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Agravamento da pandemia 
modifica atendimentos

Em resposta ao aumento de casos 
de Covid-19 em todo o município 
de São Paulo, os atendimentos 
realizados no HSPM foram alterados. 
Seguindo as orientações da portaria 
n°° 124/2021, da Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS) de São Paulo, as 
consultas presenciais e cirurgias 
eletivas foram suspensas. 

A maior parte dos exames já 
agendados foi mantida. Em caso de 
cancelamento, o hospital entrará em 
contato com os pacientes e fará a 
remarcação assim que possível.

Para preservar a segurança de 
pacientes e funcionários, as visitas 
também foram temporariamente 
suspensas. Acompanhantes estão 
permitidos apenas nas situações 

previstas nas legislações vigentes. 
Casos especiais serão avaliados pela 
equipe médica e de enfermagem.

Foram mantidos os seguintes 
atendimentos: consultas de retorno 
a distância (por telefone) que já 
estavam agendadas; consultas 
novas a distância, por telefone, de 
Urologia, Nefrologia e Neurologia 
(agendamento 156); Cardiologia 
anti-coagulação; curativo; diálise; 
Hematologia; Odontologia 
emergência (segunda a sexta-feira, 
das 7h às 16h); Oncologia; Onco-
pelve; Mastologia; Psicologia e 
Psiquiatria adulto e infantil; Pós-
operatório e Pré-natal. 

Não houve mudança nos 
atendimentos realizados nos 
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Ambulatórios Descentralizados. 
Para saber as especialidades 
disponíveis para agendamento na 
central SP156, acesse o link http://
bit.ly/HSPM_Consultas. 

O Pronto-Socorro continua 
disponível para acolhimento de 
demandas de urgência e emergência 
todos os dias, 24 horas. Em caso 
de dúvida, entre em contato com 
o HSPM pelos telefones (11) 3397-
8000/8001, de segunda a sexta-
feira, das 7h às 16h.

Mantenha-se atualizado pelo 

site www.hspm.sp.gov.br  



ACONTECEU

O HSPM recebeu em março os 
profissionais que ingressaram no 
Programa de Residência Médica 
neste ano. Na edição de 2021, 
foram oferecidas 73 vagas em 21 
especialidades. 

A cerimônia de recepção foi 
transmitida pela internet com a 
participação da Superintendente 
Dra. Elizabete Michelete, Dr. Marcos 
Yano, diretor do Departamento 
de Atenção à Saúde (DAS), Juliane 
Cristina Burgatti, diretora da Gerência 
Técnica de Ensino e Pesquisa, Dr. 
Pedro Marcos Santinho Bueno de 
Souza, coordenador da Comissão 
de Residência Médica (Coreme) 
e Dra. Letícia Elisa Flores Copetti, 
representante da Associação dos 
Médicos Residentes.

 “Somos um hospital-escola 
e nosso programa de formação 
existe há 40 anos, oferecendo 

Práticas Integrativas 
reduz acolhimento

aos residentes a oportunidade de 
aprimorar seus conhecimentos. 
Desejo muita sorte nesta etapa 
de suas carreiras”, destacou a 
Superintendente. 

Neste processo seletivo realizado 
pela Prefeitura do Município de São 
Paulo, o candidato com a maior 
nota escolheu ser residente em 
Urologia no HSPM. O Dr. Everton 
Gustavo Costa de Oliveira, de 26 
anos, é de Minas Gerais e visitou o 
hospital antes da escolha. “Espero 
aprender o máximo possível e 
poder futuramente contribuir para 
a assistência à saúde do hospital”, 
afirmou. 

Anualmente, o HSPM disponibiliza 
duas vagas de residência na 
especialidade, que é muito 
concorrida. Em 2021, a média foi de 
34 candidatos por vaga. 

Por conta do agravamento da 
pandemia da Covid-19 em todo o 
município de São Paulo, o Hospital 
do Servidor Público Municipal 
(HSPM) reduziu o número de Práticas 
Integrativas e Complementares 
disponíveis ao público. Foram 
suspensas as terapias oferecidas 
presencialmente, com exceção 
da Estimulação Neural, que terá 
atendimento individual exclusivo 
para gestantes às terças-feiras, das 
14h às 16h.

As demais práticas disponíveis 
serão realizadas na modalidade a 
distância. Confira abaixo as terapias 
com agendamento.

Serviço:
• Constelação Familiar (exclusivo para 
servidores do HSPM, PMSP e seus 
dependentes). Atendimento online 
às terça-feira, em horário a combinar.
Agendamento: eloazan@gmail.com 
ou bortolettoteresacristina@gmail.
com 
• Estimulação Neural (Exclusivo para 
gestantes). Atendimento presencial 
e individual, às terças-feiras, das 14h 
às 16h. Agendamento: (11) 99606-
9461 (via Whatsapp)
• Florais Alquímicos. Atendimento 
online às terças-feiras, em horário 
a combinar. Agendamento: (11) 
97670-2152 (via Whasapp) ou pelo 
site: www.alquimiaesaude.com.
br (rodapé do site: “Agendamento 
HSPM”) 
• Meditação e Estimulação Neural 
Atendimento online às quintas-
feiras, às 20h30. Agendamento: (11) 
99606-9461 (via Whasapp)

Foto ilustrativa

Hospital recebe médicos para 
o programa de residentes 2021 



Profissionais do Hospital do 
Servidor Público Municipal (HSPM) 
foram convidados a ministrar uma 
aula para os alunos da Faculdade 
de Medicina da Santa Casa no início 
de março. A exposição aconteceu 
durante a disciplina “Organização 
da Atenção à Saúde”, voltada para 

Servidores do HSPM participam de 
aula na faculdade da Santa Casa

estudantes do 3° ano da graduação. 
A apresentação sobre aspectos 

técnico-organizacionais e assistenciais 
do serviço foi realizada pelo Dr. Edelton 
Ghersel Narchi, responsável pelo 
Núcleo Executivo de Planejamento 
e Qualidade do hospital, e o Dr. 
José Antonio Volpiani, coordenador 

DESTAQUE DO MÊS - FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO TÉCNICO DE GESTÃO DE TALENTOS

Os profissionais de Recursos 
Humanos (RH) são responsáveis 
por gerenciar a vida funcional e 
ocupacional dos servidores do 
HSPM. Os funcionários integram 
as Gerências Técnicas de Controle 
de Pessoal; Capacitação e 
Desenvolvimento; Ingressos, Cargos 
e Salários e o Núcleo Especializado 
em Saúde do Trabalhador (Nest). 
Todos respondem diretamente à 
Diretoria do Departamento Técnico 
de Gestão de Talentos (DGT).  

Servidores de Controle de Pessoal 
são responsáveis pela administração 
de pessoal (relacionado à Tabela 
de Lotação de Pessoal – TPL), folha 
de pagamento mensal da força 

de trabalho, atualização de dados, 
cadastros, frequência, assentamentos, 
emissão de declarações e certidões, 
pedidos de aposentadorias, entre 
outras funções. 

As atividades dos funcionários da 
Gerência Técnica de Ingresso, Cargos, 
Salários e Acesso incluem atribuições 
relacionadas com a abertura de 
concursos públicos, nomeação e 
posse, licenças (como em casos de 
falecimento de familiar próximo, 
casamento ou parental, por exemplo). 
Também são ligados ao setor os 
assuntos relacionados ao Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES), teto máximo, estágio 
probatório, progressão (QS e QAA). 

Na Gerência Técnica de Capacitação 
e Desenvolvimento são realizados 
lançamentos de progressões/
promoções no sistema para fins de 
pagamento, recebimento e análises 
de títulos (certificados), emissão 
de instrumentos de avaliação 
de desempenho, orientação e 
integração de estagiários, etc. O 
setor também desenvolve ações de 
Educação Continuada, que abrange 
elaboração de aulas, apostilas e 
materiais de apoio e gravação de 
videoaula, entre outros.

O HSPM agradece a todos os 
servidores de Recursos Humanos 
(RH) pelo trabalho desenvolvido.  

do Pronto-Socorro Adulto (PSA). As 
aulas também contaram com apoio 
da engenheira da assessoria da 
Superintendência, Fernanda Julio 
Barbosa Campos. 

O Dr. Narchi conta que, antes da 
pandemia, os estudantes vinham 
até o HSPM para conhecer o 
funcionamento, porém, a aula deste 
ano precisou ser adaptada e ocorreu 
a distância. “O hospital presta 
serviço importante aos servidores e 
aos moradores e produz muita coisa 
boa em termos de atendimento, 
experiência e formação. É bom 
ter a oportunidade de mostrar o 
que é feito aqui e a nossa grande 
excelência na prestação de serviço.”

A troca de experiências também 
foi ressaltada pelo Dr. Volpiani. 
“Há cerca de 20 anos a Santa Casa 
de São Paulo nos solicita uma 
exposição sobre o HSPM aos seus 
alunos e professores. É sempre 
um intercâmbio agradável, com 
reciprocidade de informações”, 
descreveu o coordenador do PSA. 

 



DIA INTERNACIONAL DA MULHER

O Dia Internacional da Mulher 
(8 de março) foi marcado por uma 
homenagem às servidoras, que 
foram presenteadas com kits 
distribuídos pela Central de Ação 
Voluntária (CAV). As servidoras foram 
selecionadas para simbolizar a força 
das mulheres, que representam 
63,31% do quadro de funcionários 
do hospital. 

Os kits foram montados com 
itens arrecadados pela ONG Amor 
em Mechas e doados a pacientes de 
oncologia do HSPM. Cada um incluiu 

Servidoras são homenageadas no Dia da Mulher
esmalte, álcool em gel, lenço, rímel, 
batom, creme de cabelo, espelho de 
bolsa e chaveiro.

“Foi tudo preparado com muito 
carinho para as funcionárias que 
passaram por algum tratamento de 
câncer em algum momento da vida 
ou que ainda estão se tratando”, 
afirmou a coordenadora da CAV, 
Fátima Nicoletti.

A Superintendente Dra Elizabete 
Michelete também parabenizou as 
funcionárias pela garra e zelo na 
prestação de serviço aos pacientes.

Para conhecer a história de cada uma delas, acesse o site do HSPM pelo link: http://bit.ly/HSPM_Guerreiras

Mensagens de esperança
Em comemoração à data, 

reunimos histórias de servidoras 
que simbolizam a força feminina. 
Mulheres que enfrentaram ou 
estão enfrentando o diagnóstico de 
câncer, compartilharam seus relatos 
de enfrentamento da doença, a 
importância do apoio de amigos, 
familiares, fé e esperança para 
vencer a luta pela recuperação. 

O time de “Guerreiras do HSPM” 
foi formado por: 

- Miriam Celeste S. O. Martins;
- Magda P. Habberman Silva;
- Adriane Torres Colozio;
- Maria Isabel Guelda Rosa;
- Nilce Gobara;
- Francisca Pereira da Silva;
- Cláudia Rabelo;
- Geani de Faria;
- Lindaura Caldeira;
- Sônia Maria Santos Oliveira;
- Fátima Nicoletti;
- Sueli Alves Pelicisse;
- Maria da Salete Oliveira;
- Sônia dos Reis. 



Foram concluídos neste mês de 
março os três últimos módulos do 
Programa de Educação Continuada 
em Enfermagem, do Hospital do 
Servidor Público Municipal (HSPM): 
“Atualização: Cuidados com a 
Higiene das Mãos”, “Passagem e 
Cuidados com Drenos e Sondas” e 
“Contenção Mecânica”. 

Organizado pela Gerência Técnica 

O curso EAD intensivo de 
Administração Hospitalar, que teve 
início em novembro do ano passado, 
foi concluído neste mês. Com carga 
horária de 120 horas, divididas 
em três módulos, a capacitação 
abordou ferramentas e habilidades 
necessárias para servidores e 
gestores interessados em atuar no 
gerenciamento de um hospital, com 
foco na melhoria da qualidade da 
prestação dos serviços de saúde ao 
usuário.  

Ao todo, 164 servidores de todas 
as carreiras do HSPM e da Prefeitura 
Municipal de São Paulo (PMSP) que 
atuam na área da saúde concluíram 
o curso, que foi validado para 

HSPM conclui cursos de 
atualização em Enfermagem

Curso intensivo de Administração Hospitalar 
tem 164 servidores aprovados em 5 meses

CAPACITAÇÃO

de Capacitação e Desenvolvimento, 
o programa foi composto por 12 
módulos no formato a distância, 
realizados entre dezembro de 
2020 e março de 2021. Foram 
abordados assuntos relevantes 
para a atualização sobre as práticas 
e condutas nos atendimentos 
realizados por enfermeiros, 
auxiliares e técnicos de enfermagem 
do hospital e de outras unidades da 
Secretaria Municipal da Saúde (SMS). 

A enfermeira Amanda Barbosa 
Monteiro Vasquez Pereira, 
responsável pela Educação 
Continuada do hospital, fez um 
balanço sobre a ação. “Os cursos 
em EAD do Programa de Educação 
Continuada em Enfermagem 
disponibilizaram temas relevantes 
para a atualização dos profissionais 
quanto à assistência prestada aos 
pacientes do SUS, proporcionando 
aos servidores que se inscreveram 
no programa, 60 horas de conteúdos 

atuais e referenciados em literaturas 
e órgãos competentes.” 

Os módulos geraram 3.590 
acessos no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem, o que possibilitou a 
aprovação de 2.609 servidores, que 
obtiveram nota em prova avaliativa 
para a emissão de certificado.

A iniciativa foi aprovada por 
inscritos como Maria Madalena 
Andrade Menezes, que participou 
do curso “Atualização: Cuidados com 
a Higiene das Mãos”, que aconteceu 
entre 1° e 5 de março. “É muito 
importante o aperfeiçoamento 
da técnica de lavagem das mãos, 
principalmente agora com a 
pandemia.” 

Dora Santos concluiu o módulo 
“Passagem e cuidados com Drenos 
e Sondas”, entre 8 e 12 de março, 
e também gostou da experiência. 
“Amei esse curso, foi muito 
produtivo para o meu conhecimento 
profissional.”

evolução de carreira.  O conteúdo 
incluiu tópicos como administração 
de conflitos, gerenciamento de crises, 
planejamento estratégico, feedback 
e trabalho em equipe, gerenciamento 
de leitos, entre outros. 

A coordenação do curso foi 
realizada pela diretora de divisão 
técnica da Gerência Técnica de 
Capacitação e Desenvolvimento, 
Cássia Sampaio Moura. “Esperamos 
que o curso intensivo de Administração 
Hospitalar tenha causado impacto, 
proporcionando reflexão e 
conhecimento sobre a gestão e a 
diversidade do cotidiano em um 
hospital, com foco na qualidade e no 
atendimento humanizado.”

O conteúdo programático contou 
com a participação de profissionais 
de diversas áreas de atuação 
na saúde, o que enriqueceu o 
conteúdo apresentado, na opinião 
do médico assistente, Dr. Marcius 
Correia. “Agradeço imensamente 
a oportunidade de me reciclar e 
aprimorar minha capacidade de 
aprendizagem administrativa 
hospitalar, por meio de curso de 
tão elevado nível nesta instituição 
(HSPM), onde fui residente e sou 
médico assistente e amo tanto. 
Muito grato aos docentes de elevado 
nível técnico e didático”, elogiou o 
profissional. 

Foto ilustrativa - Print de algumas aulas do curso 



Quais alimentos prejudicam a saúde 
bucal? A língua precisa ser escovada? 
Como deve ser feita a limpeza da 
boca de quem usa prótese dentária? 
Essas e outras dúvidas estão nesta 
edição do HSPM Responde. A 
entrevistada sobre o tema é a Dra. 
Sandra Regina Henrique Ribeiro, 
coordenadora de Atenção à Saúde 
Bucal do Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM).

O que é saúde bucal?
Considera-se a saúde bucal como 
uma parte integrante de saúde geral 
e do bem-estar. É multifacetada e 
inclui, sem limitações, a capacidade 
de falar, sorrir, cheirar, saborear, 
tocar, mastigar, engolir e transmitir 
uma variedade de emoções 
através de expressões faciais, com 
confiança, sem dor ou desconforto 
e sem doença do complexo crânio 
facial.

Como fazer a higiene bucal 
corretamente? É preciso escovar a 
língua também?
A higiene bucal consiste na remoção 
mecânica do biofilme ou placa 
bacteriana dentária através da 
escovação com dentifrício fluoretado 
(pasta de dente) e uso de fio dental 
como medida comum para controle 
de doenças bucais, como cárie, 
doenças gengivais e periodontais. A 
escovação da língua é importante, 
seja com a própria escova ou com o 
uso de raspadores, para completar 
a higiene bucal e prevenir halitoses 
(mau hálito). Já a necessidade do 
uso de enxaguante bucal deve ser 
orientada pelo cirurgião dentista.

Quais doenças podem ser evitadas 
ao manter a saúde da boca em dia?
Cárie dentária, gengivite, periodontite 
(inflamação grave na gengiva), 
abcessos dento-alveolares (processo 
inflamatório com formação de pus), 
halitoses (mau hálito) e patologias 
pulpares (problemas na estrutura 
interna do dente). 

HSPM RESPONDE

Cuidados com a higiene da boca 
garantem sorriso saudável

Quais os sinais de problemas com 
a saúde bucal? 
Dor ao mastigar alimentos (cárie), 
dor espontânea ou provocada 
que não cessa após estímulo 
alimentar (pulpites), sangramentos 
bucais espontâneos (gengivite 
ou periodontite), má-oclusão com 
problemas de encaixe dos ossos 
maxilares que demandam uso de 
aparelhos bucais, problemas na 
Articulação Temporo Mandibular 
(ATM) ou limitação mandibular 
ao abrir e fechar a boca, estalos, 
zumbido ou dor nos ouvidos, dores 
musculares e de cabeça.

Há alimentos e bebidas que devemos 
evitar para manter a saúde da bucal?
A higiene oral remove a placa 
bacteriana que é a principal causadora 
dos problemas bucais. O desgaste 
dentário erosivo e a perda da estrutura 
dentária por atrição, abrasão ou erosão 
comprometem a dureza e a estrutura 
do esmalte dentário relacionado a 
hábitos de vida. 
A atrição é o desgaste de dois 
corpos, provocado pelo contato 
direto entre os dentes como, por 
exemplo, bruxismo. A abrasão já 
se caracteriza por um desgaste 
entre os dentes e mais algum fator 
introduzido na boca, por exemplo, 
escovação vigorosa de forma 
excessiva ou uso de dentifrício 
(pasta de dente) abrasivo.
Já a erosão tem sido cada vez 
mais frequente em crianças 
e adolescentes associada a 
outros fatores, como consumo 
excessivo de refrigerantes, chás, 
isotônicos e sucos industrializados 
extremamente ácidos, balas, uso 
de medicamentos que interferem 
na saliva (anti-hipertensivos, 
antialérgicos), etc.

O açúcar é o maior vilão da saúde 
bucal? 
O consumo frequente de açúcar 
na dieta torna a placa bacteriana 
ou biofilme (película pegajosa e 

incolor constituída de bactérias 
e outros alimentos que se forma 
sobre os dentes e gengivas após a 
alimentação) mais violento, já que 
potencializa a produção de ácidos 
capazes de dissolver os minerais 
dos dentes.

Como identificar o câncer bucal? 
Quais os sintomas?
O câncer bucal (de lábio ou da 
cavidade oral) é um tumor maligno 
que afeta lábios, estruturas de 
boca, como gengivas, bochechas, 
céu da boca ou palato e língua 
(principalmente bordas e embaixo da 
língua). É mais comum em homens 
acima de 40 anos, associado ao 
tabagismo, consumo regular de 
bebidas alcoólicas, exposição ao 
sol sem proteção (câncer de lábios), 
excesso de gordura corporal, 
exposição profissional a agentes 
químicos, infecção por vírus HPV 
(câncer de orofaringe) ou fatores 
traumáticos (piercing, dentaduras e 
próteses removíveis mal adaptadas).

Qual a importância da limpeza da 
boca para quem utiliza próteses 
dentárias?
As próteses dentárias também 
são depósitos de placa bacteriana, 
portanto, é importante limpá-las 
diariamente com escova dental e 
deixá-las em uma solução limpadora 
para evitar odor desagradável para 
não comprometer a estética e a 
durabilidade das mesmas, além 
de prevenir infecções, como a 
candidíase bucal.

Com qual frequência devemos ir ao 
dentista?
A frequência ideal é semestral 
ou anual, porém, o profissional 
determina o retorno de acordo 
com o trabalho que está sendo 
desenvolvido, como mensal 
(para manutenção de aparelhos 
ortodônticos) ou consultas de 
manutenção, conforme o estado de 
doença bucal individual do paciente.                                      

Especialista da Clínica de Odontologia do HSPM esclarece dúvidas    
sobre o assunto.



Especialista do HSPM integra 
aula magna de Homeopatia

Infectologista dá dicas sobre 
cuidados com a Covid-19

Banco de Sangue do HSPM 
vira pauta da Prefeitura

Nova coordenação de 
Fisioterapia organiza encontro

Serviço de Saúde da Mulher 
é destaque

DESTAQUE DO MÊS

A chefe da clínica de Acupuntura 
do HSPM, Dra Maria Solange Gosik, 
participou no dia 11 de março de aula 
magna do curso de especialização em 
Homeopatia da Associação Brasileira 
de Reciclagem e Assistência em 
Homeopatia (Abrah). Presidente 
da entidade, a especialista falou 
sobre a missão da Abrah durante a 
apresentação, que foi transmitida 
via YouTube. O atendimento 
homeopático no hospital acontece  
por meio da parceria com a Abrah.

O Dr. Marcos Antonio Cyrillo, 
coordenador da Seção Técnica de 
Controle de Infecção Hospitalar 
do HSPM, esclareceu dúvidas 
sobre a manutenção de cuidados 
com a Covid-19 mesmo após a 
vacinação em entrevista ao portal 
da SMS. Com o agravamento da 
pandemia, o especialista aconselhou 
atenção redobrada ao uso de 
máscara, higienização das mãos e 
distanciamento social, especialmente 
entre os idosos.

Para incentivar a doação de 
sangue, a equipe de comunicação 
da Prefeitura Municipal de São Paulo 
(PMSP) gravou um vídeo no banco 
de sangue, localizado no 4º andar do 
HSPM. O registro do dia a dia no local 
está disponível na página da PMSP 
no Instagram.

Aconteceu em março a 1° reunião 
de 2021 da nova coordenação de 
Fisioterapia. O encontro teve a 
participação de profissionais que 
atuam nos ambulatórios, enfermarias 
e Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) Adulto e Pediátrica, sempre 
observando o distanciamento 
social. “A reunião é importante para 
poder ouvir os colaboradores, que 
realmente conhecem a demanda 
de cada setor, para podermos 
alinhar algumas metas e objetivos 
da Fisioterapia, assim como discutir 
novos projetos, planos de ações 
referente a avaliação e tratamento da 
Fisioterapia em diferentes fases da 
Reabilitação”, afirmou o coordenador 
da seção técnica de supervisão de 
Fisioterapia, Dr. Rodrigo Pereira Luiz.

O Serviço de Referência em Saúde 
da Mulher Servidora do HSPM foi 
pauta do Boletim Conecta, da Saúde 
Municipal da Saúde (SMS), em março.  
A matéria, que também foi publicada 
no site da SMS e do hospital, falou 
sobre os serviços disponibilizados 
às usuárias no local, que conta 
com equipe multidisciplinar. Além 
de depoimentos de pacientes, o 
texto também traz entrevista com 
a Dra. Ligia Guariglia, coordenadora 
do serviço técnico, e com o Dr. Ivo 
Pavanello Filho.

Superintendente: Dra. Elizabete Michelete
Assessoria de Relações Institucionais 
Diagramação: Daniela Avancini | MTB 6486
Jornalista: Rosângela Dias | MTB 47812

Estagiária jornalismo: Giovanna Anjos 
Fotos: Dayane Tavares 
Rua Castro Alves, 63/73 - 7º andar
Aclimação - São Paulo - SP

EXPEDIENTE     Jornal do HSPM

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

Banco de sangue HSPM
Rua Castro Alves, 60, 4º andar
Aclimação - Próx. Metrô Vergueiro
Segunda a sábado (exceto feriados)
Das 8h às 13h 
Telefone: (11) 3277-5303


