferecido às terças e 
quintas-feiras, das 9h às 11h30, e 
os interessados devem entrar em 
contato pelos números (11) 95393-
3417 ou (11) 95584-8226. Para a 
Meditação, é preciso entrar em 
contato pelo e-mail jsuzin@hspm.
sp.gov.br.

ACONTECEU

HSPM realiza procedimento inovador em 
paciente com uso de neuronavegação

Programa Vida Saudável volta com prática de alongamento

Práticas Integrativas 
e Complementares (PIC) 
tem retorno gradualem áreas nobres, como nesse caso, 

próxima da área motora”, explicou a 
coordenadora da Neurocirurgia.

A paciente chegou via emergência, 
com o braço esquerdo paralisado 
e dificuldade de locomoção. Foram 
realizados exames antes da cirurgia, 
seguindo o protocolo específico 
para a neuronavegação. A médica 
ressalta que a agilidade para 
solicitação do aparelho, por contrato 
de comodato, e aquisição do kit para 
a cirurgia, foram essenciais para o 
sucesso da operação.

“O hospital providenciou o material 
em menos de uma semana. É uma 
realidade em hospitais particulares 
e é importante que os servidores 
saibam que existe a possibilidade de 
fazer uma cirurgia de alta tecnologia 
e com segurança aqui no HSPM”, 
enfatizou a neurocirurgiã.

às terças e quintas-feiras, em dois 
horários: 7h às 7h25 e 7h30 às 8h. 

A atividade acontece na rampa de 
acesso ao 3° andar e os funcionários  
do HSPM interessados devem ter 
autorização da chefia imediata. 
A inscrição é realizada no Apoio 
Operacional, das 9h às 16h. Para 
mais informações, entre em contato 
nos ramais 8026 ou 8064.



O atendimento no banco de 
sangue do HSPM foi retomado 
pela Colsan em setembro, após ser 
interrompido por conta da pandemia 
da Covid-19. A doação de rotina é 
essencial para manter o nível do 
estoque, porém, a procura tem ficado 
abaixo do esperado. A estimativa é 
que seriam necessários 50 doadores 
por dia, no entanto, a procura nos 
últimos meses tem ficado em torno 
de 10 pessoas diariamente.

A servidora pública Márcia Ferreira 
Tegangno mantém o hábito de doar 
com frequência.  Ela compareceu ao 

Banco de sangue do hospital reabre para doadores

Coreme tem novo coordenador

banco de sangue do hospital no dia 
25 de novembro, Dia Nacional do 
Doador de Sangue, acompanhada 
pela filha, Giulia Tegangno, de 16 
anos, que doou pela primeira vez.

“Tento doar pelo menos uma 
vez por ano e como minha filha já 
tinha consulta, acho que ela ficou 
estimulada e decidiu doar também”, 
afirmou a servidora. Os interessados 
em doar podem comparecer ao 
banco de sangue localizado no 
4° andar do HSPM, de segunda a 
sábado (exceto feriados), das 8h às 
12h30.

Para doar sangue você deve:
• Portar documento oficial de 
identidade com foto (RG, Carteira 
Profissional, Carteira de Habilitação);
• Ter entre 16 e 69 anos de idade, 
sendo que a primeira doação deve 
ter sido feita até 60 anos;
• Pesar acima de 50 kg;
• Estar em boas condições de saúde;
• Estar alimentado, porém evitar 
refeições pesadas (gordurosas).
Mais informações podem ser obtidas 
pelo telefone 3277-5303. Incentive 
amigos e familiares a doar. A doação 
de sangue salva vidas. 

O Departamento Técnico de 
Atenção à Saúde (DAS) realizou 
em outubro passado a eleição da 
Comissão de Ética Médica. 

A Dra. Regina Yumi Saito, 
ortopedista do hospital, foi escolhida 
para o cargo de Diretora Clínica. 

O posto de vice ficou com o 
cirurgião pediátrico, Dr. Sauro 
Bagnaresi Júnior. O mandato tem 
duração de dois anos.

A comissão tem a função de 
supervisionar, orientar e fiscalizar 
o exercício da atividade médica, 
observando para que as condições 
de trabalho do médico, bem como 
sua liberdade, iniciativa e qualidade 
do atendimento oferecido aos 
pacientes, respeitem os preceitos 
éticos e legais.  

O Dr. Pedro Marcos Santinho 
Bueno de Souza foi eleito para 
a coordenação da Comissão de 
Residência Médica (Coreme) do 
HSPM. A eleição ocorreu em 
outubro e também escolheu o 
Dr. José Caruso para o cargo de 
vice-coordenador. O mandato tem 
duração de quatro anos. 

O novo coordenador é 
gastrocirurgião e já foi presidente 
do Comitê de Ética Médica do 
hospital. O médico terá a função 
de organizar e coordenar os 21 
programas de residência médica 
do HSPM junto com a Gerência 
Técnica de Ensino e Pesquisa 
(GTEP).

Confira essas e outras notícias 

na íntegra no site do HPSM:

www.hspm.sp.gov.br



O HSPM continuou recebendo 
diversas doações nos últimos 
meses. Em setembro, o Rotary 
Club São Paulo/Aclimação doou 50 
mil máscaras cirúrgicas e quatro 
mil aventais ao hospital, itens que 
somam o valor de R$ 154.800.

Diva Prado Horta Fonseca, 
presidente do Rotary Club São 
Paulo/Aclimação, explicou que a 
ação foi realizada em parceria com o 
Rotary Club de Taiwan. “No início do 
ano, o Rotary Internacional liberou 
projetos para ações relacionadas 
exclusivamente à Covid-19. Como 
nosso interesse é contribuir com as 
organizações que existem no bairro, 
apresentamos um projeto com base 
nas necessidades do hospital (HSPM) e 
foi aprovado, possibilitando a doação”.

A entrega dos insumos contou 
com a presença de representantes 
da Central de Ação Voluntária 
(CAV) do HSPM, Débora Pieretti, 
fundadora do Instituto Amor em 
Mechas, e de vários membros do 
Rotary Club, incluindo o Governador 
(gestão 2021) do distrito 4563 do 
Rotary Club, Jô Antióro. Todos foram 
recebidos no gabinete pelo então 
superintendente, Dr. Luiz Carlos 
Zamarco, que hoje é Secretário 
Adjunto da Secretaria Executiva de 
Atenção Hospitalar da Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS). 

Em outubro, os associados do 
Rotary Club São Paulo/Aclimação 

retornaram para entrega de 
complemento da ação: 265 unidades 
de óculos de proteção incolor 
antiembaçantes.

Também no mês de outubro, 
Rotary Club Granja Viana doou 
20 toucas de lã, cinco próteses 
mamárias externas e dois sutiãs, 
oferecidos pela Associação Famílias 
Rotarianas (ASFAR). O HSPM também 
recebeu 10 kits da ONG Amor em 
Mechas, cada um contendo uma 
peruca, dois lenços, álcool em gel, 

DOAÇÕES RECEBIDAS

ACONTECEU

Aconteceram diversas 
homenagens aos funcionários 
do HSPM nos últimos meses. Em 
agosto, a Central de Ação Voluntária 
(CAV) distribuiu kits com chaveiro e 
cartão comemorativo pelo Dia dos 
Pais. Já no Dia do Servidor Público, 
celebrado em 28 de outubro, a 
Associação dos Funcionários (AF) 
distribuiu 300 cordões para crachá 
em homenagem aos servidores.

Servidores celebram datas comemorativas nos últimos meses
Em outubro, mês de combate ao 

câncer de mama, foram distribuídos 
laços rosa, a cor da campanha de 
prevenção à doença. Durante o 
mês, o Programa Vida e Terapia 
do HSPM - Práticas Integrativas e 
Complementares (PIC), em parceria 
com a organização sem fins 
lucrativos (ONG) internacional Mãos 
Sem Fronteiras, realizou aplicações 

da técnica de Estimulação Neural, 
em prevenção ao câncer de 
mama, fortalecimento do sistema 
imunológico e equilíbrio das 
emoções, mente e corpo.

Em novembro, foi a vez dos 
servidores vestirem o azul, cor da 
campanha de prevenção ao câncer 
de próstata. Foram distribuídos laços 
da mesma cor aos funcionários.

um colar de pérolas do Instituto 
Vasselo Goldoni (IVG), creme de 
pentear, garrafa de vidro, máscara, 
batom, lápis de sobrancelhas e dois 
livros de autoajuda.

No mês de novembro, o Serviço 
Social do hospital recebeu outra 
importante doação. A usuária 
Terezinha Silveira da Silva 
encaminhou 45 kits de blusa e calça 
para recém-nascidos. As peças foram 
entregues à maternidade do HSPM.

Rotary Club São Paulo - Aclimação

Instituto Amor em Mechas

Dia do Servidor Público Outubro Rosa Novembro Azul

Doação da Sra. Terezinha S. da Silva



CAPACITAÇÃO

DESTAQUE DO MÊS - FUNCIONÁRIOS DO APOIO OPERACIONAL

O setor de Apoio Operacional 
do HSPM é composto por 48 
profissionais e é responsável pela 
seção apoio, centro telefônico, 
ascensoristas e vestiários feminino 
e masculino.

A seção de apoio presta serviços 
de mudanças de mobiliários 
e transporte de materiais no 
complexo hospitalar e prédio 
administrativo. As solicitações 
são atendidas por e-mail, 
memorandos, ordens de serviço, 
e-mails e contatos telefônicos.

O centro telefônico atende ao 
público 24 horas, respondendo 
dúvidas, fornecendo informações 
e transferindo ligações para os 
devidos ramais.

Os servidores que atuam nos 
vestiários prestam atendimento 
e orientam os funcionários para 
cadastros de armários, realizam 
vistoria dos banheiros e solicitam 
manutenção de equipamentos 
quando necessário.

Os ascensoristas operam nos 
elevadores transportando pessoas 
e cargas, observando o limite de 
peso e zelando pela segurança de 
todos. O HSPM agradece a todos os 
profissionais da área em destaque. Parte da equipe do Apoio Operacional do HSPM

O treinamento externo da 
Brigada de Incêndio do hospital 
está sendo retomado de forma 
gradual desde setembro deste 
ano. A primeira turma foi formada 
no dia 25 de setembro e a segunda, 
em 20 de novembro.

Treinamento externo da Brigada de Incêndio
A capacitação tem duração de 

oito horas e acontece na Rochacara 
Ecofire, localizada em Itapecerica 
da Serra. Neste ano, as turmas já 
foram encerradas e, ao todo, 42 
servidores foram treinados.



Em setembro, o Serviço Técnico 
de Controle de Infecção Hospitalar 
(CCIH), do HSPM, realizou 
treinamento sobre o diagnóstico e 
tratamento adequado da sepse. 

A capacitação aconteceu 
nos dias 21 e 22 e foi realizada 
in loco, nas duas Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) Adulto. 
Os profissionais receberam 
informações sobre sintomas e 
tratamento da doença, responsável 
por, aproximadamente, 25% da 
ocupação de leitos em Unidade 
de Tratamento Intensivo (UTIs) em 
todo o Brasil.

A sepse é uma resposta 
inflamatória do organismo diante 
de uma infecção e é considerada 
uma das principais causas de 
mortalidade hospitalar tardia, além 
de ser responsável pelo aumento 
do tempo médio de internação em 
três vezes.

Marcos Antonio Cyrillo, médico 

Servidores do HSPM e da 
Prefeitura de São Paulo que 
atuam na área da saúde formam 
o público-alvo do Curso Intensivo 
de Administração Hospitalar. As 
inscrições já foram encerradas, 
porém, as aulas vão acontecer até 15 
de março de 2021, totalizando carga 
horária de 120 horas.

O curso tem objetivo de capacitar 
os interessados em atuar no 
gerenciamento de um hospital, 
proporcionando a manutenção 
de ferramentas e habilidades 
necessárias para a função.  Por 
conta da sua complexidade, a 
administração de uma unidade 
deste porte envolve vários 
aspectos na busca da qualidade no 
atendimento, harmonia no trabalho 
e gerenciamento dos recursos 
humanos, físicos e financeiros. O 
conteúdo do programa inclui as 
seguintes disciplinas: gerenciamento 
de crises (incluindo a pandemia), 
administração de conflitos; 
competências gerenciais; feedback e 
trabalho em equipe; gerenciamento 
de leitos; gestão da qualidade; 
gestão de pessoas; humanização; 
licitação; planejamento estratégico; 
redação oficial; saúde mental; 
segurança do paciente; sistemas de 
informação, entre outros.

Por conta da Covid-19, o Hospital 
do Servidor Público Municipal 
(HSPM) abriu duas turmas na 
modalidade de Ensino a Distância 

HSPM promove capacitação sobre sepse

Servidores participam 
de formação para 
Administração Hospitalar

Curso de intubação orotraqueal 
e ventilação mecânica - EAD

coordenador da Seção Técnica de 
Controle de Infecção Hospitalar 
(CCIH) do hospital, falou sobre 
a importância da educação 
permanente sobre o assunto. 
“O tratamento adequado nas 
primeiras horas da sepse é 
fundamental, pois quanto mais 
rápido o diagnóstico, maiores as 
chances de salvar vidas”.

O infectologista alertou sobre 
a necessidade de avaliação 
do histórico do paciente para 
verificar fatores de risco, como 
comorbidades e deficiências no 
sistema imunológico.

A técnica de enfermagem 
Maggie Ostrowski participou de 
uma das turmas da capacitação 
e aprovou a iniciativa. “Acho 
importante, com a orientação 
podemos ter um olhar mais clínico 
e ficar mais preparados para lidar 
com essas situações”, avaliou a 
profissional.

Curso EAD 
Intensivo de 
Administração Hospitalar

(EAD) do curso de Intubação 
Orotraqueal e Ventilação Mecânica, 
anteriormente formatado em aulas 
presenciais com o Dr. José Caruso, 
Coordenador do Centro Cirúrgico 
do HSPM.

As turmas aconteceram 
em agosto e outubro com 
a participação de médicos, 
fisioterapeutas e enfermeiros 
da rede municipal da saúde de 
São Paulo. A capacitação atende 
a demanda crescente gerada 
pelas deficiências respiratórias 
causadas pelo novo coronavírus 
na população.

A capacitação das equipes 

CAPACITAÇÃO

multiprofissionais da Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS) tratou 
da abordagem e manejo das vias 
aéreas de pacientes adultos na 
atuação dos aspectos de intubação 
orotraqueal e ventilatórios, suas 
necessidades dentro da faixa de 
anormalidades e possibilidades 
terapêuticas na insuficiência 
respiratória aguda. As aulas foram 
ministradas pela Dra. Amanda 
de Figueiredo Callili, médica 
anestesiologista do HSPM e 
responsável pelo programa teórico 
do terceiro ano de residência 
médica em Anestesiologia do 
HSPM.



O HSPM, por meio da Gerência 
Técnica de Capacitação e 
Desenvolvimento, disponibilizou 
uma série de cursos do Programa 
de Educação Continuada em 
Enfermagem. O objetivo é 
proporcionar atualização sobre 
as práticas e condutas nos 
atendimentos realizados por 
enfermeiros, auxiliares e técnicos 
de enfermagem aos servidores da 
Prefeitura de São Paulo e pacientes 
do SUS.

Ao todo, são 12 módulos 
sobre diferentes temas e em 
datas variadas. Oferecidos na 
modalidade a distância (EAD), cada 
curso possui carga de cinco horas 
e o servidor pode escolher os 
módulos de acordo com interesse 
e disponibilidade. A enfermeira 
Amanda Barbosa Monteiro Vasques 
Pereira, responsável pela Educação 
Continuada do hospital, é instrutora 
dos módulos. 

As aulas serão ministradas entre 
7 de dezembro de 2020 e 19 de 
março de 2021. O primeiro curso 
será “Anotações e a Importância da 
Passagem de Plantão: Comunicação 
Efetiva”, com informações como 
critérios norteadores, tipos 
de registros de anotações de 
enfermagem e direito do paciente 
ao seu prontuário.

Os interessados podem se 
inscrever por meio do link http://
bit.ly/pece-ead.

Começaram em 25 de novembro 
as aulas do curso semipresencial 
de capacitação e habilitação para 
inserção do Cateter Central de 
Inserção Periférica (PICC) neonatal, 
infantil, adulto e geriátrico. O 
procedimento é indicado para 
pacientes em uso de terapia 
intravenosa com drogas vasoativas, 
nutrição parental prolongada, 
antibioticoterapia, entre outras.

A capacitação tem duração total 
de 20 horas, sendo oito horas de 
aulas teóricas online e outras 12 
horas de aula prática, realizada 
presencialmente no Hospital do 
Servidor Público Municipal (HSPM).

O objetivo do curso é capacitar 
e habilitar enfermeiros, médicos 
e médicos residentes do HSPM 
a realizarem a inserção do PICC, 
mantendo a via venosa segura para 
administração de medicação com 
menor risco de infecção.

Funcionários do Centro de 
Material Esterilizado (CME), do 
Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM), participaram 
de um curso de reciclagem no 
mês de novembro. O conteúdo da 
atualização teve duração de quatro 
horas e trouxe informações sobre o 
Protocolo Operacional Padrão (POP).

Foram formadas duas turmas, que 
participaram das aulas realizadas 

A Gerência Técnica de Ensino e 
Pesquisa (GTEP) - COREME (Comissão 
de Residência Médica) do Hospital 
do Servidor Público Municipal (HSPM) 
promove nos meses de novembro 
e dezembro o curso de Capacitação 
Pedagógica aos preceptores médicos 
da unidade. O curso é realizado em 
parceria com o Hospital Sírio Libanês 
com o intuito de aprimorar a formação 
dos profissionais. A formação é em 
modalidade ensino a distância (EAD) 
e é voltada para a atualização de 
supervisores e preceptores de 21 
clínicas do Programa de Residência 
Médica, em conformidade com as 
diretrizes da Comissão Nacional de 
Residência Médica. 

“As 35 vagas foram preenchidas 
e temos a meta que 100% dos 
preceptores inscritos finalizem o curso 
com bom aproveitamento do mesmo 
e, consequentemente, melhoria da 
qualidade do ensino em serviço”, 
afirmou Juliane Cristina Burgatti, 
diretora da divisão técnica da GTEP.

Cursos promovem atualização 
na área de Enfermagem

Curso qualifica profissionais 
para inserção de PICC

Preceptores médicos do HSPM 
participam de capacitação

CME realiza curso de reciclagem

CAPACITAÇÃO

no próprio CME, localizado no 7° 
andar do hospital. A equipe já havia 
passado pela reciclagem no ano 
passado, porém, com a chegada de 
novos funcionários no setor, houve 
a necessidade de abertura de novas 
turmas.

“A proposta é oferecer a 
atualização sempre que vierem novos 
funcionários”, afirmou Carlos Henrique 
Lameu, coordenador do CME.
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O hospital foi homenageado na 
Câmara Municipal de São Paulo no 
mês de julho, quando o vereador 
Cláudio Fonseca apresentou voto de 
júbilo e congratulações por conta do 
papel desempenhado pelo Complexo 
Hospitalar durante a pandemia da 
Covid-19. O parlamentar afirmou que 
o requerimento é o “reconhecimento 
do esforço de sua diretoria e seus 
servidores no enfrentamento neste 
momento de pandemia causada 
pela Covid-19, que exigiu adaptações 
necessárias, vivência de situações 
que colocam os profissionais de 
saúde em uma maior exposição aos 
riscos, com o objetivo de prestar 
um bom atendimento aos milhares 
de servidores públicos municipais 
e seus familiares”. A congratulação 
teve o apoio de outros vereadores: 
Antonio Donato, Isac Felix, Juliana 
Cardoso, Reis, Gilberto Natalini, 
Ricardo Teixeira, Rute Costa, Camilo 
Cristófaro, Gilberto Nascimento, 
Claudinho de Souza, Mario Covas 
Neto, Noemi Nonato, Senival Moura, 
Eduardo Matarazzo Suplicy, Eliseu 
Gabriel, Rodrigo Goulart, Gilson 
Barreto, Aurélio Nomura, Jair Tatto, 
George Hato, Celso Giannazi, Ota, 
Adilson Amadeu, Quito Formiga e 
Patrícia Bezerra. 

O HSPM adotou uma série de 
medidas de segurança durante 
a pandemia da Covid-19, como 
a realização de palestras e 
treinamentos in loco. Para evitar 
a aglomeração nas dependências 
da unidade, também foram 
tomadas medidas como sinalização 
nos assentos para garantir o 
distanciamento entre as pessoas que 
estão aguardando atendimento e a 
criação do 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.

DESTAQUE DO MÊS

O site do HSPM conquistou a 8ª 
posição na classificação geral do 
Índice de Transparência Ativa (ITA). A 
mensuração foi feita pela Controladoria 
Geral do Município de São Paulo (CGM/
SP), que avaliou 77 sites de órgãos e 
entidades municipais entre os dias 29 de 
junho e 20 de julho de 2020. 

Na edição do ano passado, o site já 
havia melhorado a avaliação, passando 
da 65ª para a 25ª posição. A atualização 
do site do hospital é feita regularmente 
pelo setor de Comunicação.

O ITA compõe o índice de integridade, 
previsto no Programa de Metas 2019-
2020 do atual governo municipal. O 
indicador, instituído em 2017, tem como 
objetivo avaliar o nível de transparência 
ativa dos sites institucionais dos órgãos 
da administração direta municipal. Outro 
ponto de destaque para o hospital é 
estar entre os melhores desempenhos 
na edição Junho/2020 - Segmento 
Administração Indireta, como ressalta 
o texto do relatório, publicado pela 
Controladoria Geral do Município, em 
junho: “O trabalho do Hospital do Servidor 
Público Municipal que, a despeito da 
enorme demanda de trabalho em razão 
da pandemia, envidaram esforços para 
alcançar a nota máxima pela primeira 
vez.” O trecho pode ser conferido na 
página nº 17 do relatório, disponível por 
meio do link: https://www.prefeitura.sp.gov.
br/cidade/secretarias/upload/controladoria_geral/
Relatorio_ITA___Junho_2020__Final_.pdf

HSPM alcança 8° lugarHomenagem na 
Câmara Municipal 
de São Paulo

A Dra Fátima Regina Abreu 
Alves, coordenadora da Clínica 
de Otorrinolaringologia do 
HSPM, participou em novembro 
do 50° Congresso Brasileiro de 
Otorrinolaringologia e Cirurgia 
Cérvico-Facial. 

A especialista foi uma das 
palestrantes do painel “Tudo que 
você quer saber sobre Aparelho 
de Amplificação Sonora Individual 
(AASI) e tem vergonha de 
perguntar”. 

O tema da fala da médica foi 
Adaptação Monoaural versus 
Binaural. O diagnóstico da 
perda auditiva deve ser feito 
por especialista, que tem papel 
fundamental na indicação e 
orientação quanto ao uso do 
aparelho auditivo. 

“Devem ser considerados na 
avaliação dos pacientes: grau da 
perda auditiva, outras condições 
audiológicas, necessidades 
de comunicação do paciente, 
competências de processamento 
auditivo, aspectos cognitivos, 
entre outras condições”, explicou 
a Dra. Fátima.

O HSPM marcou presença em 
diferentes mídias nos últimos meses. 
Em agosto, os dermatologistas Dr. 
Nilton Di Chiacchio e Dr. Nilton Gioia 
Di Chiacchio deram entrevista para 
a primeira edição do Dia dos Pais do 
boletim Saúde Mais Perto – Gente, da 
Secretaria Municipal da Saúde (SMS). 

Em setembro, a dermatologista 
Dra Leticia Arsie Contin concedeu 
entrevista para a coluna Viva Bem, 
do jornal Agora São Paulo. O tema 
da conversa foi a coceira, tipos mais 
recorrentes e tratamentos. 

Médica do HSPM 
participa de Congresso 
Brasileiro de Otorrino

No outubro rosa, foi a vez da 
coordenadora da Central de Ação 
Voluntária (CAV), Fátima Nicoletti, 
estampar o Boletim Gente, da SMS. A 
servidora contou sobre o diagnóstico 
de câncer de mama e como superou 
a doença. No mesmo mês, o Dr. 
Alfredo Borelli, coordenador da 
Onco-Hematologia, foi convidado 
para uma live promovida pelo Rotary 
Clube de São Paulo/Aclimação com 
o tema “Câncer de mama: mitos e 
verdades”.  

Em novembro, mês de prevenção 
ao câncer de próstata, o coordenador 
da Clínica de Urologia do hospital, 
Dr. Thiago Seiji Carvalho da Silveira, 
esclareceu as principais dúvidas 
sobre o tema em entrevista para o 
portal Smart Fit News. 

HSPM
NA MÍDIA


