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Secretário Edson Aparecido 
visita obras em andamento

SUS é eleito melhor 
serviço público da 
cidade de São Paulo

HIGIENIZE AS MÃOS MANTENHA O DISTANCIAMENTOUSE A MÁSCARA

Covid-19

O Secretário Municipal da Saúde, 
Sr. Edson Aparecido, esteve no dia 
6 de abril no hospital, onde visitou 
obras em execução. Acompanhado 
do Secretário-Adjunto, Dr. Luiz Carlos 
Zamarco, da Superintendente em 
substituição, Flávia Ivana Pallinger e 
do diretor do Departamento Técnico 
de Atenção à Saúde (DAS), Dr. Marcos 
Yoshio Yano, o secretário verifi cou 
a evolução da reforma do Pronto-
Socorro Adulto (PSA).

A obra faz parte do programa 
Avança Saúde SP, que conta 
com fi nanciamento do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) e prevê a reforma geral da 
infraestrutura, construção de dois 
pavimentos para a integração do 
Pronto-Socorro Infantil, Pediatria e 
Psiquiatria, Psicologia da Infância 
e Adolescência, além da instalação 
de ar-condicionado central no 
Centro Cirúrgico/Central de Material 
Esterilizado, Centro Obstétrico, UTIs 
Adulto e laboratório. 

O secretário também foi percorreu 
a sala onde funcionará o novo 
tomógrafo e a enfermaria do 4º 
andar, área em fase fi nal de reforma 

Pesquisa Datafolha publicada em 
30 de abril mostrou que o Sistema 
Único de Saúde (SUS) conquistou 
o primeiro lugar na pesquisa anual 
“O Melhor de São Paulo – Serviços 
2021”.  O SUS, criado em 1988, foi 
eleito como melhor serviço público 
da capital por 13% dos entrevistados.

Em entrevista à Folha de S. 
Paulo, o Secretário Municipal da 
Saúde, Edson Aparecido, avalia que 
o resultado da pesquisa é refl exo 
do trabalho realizado durante a 
pandemia. “As pessoas viram na TV 
o tempo inteiro o esforço que era 
feito para atender a todos. Acho que 
isso fi cou mais perceptível durante 
a pandemia. Quem já utilizava o 
sistema também passou a vê-lo de 
forma diferente, criou mais vínculo”, 
afi rmou o Secretário.  

realizada pela Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura 
Urbana e Obras (SIURB), e que será 
destinada para atendimento de 
pacientes com Covid-19. 

A visita incluiu as obras da futura 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) Vergueiro (foto abaixo), que 
funcionará ao lado do hospital e é de 
responsabilidade da Coordenadoria 
Regional de Saúde (CRS) Centro.  

Dando continuidade ao 
acompanhamento das obras, o Dr. 
Zamarco retornou ao hospital no dia 
29 de abril, acompanhado de fi scais 
do BID, para verifi car a evolução dos 
trabalhos. Na ocasião, o Secretário-
Adjunto esteve no Serviço Técnico 
de Nutrição e Dietética (STND), onde 
a primeira etapa da reforma foi 
entregue na última semana de abril. 



ACONTECEU

O coordenador do Pronto-Socorro 
Adulto (PSA) do Hospital do Servidor 
Público Municipal (HSPM), Dr. José 
Antonio Volpiani, recebeu a medalha 
Cidade de São Paulo, concedida 
pela Prefeitura de São Paulo a 
profissionais que se destacaram pela 
atuação na pandemia da Covid-19. 

A cerimônia virtual aconteceu no 
dia 7 de abril, com a participação do 
prefeito Bruno Covas. Em sua fala, 
ressaltou que os 17 homenageados 
representam todos os profissionais 
da rede municipal da saúde que 
se dedicam ao combate à doença. 
“Em nome dos 12,5 milhões de 
moradores da cidade de São Paulo, 
quero dar o meu muito obrigado 
pela colaboração de vocês no 
enfrentamento da pandemia”, disse 
o prefeito.

 

Também participou da premiação 
o Secretário Municipal da Saúde, 
Sr. Edson Aparecido, que reforçou 
a importância dos funcionários na 
frente de batalha. “São profissionais 

das mais variadas categorias da 
assistência, que dedicam suas vidas 
a salvar vidas.” 

Médico especializado em Cirurgia 
Geral, Proctologia e Administração 
Hospitalar, o Dr. Volpiani atua no 
HSPM há 41 anos e foi um dos 
responsáveis pela criação do Centro 
de Atendimento Respiratório, local 
destinado ao atendimento exclusivo 
de pacientes com infecções 
respiratórias, com foco na Covid. 

“Agradecemos com alegria 
esta homenagem, porém, longe 
de ser a uma pessoa ou a um 
serviço. Pertence, isto sim, a cada 
colaborador do HSPM que tem lutado 
heroicamente nesta pandemia”, 
disse o coordenador do PSA. 

Além das medalhas, a Prefeitura 
também fez uma série de projeções 
de fotografias dos profissionais 
em prédios e fachadas da capital. 
Uma das imagens exibidas foi a do 
Assistente de Gestão de Políticas 
Públicas (AGPP), Bráulio Pereira 
Marques Filho, que trabalha na 
enfermaria do 9° andar do hospital. 

Começou em 20 de abril a 
aplicação da vacina contra a 
Influenza nos servidores do HSPM.  
Na primeira fase da campanha, 
foram vacinados apenas os 
funcionários que já tomaram as 
duas doses da Coronavac, uma vez 
que o intervalo entre as vacinas das 
duas campanhas deve ser de, pelo 
menos, 15 dias. 

A Dra. Filomena Rita Palermo Perez, 
diretora do Núcleo Especializado em 
Saúde do Trabalho (Nest), explica a 
importância de se proteger contra 
a gripe, especialmente por conta da 
chegada do inverno. “Neste momento, 
a vacina da gripe é um reforço da 
Coronavac e aumenta a proteção contra 
os quadros respiratórios”, afirmou.  

A vacina é oferecida a todos os 
profissionais da saúde. Médica da 
clínica de Cardiologia, a Dra Carolina 
Frezzatti de Andrade Neves, procurou 
imunização contra a Influenza. “Agora 
que começou o inverno, ficamos 
mais suscetíveis ao H1N1. Tem que 
se proteger de todas as formas”, 
argumentou. A Dra Zenaide Suely Alves 
M. da Silva, da clínica de Ginecologia, 
também se vacinou. “Todos os anos 
eu tomo a vacina da gripe aqui e 
nunca tive problema. Eu acredito na 
vacina”, ressaltou a médica. 

A segunda dose para os que 
receberam a vacina da AstraZeneca 
começou a ser aplicada em maio. 
Passado o intervalo de 15 dias, os 
servidores poderão se imunizar contra 
a gripe no Nest ou em alguma Unidade 
Básica de Saúde (UBS), mediante 
apresentação do crachá de identificação.  

Vacina Covid-19
Atenção! Servidores que foram 

vacinados contra a Covid-19 com a 
vacina da Astrazeneca receberão 
a segunda dose a partir de 3 de 
maio. A vacinação será no Núcleo 
Especializado em Saúde do Trabalho 
(Nest) -  prédio anexo com acesso 
pelo 3º andar - e será de acordo com 
a data prevista na carteirinha de 
vacinação.  Fique atento!

Dra. Flávia Ivana Pallinger (Chefe de 
Gabinete) e Dr. Volpiani

Dr. José Antonio Volpiani

Médico do HSPM recebe 
Prêmio Cidade de São Paulo

Começa vacinação 
contra Influenza

Como  higienizar as mãos 
com água e sabonete?



ACONTECEU

Com a conclusão da primeira 
etapa da reforma do Serviço Técnico 
de Nutrição e Dietética (STND), o 
refeitório foi aberto aos servidores 
no dia 29 de abril. Por conta da 
pandemia, foram estabelecidas 
medidas de segurança, como o 
distanciamento de 1,8m entre as 
pessoas, demarcação de distância 
no piso e sinalização visual para 
reforçar o uso de máscaras e a 
higienização das mãos na entrada 
do refeitório.

É importante reforçar que 
o uso de uniforme privativo e 
jaleco SÃO PROIBIDOS no local, 
assim como colocar bolsas, 
mochilas, estetoscópio, máscara 
e equipamentos de proteção 
individual (EPI) em cima das 
mesas. A orientação segue a NR 
32 (32.2.4.6.2), que determina que 
“Os trabalhadores NÃO devem 
deixar o local de trabalho com os 
equipamentos de proteção individual 
e as vestimentas utilizadas em suas 
atividades laborais.” 

Na entrada do refeitório foi 
instalado um mural, onde são 
afixadas informações relevantes, 
como cursos com inscrições abertas, 
comunicados, jornal do HSPM, 
cardápio semanal e informações 
da CIPA. Para sugestões de pauta, 
entre em contato com a Assessoria 
de Relações Institucionais (ramais 
7944, 7946, 7954):
danielavancini@hspm.sp.gov.br   
rosangelasdias@hspm.sp.gov.br  

Refeitório é 
reaberto

Antes e após as refeições, 
lembre-se de higienizar 
as mãos corretamente, 
conforme imagens abaixo:

Como  higienizar as mãos 
com água e sabonete?



A segunda turma do curso 
a distância “Implantando o 
Pensamento Enxuto no Ambiente 
de Trabalho por meio da Ferramenta 
5S” terá início em 17 de maio. 
Poderão se inscrever os servidores 
do Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM) que atuam no 
Pronto-Socorro Adulto, Núcleo 
Interno de Regulação (NIR), Controle 
de Acesso e na Admissão e Alta que 
não participaram da 1° turma.

O sistema 5S é utilizado para 
organizar espaços para que o trabalho 
possa ser realizado de forma mais 
efi ciente. O programa é baseado 
em cinco palavras japonesas: Seiri 
(Senso de utilização); Seiton (Senso de 
organização); Seiso (Senso de limpeza); 
Seiketsu (Senso de padronização) e 
Shitsuke (Senso de disciplina).

O curso, validado para eventos de 
carreira, acontece de 17 de maio a 25 de 
junho e tem 20 horas de carga horária. 
Os interessados podem se inscrever 
pelo link http://bit.ly/5Shspmturma2 
até o dia 12 de maio. Após o conteúdo 
teórico, os inscritos irão participar 
da criação e execução de um plano 
de ação, que colocará o sistema em 
prática nos setores do hospital.

Os alunos que se inscreveram 
para a primeira turma do curso já 
fi nalizaram o conteúdo teórico e 
têm até o fi nal do mês de maio 
para fi nalizar a parte prática 
da capacitação e apresentar os 
resultados obtidos. A etapa fi nal é 
obrigatória para obter o certifi cado 
de conclusão de curso. 

Entre maio e novembro deste 
ano, serão realizados diversos 
cursos voltados para atualização a 
enfermeiros, auxiliares e técnicos 
de enfermagem do hospital e da 
Prefeitura Municipal de São Paulo 
(PMSP). Todos fazem parte do 
Programa de Educação Continuada 
em Enfermagem do HSPM. 

Realizado pela Gerência Técnica 
de Capacitação e Desenvolvimento, 
os 11 módulos acontecerão na 
modalidade online, em diferentes 
datas e temas. O servidor poderá 
escolher quais cursos quer 
participar, de acordo com interesse 
e disponibilidade.

O primeiro curso será Cuidados 
gerais e manejo clínico (Covid-19), 
com início em 10 de maio. Os demais 
temas serão: Equipamentos de 
proteção individual e precauções de 
isolamento (segurança em saúde); 
Acidente com material biológico 
- protocolos e fl uxos de trabalho; 
Cuidados e atualização na aplicação 
da técnica de hipodermóclise; 
Atualização e cuidados com vacinas; 
Curso básico de classifi cação de risco 
em urgência e emergência (aspectos 
introdutórios); Atualização em 
coleta de gasometria; Assistência 
em hemotransfusão; Assistência 
de pacientes diabéticos; Promoção, 
incentivo e manejo do aleitamento 
materno e Atualização em coleta do 
exame de Papanicolau. Cada módulo 
terá seis (6) horas de duração e os 
interessados podem se inscrever 
pelo link http://bit.ly/PECEEADII.

A gestão de confl itos no ambiente 
profi ssional será tema de curso 
que será realizado pelo Hospital do 
Servidor Público Municipal (HSPM) 
a partir de maio. As aulas serão a 
distância e abertas a servidores do 
hospital e da Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) interessados no tema.

O objetivo é fornecer instrumentos 
e técnicas de administração de 
confl itos, comunicação e negociação 
para que os servidores possam lidar 
de maneira efi ciente na busca de 
solução para divergências inerentes 
ao convívio no ambiente de trabalho.

Com início em 24 de maio e 
término em 30 de junho, o curso 
abordará os seguintes conteúdos: 
Conceitos de confl ito e seus 
impactos na percepção, na emoção 
e no comportamento; diferenças 
individuais; sinais e sintomas; jogos 
relacionais; gestão de confl itos; 
compreensão e análise de confl itos 
no ambiente de trabalho; empatia 
na crise; comunicação e mediação 
de confl itos.

A diretora da Divisão da 
Gerência Técnica de Capacitação e 
Desenvolvimento do HSPM, Cássia 
Sampaio Moura, será a instrutora 
do curso. A servidora é psicóloga, 
pós-graduada em Gestão Pública e 
em Aperfeiçoamento em Processos 
Educacionais na Saúde e possui 
MBA em Gestão de Pessoas.

Serão disponibilizadas 300 
vagas e os interessados devem se 
inscrever pelo link: 
http://bit.ly/INSCRICAOGESTAODECONF.

Curso sobre método 
de organização 5S 
terá 2ª turma em maio

Gestão de Confl itos no 
Ambiente Profi ssional 
é tema de capacitação

Programa de Educação 
Continuada na área de 
enfermagem

ANOTE NA AGENDA - CURSOS NO HSPM

Acompanhe o site do HSPM para se manter 
informado sobre todos os cursos disponíveis:

https://bit.ly/HSPM_Cursos



DESTAQUE DO MÊS - FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE EPIDEMIOLOGIA PESQUISA E INFORAÇÃO

O Núcleo de Epidemiologia 
Pesquisa e Informação (NEPI) integra 
o Departamento Técnico de Atenção 
à Saúde (DAS) e é responsável 
pelo gerenciamento de dados 
relacionados à assistência prestada 
no hospital.

O NEPI é dividido em três 
áreas: Epidemiologia, Estatística 
e Faturamento. O serviço de 
Epidemiologia é responsável pela 
rotina de notificações e investigações 
de casos de notificação compulsória 
que são atendidos no HSPM, como o 
de pacientes com Covid-19.

As informações coletadas são 
incluídas nas bases governamentais, 
que tem como objetivo coletar, 
transmitir e disseminar dados gerados 

rotineiramente pelos Sistemas 
de Vigilância Epidemiológica do 
município, estado e governo federal. 

Já os servidores do serviço de 
Faturamento apuram os valores de 
todas as operações e prestações de 
serviços, materiais e medicamentos 
documentados na assistência ao 
paciente munícipe atendido no 
Pronto-Socorro de Adulto (PSA), 
Obstétrico e Infantil e os internados.  
As informações são repassadas para 
as Secretarias Municipal e Estadual 
da Saúde e, posteriormente, ao 
Ministério da Saúde. 

Além da importância do 
ressarcimento financeiro, o setor 
funciona ainda como fonte de 
informação para fins estatísticos, 

produtividade histórica e 
programação orçamentária da 
unidade, Município, Estado e União. 

No setor de Estatística é 
elaborada a estatística hospitalar 
e administrativa, com coleta de 
informações sobre a assistência 
prestada ao paciente, direta 
ou indiretamente. O serviço 
inclui classificar os diagnósticos 
mediante exames dos prontuários 
completos, elaborar informações 
estatísticas do movimento dos 
pacientes internados, diagnósticos, 
assistências ambulatoriais e 
nos Prontos-Socorros, além de 
atendimentos médicos e cirúrgicos. 

Agradecemos aos servidores do 
NEPI pelo serviço prestado ao HSPM. 

Servidores participam de 
evento da FBAH

DESTAQUE DO MÊS

Profissionais do hospital foram 
convidados para uma live promovida 

em abril pela Federação Brasileira 
de Administradores Hospitalares 
(FBAH). 

O tema foi “Emergência: atuação 
do socorrista em época de pandemia”. 
A engenheira da assessoria da 
Superintendência, Fernanda Júlio 
Barbosa Campos, foi mediadora do 
evento, que também contou com 
o coordenador do Pronto-Socorro 
Adulto, Dr. José Antônio Volpiani, 
como um dos debatedores.

Servidores receberam a doação 
de brigadeiros de voluntários da 
Campanha Obrigadeiro. A iniciativa 
realiza financiamento coletivo 
para compra dos doces feitos por 
pequenos fornecedores e distribuídos 
aos profissionais da saúde.

DOAÇÕES RECEBIDAS



Mais frequente entre bebês e 
crianças, a otite é uma infecção 
que atinge a região do ouvido, 
causando dor e desconforto. 
Para o tratamento adequado, é 
importante procurar orientação 
de especialista. As informações 
sobre tipos de otite, tratamentos 
e formas de prevenção estão 
nesta edição do HSPM Responde, 
com a coordenadora do setor de 
Otorrinolaringologia do HSPM,   
Dra. Fátima Regina de Abreu Alves.

O que é Otite?
Otite é um termo médico usado 
para denominar infecções e 
inflamações em uma das regiões 
do ouvido.

O que causa essa doença?
Podem ser causado por bactérias, 
fungos, vírus e alergias.

Quais os tipos de otite?
Os diferentes tipos estão 
relacionados com a localização 
da inflamação. A otite externa 
pode surgir em decorrência de 
manipulação da orelha com 
cotonete ou dedo ou após contato 
com água (piscina, cachoeira). 

HSPM RESPONDE

Otite: conheça as causas, sintomas 
e tratamentos disponíveis 

A otite média pode decorrer 
de quadros de infecções de 
vias aéreas superiores, como 
gripes, resfriados e em quadros 
rinossinusais.

Quais os sintomas?
Nas otites externas, os pacientes 
queixam-se de dor de ouvido, 
perda da audição temporária, 
coceira intensa no ouvido e 
eliminação de secreção. 
Nas otites médias, os pacientes 
se queixam de dor de ouvido, 
podendo apresentar ou não 
secreção na orelha, perda auditiva  
e sintomas gerais como febre, 
irritabilidade, agitação noturna, 
dor abdominal, vômitos, diarreia, 
diminuição na ingestão de líquidos 
e alimentos e sonolência.

Como funciona o diagnóstico? 
É feito com base nas queixas e 
relatos dos pacientes associados 
à inspeção da orelha.  O exame 
físico deve considerar alguns 
elementos, como a presença de 
traumatismo ou dor ao tracionar o 
tragus (cartilagem que se encontra 
no ouvido externo) ou a orelha, e o 
tipo da secreção. Pode ser indicada 
uma aspiração e avaliação com 
microscópio. Em alguns casos 
de otites externas poderão ser 
realizados curativos ou uso 
de medicamentos locais, para 
posterior reavaliação. Em outros 
podem ser necessários exames da 
secreção, biópsias, audiometrias e 
tomografias.

Como funciona o tratamento?
Nas otites externas poderão 
ser empregados medicamentos 
locais, ser necessárias aspirações 
(remoção de secreção), curativos 
com soluções ant imicót icas 
e/ou soluções ant ibiót icas, 
cauterizações de lesões polipoides 
e remoção de cerume. Em casos 
decorrentes de coceira intensa, 
é indicado que se evite o uso de 
cotonetes. Deve ser evitada a 
exposição à água e podem ser 

recomendados tampões. Nas 
otites médias, podem ser indicados 
anti-inflamatórios, antibióticos, 
analgésicos e ant i térmicos 
associados a limpezas nasais. 

Quais os riscos caso a otite não 
seja tratada corretamente?
Nos casos recorrentes, com 
secreção sanguinolenta ou dor 
muito intensa que não respondem 
ao tratamento convencional ou em 
pacientes imunocomprometidos, 
idosos ou lactentes, deve ser 
realizada uma investigação 
otorrinolaringológica.
Complicações de otites médias 
agudas podem ocorrer quando 
barreiras anatômicas da orelha 
média são rompidas por algum 
processo infeccioso, permitindo 
que ocorra uma extensão da 
infecção para outras regiões 
do osso temporal e para o 
crânio por continuidade e, 
menos frequentemente, por via 
hematogênica (via sanguínea).

Como se prevenir?
Nas otites externas, deve-se evitar 
a exposição a fatores irritativos 
locais e uso de cotonetes. Nas 
otites médias, cuidar dos quadros 
de vias aéreas superiores 
aplicando soluções salinas nas 
narinas. Para crianças, incentivar 
o aleitamento materno, orientar 
mamadas em posição elevada, 
evitar a exposição domiciliar ao 
cigarro e o uso de chupetas, bem 
como manter o calendário de 
vacina em dia. 

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