
jornal do

HOSPITAL DO SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL 
Ano 13 | Edição 168 | Dezembro de 2021  

HIGIENIZE AS MÃOS MANTENHA O DISTANCIAMENTOUSE A MÁSCARA

Covid-19

Prefeito anuncia retorno de atendimento 
exclusivo para servidores no HSPM

O prefeito de São Paulo, Ricardo 
Nunes, comunicou aos servidores 
públicos municipais que o Pronto-
Socorro (PS) do Hospital do Servidor 
Público Municipal (HSPM) voltará 
a atender exclusivamente os 
profissionais da categoria e seus 
dependentes. O anúncio foi feito 
durante a inauguração da Unidade 
de Pronto-Atendimento (UPA) 
Vergueiro, no dia 9 de dezembro. 
O novo equipamento, localizado ao 
lado do hospital, fará o acolhimento 
das demandas de urgência e 
emergência de munícipes e demais 
pacientes. 

O projeto de lei PL 858 /2021, 
que oficializa a alteração, foi 
encaminhado pelo Chefe do 
Executivo à Câmara Municipal de 
São Paulo, onde foi aprovado em 
segundo turno em 17 de dezembro. 
“É importante ressaltar que, com o 
atendimento aqui (na UPA), vai ser 
possível liberar o HSPM e ele volta 
a ser exclusivo para servidores” 
ressaltou o prefeito Ricardo Nunes. 

A UPA Vergueiro fará os 
atendimentos de urgência e 
emergência de munícipes e demais 
pacientes, e, quando houver 
necessidade de internação, os 
usuários serão encaminhados para 
o Hospital Municipal da Bela Vista ou 
ao Hospital Profª Lydia Storópoli, em 
casos relacionados à Covid-19.

“A população do Centro da cidade 
não vai mais utilizar a estrutura do 
HSPM, o que permite que a cidade 

devolva o hospital para o servidor 
público”, afirmou o secretário 
municipal  da Saúde, Edson 
Aparecido.

O retorno dos serviços voltados 
apenas para servidores, somado 
às diversas melhorias estruturais 
realizadas no Complexo Hospitalar 
nos últimos anos, vai proporcionar 
maior qualidade e presteza 
no atendimento à categoria. 
“Certamente a mudança vai 
gerar diversos benefícios, como a 
melhoria do acolhimento prestado 
aos servidores da Prefeitura de São 
Paulo”, destacou a Superintendente, 
Dra. Elizabete Michelete. 

No mês de dezembro o HSPM 
recebeu emendas parlamentares:

Vereador Alessandro Guedes

Vereador Eduardo Suplicy

Para aquisição de equipamentos 
para a Hospedaria de Cuidados 
Paliativos

Para aquisição de equipamentos 
e mobiliários

R$ 150 mil

R$ 800 mil

Da esquerda para a direita: Sr. Edson Aparecido 
(Secretário Municipal da Saúde - SMS), Dra. Elizabete 
Michelete (Superintendente HSPM) e Dr. Luiz Carlos 

Zamarco (Secretário-adjunto SMS)

Sr. Ricardo Nunes (Prefeito de São Paulo)



Você sabia que existem doenças 
no couro cabeludo que podem gerar 
falhas nos cabelos de crianças e 
adultos? Para estudar e acompanhar 
casos que se enquadram neste 
perfil, o HSPM possui o ambulatório 
de Tricologia, especialidade voltada 
para diagnóstico e tratamento de 
problemas que afetam a saúde 
capilar.  

Os interessados em participar 
poderão agendar uma consulta de 
triagem a partir de 07 de janeiro, 
quando será aberta a nova agenda. 
As Dras. Aline Donati e Letícia Contin 
são responsáveis pelo ambulatório 
e o agendamento será feito pela 
Central SP156, às sextas-feiras, das 
13h às 19h. 

Ambulatório especializado em doenças 
capilares abre agenda em janeiro

Agendamento:
Central Telefônica SP156
Toda sexta-feira
Das 13h às 17h

ACONTECEU

Visita natalina
O clima natalino tomou conta das 

visitas dos cães do canil da Guarda 
Civil Municipal (GCM) realizadas 
neste mês. Vestidos a caráter, os 
adoráveis visitantes percorreram os 
corredores das clínicas de Geriatria 
e Oncologia e levaram sorrisos a 
usuários como a acompanhante 
Soraya Bianco. “Eles trazem muita 
alegria a todos. O espírito natalino 
é ter eles aqui, já que o período de 
internação é triste”. Além da visita 
especial, os pacientes também 
receberam canecas personalizadas 
do canil. “Adorei a caneca e as 

Coordenador  da 
clínica de Dermatologia 
do hospital, Dr. Nilton Di 
Chiacchio, explica que as 
causas mais frequentes 
das falhas de cabelos em 
crianças são micoses, 
tricotilomania e alopecia 
areata. O diagnóstico 
correto e tratamento 
precoce são capazes 
de reverter as falhas na 
maioria dos casos. “O 
exame clínico da falha 
com uma lupa, em geral, é 
suficiente para estabelecer 
o diagnóstico da doença 
nas crianças, não sendo 
necessária a realização 
de biópsia na maioria 
das vezes”, afirmou o 
especialista. 

Já nos adultos, nem sempre as 
falhas são reversíveis e, dependendo 
da localização e da extensão da falha, 
pode comprometer a autoestima do 
paciente. É o caso da alopecia frontal 
fribosante, que leva a perda das 
sobrancelhas e aumento da testa em 
mulheres adultas. “Nestes casos, o 
diagnóstico precoce é fundamental, 
pois o tratamento pode impedir 
a piora da falha, apesar de não 
conseguir reverter as já existentes”, 
reforçou o dermatologista. 

Além do incômodo estético, 
algumas enfermidades inflamatórias 
do couro cabeludo podem causar 
coceira ou dor no local e há 
necessidade de realização de biópsia 
para confirmação do diagnóstico. 

“Existem tratamentos para 
todas essas doenças e a escolha 
é individualizada, de acordo com 
características da doença e do 
paciente”, finalizou o Dr. Nilton Di 
Chiacchio. 

roupinhas. Eles estão lindos, trazem 
toda a magia do natal”, elogiou a 
paciente Rita Diniz.



ACONTECEU

Espírito de Natal no HSPM
O mês mais festivo do ano 

começou animado no HSPM. A 
árvore de Natal, produzida pela 
Central de Ação Voluntária (CAV) e 
enfeitada com fotos de atividades 
realizadas pelos voluntários nos 
últimos 20 anos, foi inaugurada na 
manhã do dia 1º de dezembro com 
apresentações musicais e com a 
ilustre presença do Papai Noel. Os 
voluntários Dulce França e Paulo 
Frigério tocaram piano e o coral 
dos funcionários do hospital, regido 
pelo maestro Jorge Salgado, cantou 
músicas natalinas que encantaram 
aqueles que estavam no Saguão 
Principal.

Outros adereços típicos de fim 
de ano também levaram mais cor e 

esperança a funcionários e pacientes. 
Árvores de Natal, guirlandas e até 
presépios enfeitaram setores como 
a hemodiálise, maternidade e as 
enfermarias do 9º, 10º, 12º. 

Na Clínica da Oncologia, a sala 
de infusão (quimioterapia) ganhou 
decoração especial, com fotos de 
pacientes e colaboradores dentro 
das bolas de Natal. 

O paciente Ivanir Bono se 
surpreendeu com a iniciativa. 
“Fiquei emocionado quando me vi na 
bolinha, é muito bom ser lembrado. 
Aqui somos tratados muito bem, foi 
um presente para nós”. Bruno Bedim 
também elogiou a decoração. “Muito 
legal ver as bolinhas com as fotos do 
pessoal. Me senti acolhido”.

Clínica de Nefrologia

Sala de Infusão



ACONTECEU

Solenidade PM Palestra esclarece dúvidas sobre variante Ômicron
A Superintendente Dra. Elizabete 

Michelete foi convidada a participar 
da solenidade alusiva ao 65º 
aniversário do 11º Batalhão da Policia 
Militar Metropolitana, localizado 
na Aclimação. O evento aconteceu 
no dia 14 de dezembro e também 
marcou a passagem de comando 
do Ten. Cel. PM Evanílson Corrêa de 
Souza para o Ten. Cel. PM. Marcelo 
Vieira dos Santos (foto acima). Houve 
também o descerramento do quadro 
do Ten. Cel. PM Souza na galeria de 
comandantes do batalhão.

Outro evento de contrapartida de 
estágio foi a aula presencial sobre 
os temas “Manutenção e segurança 
da energia e cabeamentos em 
ambiente hospitalar” e “Osmose 
reversa, dimensões, operação e 
manutenção”.

O evento aconteceu no dia 16 
de dezembro no anfiteatro Argos 
Meireles. O professor Engº Lucio 
Flávio de Brito ministrou o conteúdo 
da aula de contrapartida de estágios 
da PUC.

O curso sobre “Atualização em 
Coleta do Exame de Papanicolau” 
terminou em 6 de dezembro com 
a participação de 151 enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de Enfermagem 
do hospital e da Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS).  A atualização dos 
profissionais abordou questões 
importantes como conceitos, 
fisiologia, aspectos ético-legais e 
indicação e contraindicação. 

Outra capacitação oferecida 
aos profissionais de Enfermagem 
foi “Anatomia aplicada ao suporte 
básico de vida”. Com 20 horas 
de carga horária ministradas na 
modalidade a distância, o curso foi 
destinado a técnicos e auxiliares do 
hospital interessados no tema e foi 
uma contrapartida de estágio do 
Instituto Cimas.

A Clínica de Odontologia 
promoveu no dia 16 o curso 
“Protocolo de Higiene Bucal nos     
pacientes de UTI do HSPM”. A 
capacitação foi voltada às equipes 
multidisciplinares e de Enfermagem 
que prestam atendimento nas 
UTIs do hospital, pensando na 
humanização do atendimento e 
diminuição de casos de Pneumonia 
Associada à Ventilação (PAV) e 
Endocardite Bacteriana.

A nova variante da Covid-19, 
Ômicron, foi tema da palestra 
realizada no auditório Dr. Argos 
Meirelles no dia 13 de dezembro, 
com objetivo de orientar e esclarecer 
dúvidas dos profissionais do hospital 
em relação à doença. O infectologista 
e coordenador da Seção Técnica de 
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) 
do HSPM, Dr. Marcos Antonio Cyrillo, 
esclareceu os principais tópicos 
sobre o tema que tem tomado conta 
do noticiário, com novas abordagens 
sobre o tema e reforçando antigos 

Cursos de contrapartida

Atualização em Enfermagem

Capacitação em Odontologia

CAPACITAÇÃO

conceitos, possibilitando uma nova 
atitude e postura frente à Covid-19.  

Albino Ramoska, fisioterapeuta 
do hospital, esteve no evento e falou 
sobre como as informações vão 
contribuir com seu trabalho. “Agora 
tenho mais segurança em saber 
como estou lidando com a doença, 
entender as formas de transmissão, 
se a vacina funciona para ela ou 
não. Tivemos muita abertura para 
tirar qualquer dúvida e foi um bate 
papo claro e objetivo”, concluiu o 
profissional.  



Dezembro é tempo de relembrar 
nossa trajetória e agradecer. A 
Comissão passou por tempos difíceis 
com a pandemia, mas não desistiu 
de seguir em frente e cumprir seu 
objetivo. Nos dividimos em grupos 
menores e definimos tarefas. 

GRUPO  VISTORIAS: realizou as 
visitas nos setores mais críticos, 
elaborou relatórios com fotos 
ilustrativas, com sugestões de 
melhorias. Conseguimos a limpeza 
de locais, a compra de protetores, a 
mudança de fluxos, a manutenção 
corretiva e a revisão de processos. 

GRUPO CAMPANHAS: apresentou 
nossos trabalhos através do espaço 
adquirido no jornal do HSPM, 
mensalmente com o apoio do Setor 
de Relações Institucionais. Criamos 
um canal de comunicação através 
de um email exclusivo da CIPA: 
hspmcipa@hspm.sp.gov.br, com o 
apoio da Informática. Realizamos 
a primeira SIPAT (Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho) virtual, com o apoio do 
setor de Desenvolvimento, com 
evento inédito e validado. 

GRUPO MAPAS DE RISCOS: visitou 

DESTAQUE DO MÊS - EXPEDIENTE DA SUPERINTENDÊNCIA

O expediente da 
Superintendência é o setor 
ligado ao Gabinete e à Chefia de 
Gabinete da Superintendência 
responsável pela administração 
do Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM). As atribuições 
dos servidores incluem o 
recebimento e encaminhamento 
de documentos físicos, pelo 
Sistema SEI e e-mail, elaboração 
de ofícios e memorandos enviados 
para diversas unidades do hospital 
e atendimentos telefônicos 
internos e externos. Também a 
formulação de Despachos para 
aquisições, publicação em Diário 
Oficial de Despachos Autorizatórios 
assinados pela Sra. Superintendente 
e Chefia de Gabinete, confecção 
e publicação de Portarias/Ordens 
Internas/Comunicados e arquivo de 
documentos.

A secretaria do Gabinete da 
Superintendência auxilia com a 
organização de agenda, demandas 
internas e externas, atendimento 
telefônico e por e-mail, além do 
controle do agendamento da sala de 
reuniões e do Anfiteatro Dr. Argos 
Meirelles.  Na chefia de Gabinete, 
a secretaria é responsável por 

atribuições semelhantes, porém, 
inclui elaboração de ofícios e 
memorandos, despachos internos 
de multas e aquisições, publicação 
de despachos, entre outras. O 

expediente da Superintendência 
conta ainda com um agente de 
apoio que realiza carga interna e 
externa e auxilia com a organização 
de arquivos de documentos.     

Expediente da Superintendência

COLUNA CIPA HSPM

as áreas reformadas para elaboração 
dos mapas. Durante esse período 
criou pesquisa online (link via celular) 
para realizar o levantamento dos 
riscos junto aos funcionários. É um 
novo conceito de ter as informações 
através de uma pesquisa por celular 
e elaborar a revisão dos mapas. 

GRUPO ANÁLISE DE ACIDENTES: 
realizou as entrevistas nos 
locais de acidentes, analisou as 
ocorrências e após conclusão do 
grupo, encaminhou sugestões para 
melhoria do local de trabalho e 
prevenção de novos acidentes ou 
doenças do trabalho. 

A CIPA conquistou um local 
próprio. Hoje possuímos uma sala 
exclusiva, com computador (apoio 
do sindicato) e acesso à internet. 
A CIPA está integrada com a 
Brigada de Incêndio do HSPM, os 
cipeiros realizaram treinamento e 
agora também respondem como 
brigadistas. Dividimos o uso da sala 
da CIPA para as reuniões desse 
importante grupo. 

A CIPA convidou os representantes 
das principais empresas que prestam 
serviços ao HSPM, para participarem 

de nossas reuniões ordinárias. 
Sugerimos a integração total entre 
as equipes para promovermos ações 
conjuntas. Nosso mais profundo 
agradecimento aos integrantes 
participativos dessa Comissão, que 
buscam incessantemente a melhoria 
do ambiente de trabalho para 
proteger a todos contra acidentes 
e doenças do trabalho. Que todos 
possam ter um Natal de paz e um 
ano muito próspero.

  Ana Karen D. F. Hanatzsch
Presidente CIPA/HSPM

A Gerência Técnica de Capacitação 
e Desenvolvimento está realizando 
um levantamento sobre as 
necessidades de treinamento para o 
próximo ano. Os interessados podem 
contribuir com a ação respondendo 
ao questionário que consta no link 
https://bit.ly/LNT2022-Servidores 
até o dia 14 de janeiro.  

Treinamento para 2022



A mesa cheia de opções de 
alimentos doces, salgados e bebidas 
é tradição nas festas de fim de 
ano.  Para que as confraternizações 
não terminem em desconforto, a 
dica é evitar o consumo excessivo 
de frituras, molhos e álcool, 
especialmente no caso de quem  sofre 
com o refluxo gastroesofágico, que 
é o retorno involuntário e repetitivo 
do conteúdo do estômago para o 
esôfago. A doença é o tema desta 
edição do HSPM Responde, que traz 
uma entrevista com o coordenador 
da gastroclínica do Hospital do 
Servidor Público Municipal (HSPM), 
Dr. Cleyton Padilha Andrade.

O que é o refluxo gastroesofágico?
A doença do refluxo 

gastroesofágico (DRGE) é uma 
condição em que ocorre um 
movimento anormal do conteúdo 
gástrico para o esôfago, gerando 
sintomas e complicações.

Quais são os sintomas do refluxo 
gastroesofágico? Quando é 
aconselhável procurar ajuda 
médica?

Os principais sintomas do 
DRGE são pirose (queimação), dor 
abdominal, eructações (arrotos), 
tosse crônica, pigarro, entre outros. 

É aconselhável procurar ajuda 
médica quando os sintomas são 

Saiba mais sobre a Doença do 
Refluxo Gastroesofágico (DRGE)

muito frequentes e atrapalham o 
bem-estar.

Quais os principais alimentos que 
causam o problema?

Os principais alimentos envolvidos 
e que devem ser evitados são: café, 
frutas ácidas, frituras, condimentos, 
molhos, pimenta e bebidas 
alcoólicas.

Como é feito o diagnóstico?
O diagnóstico da DRGE pode ser 

clínico, ou seja, sem necessidade 
de exames.  Algumas vezes, em 
casos atípicos, pode ser preciso 
algum exame complementar, 
como a endoscopia digestiva e a 
phmetria. 

A DRGE pode ser confundida 
com outras doenças, entre elas 
doenças cardíacas e pulmonares, 
sendo importante procurar um 
médico para o diagnóstico correto.

O refluxo pode piorar por conta da 
posição em que a pessoa dorme? 

A DRGE pode apresentar mais 
sintomas quando a pessoa está 
deitada sobre seu lado direito porque 
ocorre uma mudança de ângulo 
entre o esôfago e o estômago, 
favorecendo o refluxo do conteúdo 
gástrico. 

Há pessoas mais propensas ao 
problema?

Existem pessoas que são 
mais propensas como obesas, 
gestantes e usuários de cintas 
abdominais, pois o aumento da 
pressão intra-abdominal pode 
agravar o problema. 
Como é o tratamento? 

O tratamento envolve mudança 
na dieta e nos hábitos, medicações e 
cirurgia. É considerada uma doença 
crônica, mas que pode ser controlada 
com as medidas corretas.

Qual o risco caso a doença não seja 
tratada?

As complicações de uma doença 
não tratada são raras, porém 
importantes, como hemorragia, 

Especialista da Gastroclínica esclarece dúvidas sobre o assunto.
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estenose e o esôfago de Barrett, 
uma condição pré-maligna.

Existe prevenção? 
Podemos prevenir a doença do 

refluxo adequando hábitos, não 
fumando e tendo uma alimentação 
correta.

Além dos alimentos, existem 
hábitos que podem influenciar no 
surgimento da doença?

Alguns hábitos podem 
desencadear ou agravar a doença, 
como fumar, o consumo de líquidos 
junto às refeições e até mesmo 
deitar após se alimentar. 


