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HSPM conquista 6ª posição no Índice 
de Transparência Ativa (ITA)

Comunicação visual deve 
ter aval da Assessoria de 

Relações Institucionais

O Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM) subiu duas 
posições no Índice de Transparência 
Ativa (ITA), chegando à 6ª colocação 
entre os 78 sites institucionais 
da Administração Municipal 
avaliados pela Controladoria Geral 
do Município de São Paulo (CGM/
SP). A classificação foi obtida após 
o hospital tirar nota 10 na análise 
realizada pelo órgão entre os dias 17 
de dezembro de 2020 e 8 de janeiro 
de 2021.

O HSPM tem se destacado pelo 
bom desempenho nas últimas 
avaliações. Em setembro de 2019, 
o complexo hospitalar ocupava a 
65° posição no ranking e passou 
para o 25° lugar na medição de 
dezembro do mesmo ano. Já em 
2020, o hospital obteve outra 
marca expressiva, chegando a 8° 
colocação na avaliação realizada em 
junho. O objetivo do ITA é verificar 
o nível de transparência ativa dos 
sites institucionais da administração 
municipal direta e indireta.

A atualização e abastecimento 
do site do HSPM são realizados 
diariamente pela equipe de 
Comunicação, que conta com o apoio 

A Superintendência do HSPM 
reforça que, de acordo com a ordem 
interna n° 01/2008, não é permitida 
a afixação de cartazes, avisos ou 
comunicados nas dependências 
do hospital sem a avaliação e 
permissão da Assessoria de Relações 
Institucionais. 

O objetivo é padronizar e melhorar 
o fluxo de comunicação no HSPM. 
Sinalizações improvisadas serão 
removidas e encaminhadas à chefia 
direta do departamento em questão 
para as devidas providências. 

Os setores que precisarem de 
novas placas de comunicação 
interna devem entrar em contato 
com a Assessoria de Relações 
Institucionais, pelos ramais 7944, 
7945, 7946 e 7954.  

de outros setores do hospital. “Essa 
é uma conquista importante para 
o HSPM, que tem o compromisso 
de assegurar a transparência nas 
informações da nossa unidade. 
Parabenizo à equipe de Comunicação 
pelo empenho e dedicação no 
desempenho de suas atribuições”, 
afirmou a superintendente Dra. 
Elizabete Michelete.

Transparência - A 6ª colocação do 
hospital foi obtida na comparação 
com outros órgãos da administração 
indireta e secretarias. Quando o 
recorte foca apenas em sites da 
administração indireta, o HSPM 
ocupa o 2ª lugar. A Controladoria 
ressaltou o esforço para a melhoria 
dos índices de órgãos como o 
HSPM, “que apesar da enorme 
demanda de trabalho em razão da 
pandemia, mantiveram seus portais 
com a classificação máxima de 
transparência ativa, com status de 
‘muito elevado’”.

O ITA foi instituto como estímulo 
à transparência ativa na Capital, 
fundamental para auxiliar o controle 
social das atividades realizadas, sem 
que seja necessário solicitar pelo 
acesso às informações.

 

ATENÇÃO



Acompanhe o andamento das obras de revitalização:
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Em fevereiro, foi finalizada a 
reforma do telhado do Ambulatório 
Descentralizado Lapa. O serviço 
contou com a instalação de calhas, 
rufos, cumeeiras, madeiramento e 
telhas, além de impermeabilização 
na laje. A fachada do ambulatório 
também recebeu pintura. 

A equipe de manutenção do HSPM 
reformou a sala da Coordenação de 
Atendimento, no 2º andar. Foram 
trocados o forro, piso e portas e a 
sala recebeu pintura.   

A porta e a maçaneta da Clínica de 
Otorrino foram consertadas.   

A equipe da marcenaria do hospital 
confeccionou um armário para a sala 
da coordenação da Anestesiologia.  

O hospital adquiriu 155 novas  
cadeiras longarinas, tipo aeroporto, 
para as esperas da Coleta do 
Laboratório (4º andar), Cirurgia de 
Mão, Hematologia, Ortopedia (4º 
andar) e Pronto-Socorro Adulto.

Duas tendas foram montadas na 
área externa do hospital, em frente 
à recepção para maior comodidade 
dos pacientes.

A fachada do complexo hospitalar 
recebeu pintura nova e recuperação 
nos revestimentos cerâmicos.
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ACONTECEU

Servidores do HSPM começaram 
a receber no dia 12 de fevereiro a 
segunda dose da vacina contra a 
Covid-19. A aplicação acontece no 
Núcleo Especializado em Saúde do 
Trabalhador (NEST), de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 17h. 

A primeira fase começou em 
21 de janeiro e cerca de 80% dos 
funcionários foram vacinados.

As equipes de Cuidados Paliativos 
e do Serviço Social do hospital 
se uniram para proporcionar um 
emocionante encontro familiar. A 
paciente M.A.S., de 78 anos, que 
estava internada na enfermaria do 
HSPM, teve a chance de reencontrar 
o marido, M.V.S., de 86 anos, que 
estava internado na hospedaria. 

O encontro contou com a 
mobilização dos servidores, 
incluindo profissionais da 
enfermagem do Pronto-Socorro e 
da equipe médica responsável pela 
paciente, em especial a Dra Talita 
Maciel. O empenho e a sensibilidade 
do gesto possibilitou a despedida do 
casal, que ficou casado durante 59 
anos. O marido faleceu alguns dias 
depois da visita, na companhia dos 
filhos.

O Serviço Social do hospital 
recebeu neste mês de fevereiro a 
visita de profissionais das Equipes 
Multiprofissionais de Atenção 
Domiciliar (EMAD), serviço da rede 
municipal, dos bairros de Cambuci 
e Santa Cecília, referências para 
moradores da região central 
da cidade. As profissionais 
apresentaram o Programa Melhor 
em Casa, que é voltado para a 
otimização de leitos hospitalares.

Participaram do encontro a 
médica Dra Talita Amaro, enfermeira 
Marina Veloso, assistentes sociais 
Edilaine Maglio e Karina Santos, 
a supervisora das equipes da 
Emad, Darlene Colado e as médicas 
Dra Shaeanny Bianchini Cottar, 
coordenadora da Neurocirurgia 
e Dra Renata Luciana Hasegawa 
Fregonezi, do Serviço de Assistência 
Domiciliaria (SAD) do HSPM. 

A advogada Érica Held Fonseca é 
a nova diretora do Departamento de 
Administração e Infraestrutura (DAI), 
do HSPM. A portaria da nomeação 
foi publicada em 11 de fevereiro.  

Formada em Direito na Faculdades 
Integradas de Guarulhos (FIG), possui 
especialização em Administração 
Hospitalar e é servidora de carreira 
na Prefeitura Municipal de São 
Paulo (PMSP) desde 1990. Essa 
não é a primeira passagem dela 
no HSPM. Entre os anos de 2009 e 
2013, atuou no DAI como assessora 
e, posteriormente, diretora do 
departamento. 

“Dou boas-vindas à Érica, 
profissional capacitada que já 
conhece o cotidiano do nosso 
hospital”, afirmou a Superintendente 

Começa aplicação de 2ª dose 
da vacina contra Covid-19

Servidores se mobilizam 
para proporcionar último 
encontro de casal

Profissionais da EMAD 
visitam HSPM em fevereiro

Dra Elizabete Michelete. 
A servidora já trabalhou nas 

áreas administrativa, de contratos 
e assessoria jurídica em outras 
unidades da rede municipal de 
saúde, como os hospitais municipais 
Alexandre Zaio, Tide Setúbal e na 
autarquia Leste.  Também atuou na 
subprefeitura de Itaquera.

“Gosto muito do hospital, tenho 
prazer em trabalhar em prol dos 
servidores e saber que nosso 
trabalho faz diferença na vida das 
pessoas e no serviço prestado pelo 
hospital. Minha expectativa é somar 
mais uma vez nessa equipe, visto 
que juntos sempre conseguimos 
fazer uma administração coesa e 
produtiva”, salientou a nova diretora 
do DAI. 

Departamento de Administração e 
Infraestrutura tem nova diretora

 Todos receberam o cartão com 
a data prevista para a aplicação da 
segunda vacina.

 
É preciso ficar atento ao 

calendário para não perder o prazo, 
uma vez que eficácia da vacina 
depende da aplicação correta de 
ambas as doses. 

“É preciso tomar a segunda 
vacina dentro do prazo que consta 
no comprovante da vacinação 
para a correta imunização. A data 
não pode ser antecipada, por isso, 
é importante prestar atenção ao 
prazo. Contamos com a colaboração 
de todos”, reforçou a Dra. Filomena 
Rita Palermo Perez, diretora da 
Gerência Técnica do Nest. 

Além do comprovante da primeira 
dose contra a Covid-19, o servidor deve 
apresentar RG e CPF para completar a 
segunda fase da imunização. 



ACONTECEU

A sala de meditação, localizada 
no 9° andar do hospital, passou 
por reformas para aprimorar o 
acolhimento aos pacientes e 
voluntários. O espaço foi inaugurado 
em junho de 1999 e desde então 
oferece uma série de Práticas 
Integrativas e Complementares 
(PICs), no início inspirado na 
Medicina Chinesa, trazendo a 
visão integral do indivíduo e mais 
tarde integrando as terapias de 
conhecimento popular. Nesses anos 
de atuação, foi construído um espaço 
com peculiaridades e características 
próprias, que projetou o hospital 
no cenário nacional como uma 
referência no tema.     

O espaço foi revitalizado 
em janeiro deste ano, quando 
funcionários da engenharia e 

A seção técnica de Serviço Social 
recebeu neste mês uma importante 
doação feita pela Associação Rosa 
Mulher, grupo de apoio a pacientes 
diagnosticadas com câncer de 

manutenção do hospital fizeram a 
substituição do piso, pintura, revisão 
elétrica e mudança das luminárias, 
além de troca das portas externa e 
interna. Haverá processo de compra 
de mobiliário e o espaço também 
terá um aparelho de televisão. 

Para a Dra. Joseli Beatriz 
Suzin, coordenadora do Programa 
Vida e Terapia do hospital, a 
reforma tem impacto nas práticas 
desenvolvidas na sala, uma vez que 
um local mais acolhedor favorece o 
desenvolvimento das atividades.     

“É muito bom porque todos 
os ambientes precisam ser 
renovados, assim como acontece 
na natureza.” afirmou. As propostas 
terapêuticas desenvolvidas no 
HSPM são disponíveis tanto para 
servidores públicos municipais 

quanto para o público em geral, 
exceto a Constelação Familiar, que 
é exclusiva para funcionários e seus 
dependentes.   

Atualmente, o Programa Vida 
e Terapia oferece atendimentos 
presenciais para Barra de Access 
(individual, às quintas-feiras, das 
9h às 11h30), Estimulação Neural 
(individual, às terças, das 14h às 
16h), Hipnoterapia (grupos de até 
seis pessoas, às quartas, das 13h às 
17h), Processos Corporais de Access 
Consciuoness (individual, às quintas, 
das 9h às 11h30) e Reiki (individual, 
às terça e quintas, das 9h às 11h30 e 
às sextas, das 16h às 18h).   

Os atendimentos de Constelação 
Familiar e Florais Alquímicos 
acontecem online, às terças-feiras, 
em horário a combinar.   

DepoisAntes

Sala de meditação do HSPM é reformada

mama. Foram entregues 30 próteses 
mamárias externas e de várias 
numerações e 10 kits cirúrgicos 
contendo almofada para a região 
da axila, prótese de espuma, lenço, 
sacola para transporte de sonda 
e um guia prático sobre câncer de 
mama. 

Os itens foram recebidos pela 
assistente social Olga Akemi Iga 
e encaminhados a pacientes em 
acompanhamento no HSPM. A 
coordenadora do Serviço Social, Ana 
Maria Cardoso Munhoz, ressalta 
que o gesto tem impacto positivo 
no tratamento. “Agradecemos à 
Associação Rosa Mulher, que sempre 
nos ajuda a trabalhar e recuperar a 
autoestima de nossas pacientes e 
que faz toda a diferença”. 

Desde janeiro, a Associação dos 
Funcionários (AF) do HSPM está 
sorteando duas cestas básicas para 
os sócios contribuintes. A premiação 
acontecerá todos os meses até o fim 
deste ano. Em dezembro de 2020, a 
entidade entregou cestas de Natal 
para todos os sócios. Os interessados 
em se filiar podem entrar em contato 
com a Silvia Sanches (ramal 3327) ou 
Marco Sanches (ramal 8026 - Seção 
de Apoio Operacional).

Hospital recebe doação da 
Associação Rosa Mulher

Associação dos Funcionários



O mês de fevereiro marcou o 
encerramento da primeira turma 
de residentes de Anestesiologia 
formada pelo hospital. Durante 
os últimos três anos, os médicos 
Dr. Yan Potier, Dra Renata Jéssica 
Brasil Romano, Dra Tainá Guedes 
Pimentel e Dr. Everton Oliveiros 
Souza participaram do cotidiano do 
hospital, com atividades práticas 
supervisionadas por especialistas.

A  e x p e r i ê n c i a  i n c l u i u 
acompanhamento da realização 
de cirurgias eletivas, avaliação 
pré-anestésica e pós-operatório, 
atendimentos ambulatoriais, de 
urgência e emergência. A atuação 
dos residentes ocorreu de segunda 
a sexta-feira, além de um plantão 
semanal de 24 horas. “É a nossa 
primeira turma de residentes, todos 
muito dedicados e que vieram de 
várias partes do Brasil. Estamos 

O curso de residência em 
Otorrinolaringologia do HSPM, que 
existe desde 1979, encerra neste mês 
a formação de duas profissionais. 
A Dra Amanda Fonseca Ribeiro 
Ianne e Dra Thaís Cristina Carvalho 
frequentaram a instituição nos 
últimos três anos, quando passaram 
por ensino supervisionado, tanto 
clínico quanto cirúrgico. 

“Elas passaram por diversas áreas 
da especialidade, laringologia e voz, 
otologia, rinologia, otoneurologia, 
provas eletrofisiológicas. Isso 
faz com que a formação fique o 
mais ampla possível e todos se 
beneficiam, tanto o serviço quanto 
os assistentes e residentes”, 
destacou a coordenadora da 
Clínica de Otorrinolaringologia, Dra 
Fátima Regina Abreu Alves, que foi 
residente no HSPM entre os anos 
de 1987 e 1989. O curso do HSPM 
é credenciado pelo Ministério da 
Educação e pela Associação Brasileira 
de Otorrinolaringologia e Cirurgia 
Cérvico-Facial (ABORL-CCF). Após o 
fim das aulas práticas e teóricas, as 
residentes estão se preparando para 
fazer a prova de título. 

Nascida em Minas Gerais, a Dra 
Thais afirma que a residência foi 
um dos pilares da sua formação 
acadêmica. “Sem dúvidas foi um marco 
decisivo na minha vida, tanto pessoal 
quanto acadêmica e uma fase que 
será lembrada com saudosismo”. A 
Dra Amanda, avalia os três anos como 
residente no HSPM como um período 
de muito aprendizado. “O que mais me 
marcou foram os desafios do primeiro 
ano, por ser uma especialidade que 
temos pouco contato na faculdade”.

Anestesiologia conclui primeira turma de residentes Residentes de Otorrino 
concluem formaçãomuito orgulhosos”, destacou 

a coordenadora da Clínica de 
Anestesiologia, Dra Débora Cristina 
Ribeiro Fontes.

O Dr. Everton Oliveiros Souza, 
ressaltou como foi fazer parte da 
primeira turma de residentes da 
especialidade. “A adaptação foi rápida 
e o serviço deu todas as condições 
para fazer a residência de qualidade.”

Médico preceptor da turma de 
Anestesiologia, Dr. Thiago Maranhão, 
lembra que o projeto foi idealizado 
em 2017 com a ideia era promover a 
especialidade no HSPM. “A residência 
veio para ficar e vai formar muitas 
gerações”, disse o especialista.

O HSPM conta com programa de 
Pós-Graduação em 21 especialidades. 
Neste ano, foram disponibilizadas 73 
vagas credenciadas pelo Ministério 
da Educação (MEC).

Dando continuidade a parceria 
iniciada em 2018, pacientes e 
funcionárias do hospital receberam 
kits distribuídos pelo Instituto Amor 
em Mechas para conscientizar 
sobre a importância da prevenção 
e detecção precoce do câncer de 
mama. A ação aconteceu em 4 de 
fevereiro, Dia Mundial do Câncer. 

Foram entregues 130 sacolas 

Amor em Mechas distribui 
kits a pacientes do hospital

com creme de cabelo, rímel, batom, 
esmalte, lenço, livro de autoajuda 
e folheto explicativo sobre o 
autoexame. Para Débora Pieretti, 
fundadora do instituto, é essencial 
reforçar a confiança das pacientes 
durante o tratamento. “É importante 
estar com a autoestima elevada 
durante o tratamento e os nossos 
kits têm essa função”. A ação seguiu 
todos os protocolos de segurança e 
teve a participação de voluntários da 
ONG e da Central de Ação Voluntária 
(CAV) do hospital.

Também foram entregues 10 “kits 
do amor”, que contam com peruca, 
lenço, álcool em gel, garrafa de água, 
maquiagem, esmalte, presilha, dois 
livros de autoajuda, máscara, protetor 
solar, xampu, colar de pérolas e brincos. 



A Gerência Técnica de Capacitação 
e Desenvolvimento do HSPM realizou 
quatro cursos neste mês. Todos 
integram o Programa de Educação 
Continuada em Enfermagem, 
criado com objetivo de promover a 
atualização de profissionais da área 
de saúde. Os módulos são validados 
para progressão e promoção de 
carreira e acontecem a distância. 

Entre 1° e 5 de fevereiro foram 
realizadas as aulas da turma de 
“Atualização em Tratamento de 
Feridas e Curativos”, que abordou 
temas como materiais para curativo 
e procedimento, anatomia e fisiologia 
e princípios básicos para avaliação de 
feridas. Ao todo, 252 inscritos foram 
aprovados, como é caso de Carlos 
Vieira. 

“Já fiz parte da Equipe de Comissão 
de Curativos e posso dizer que é 
maravilhosa. Essas aulas trazem 
o que há de melhor para um bom 
desempenho profissional em prol dos 
pacientes. Parabéns!”. 

De 8 a 12 de fevereiro, foi a vez da 
capacitação “Cuidados com Cateter 
Central de Inserção Periférica (PICC)”.  
Os 282 profissionais aprovados 
no curso receberam informações 
atualizadas sobre os principais 
aspectos envolvidos nos cuidados, 
tratamento e prevenção das 
infecções relacionadas ao PICC. “Achei 
muito interessante e relevante para 
a minha atuação”, afirmou Maria das 
Graças Cipriano, uma das alunas. 

O módulo seguinte foi “Prevenção 
e Tratamento de Úlceras Crônicas” e 
aconteceu entre 15 e 19 de fevereiro. 
Durante as cinco horas de duração, o 
curso somou 318 alunos aprovados e 
abordou aspectos importantes como 
definição, procedimentos, condutas e 
protocolos. 

Na última semana do mês, de 22 
a 26 de fevereiro, foram ministradas 
as aulas do curso “Preparo do Corpo 
Após a Morte”. Enfermeiros, auxiliares 
e técnicos de enfermagem receberam 
dados sobre as técnicas atuais de 
preparo do corpo, incluindo tópicos 
como condições clínicas, descrição do 
procedimento, legislações e normas 
técnicas. Ao todo, 264 profissionais 
participaram da capacitação.

A dor crônica faz parte da rotina 
de quem convive com a fibromialgia. 
Ainda não há comprovação sobre 
a origem da doença, que atinge 
majoritariamente o público feminino. 
De acordo com a Sociedade Brasileira 
de Reumatologia, de cada 10 pacientes 
diagnosticados com a doença, sete a 
nove são mulheres. 

Não há exames laboratoriais ou de 
imagem que comprovem a doença, 
por isso, a avaliação do médico é 
fundamental para o diagnóstico e 
tratamento. Dores constantes pelo 
corpo por mais de três meses e 
pontos mais sensíveis ao toque na 
musculatura são os principais indícios 
de fibromialgia. 

Neste Fevereiro Roxo, mês de 
conscientização sobre a doença, o 
HSPM Responde traz uma entrevista 
sobre o assunto com a coordenadora 
da Clínica de Reumatologia do 
hospital, Dra. Pérola Goberstein 
Lerner. 

O que é a fibromialgia? E quais os 
sintomas mais comuns?
A fibromialgia é uma doença crônica 
caracterizada principalmente pela 
dor, alterações no sono e fadiga, 
além de distúrbios emocionais, como 
depressão e ansiedade, e cognitivos, 
como alteração de memória e 
concentração. Os sintomas principais 
são fadiga crônica e dores difusas 
com característica intermitente, pode 
doer em qualquer local e qualquer 
hora do dia. 

Quais são as causas da doença? 
Fatores genéticos ou hábitos de vida 
têm alguma influência?
A fibromialgia é uma doença 
multifatorial sem causa definida, 
envolve fatores genéticos e 
ambientais, às vezes o paciente passa 
por um trauma emocional ou físico 
importante que pode ser um gatilho 
e contribuir com o aparecimento da 
doença. 

Como é feito o diagnóstico? Quais 
exames necessários?
Não é necessário nenhum exame 
laboratorial, somente diagnóstico 
clínico feito a partir das queixas do 
paciente.

Programa de Educação 
Continuada em Enfermagem 
conclui quatro cursos 

CAPACITAÇÃO HSPM RESPONDE

Fevereiro Roxo: 
Fibromialgia

Existe tratamento para fibromialgia? 
Como funciona?
Sim. Como os sintomas são variados, 
geralmente o tratamento é 
multidisciplinar, com ajuda de vários 
especialistas, como fisioterapeuta, 
psicólogo, psiquiatra, ortopedista 
e outros que podem ajudar no 
tratamento.

Há cura para a doença ou apenas 
formas de controlar os sintomas?
Há controle dos sintomas. 
Eventualmente, tiramos a medicação 
e mantemos o controle dos sintomas, 
com a mudança de hábitos e 
exercícios e, às vezes, também com 
acompanhamento psicológico. 

Qual a influência de fatores 
emocionais para desenvolvimento 
dos sintomas?
Os fatores emocionais têm influência, 
não são a causa, mas dão impulsos, 
funcionam como uma forma de 
gatilho. Muitos pacientes têm 
problemas psicológicos, como 
depressão, ansiedade e estresse 
crônico associados à fibromialgia. 

Quais as formas de prevenção da 
doença?
Prevenção não existe, mas sabemos 
que é importante a prática de 
exercícios físicos regularmente.

Qual a diferença entre fibromialgia e 
artrite reumatoide? 
São doenças muito diferentes. A 
artrite reumatoide é uma doença 
autoimune, sistêmica e que apresenta 
alterações em exames laboratoriais, 
diferente da fibromialgia, que não 
tem nenhum exame que comprove a 
doença, apenas o diagnóstico clínico. 
A fibromialgia não é uma doença 
autoimune, não causa incapacidade, 
invalidez ou deformidade, que é algo 
que pode acontecer em casos artrite 
reumatoide não tratada.

Quais os impactos na qualidade de 
vida do paciente caso a fibromialgia 
não seja tratada corretamente?
A dor crônica, a fadiga e o sono 
não reparador podem trazer um 
desconforto importante. Portanto, 
é fundamental o diagnóstico e 
tratamento correto.
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EXPEDIENTE     Jornal do HSPM

DESTAQUE DO MÊS - FUNCIONÁRIOS DO NEST

A saúde e a segurança dos 
servidores do HSPM são os pilares 
da atuação do Núcleo Especializado 
em Saúde do Trabalho (Nest). O 
departamento funciona de acordo 
com a Portaria 2368, de 2016, e conta 
com uma equipe multidisciplinar na 
área de saúde (psicólogo, assistente 
social, psiquiatras, médicos do 
trabalho, enfermeira, técnicas 
de enfermagem) e engenharia 
(incluindo técnicos), além de 
servidores da área administrativa 
(agentes de apoio e assistentes de 
gestão de políticas públicas – AGPP). 

As ações de saúde são pautadas 
pelo Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO). Entre as 
atribuições, estão o agendamento e 

convocação de exames periódicos, 
acompanhamento de exames 
de ingresso e demissional dos 
estatutários, casos de acidente de 
trabalho, aplicação de vacinas de 
rotina, como a da gripe, além de 
ações educacionais, orientação em 
questão de dependência química 
e tabagismo, avaliação de licenças 
médicas. 

Medidas relacionadas à segurança 
do trabalho são orientadas pelo 
Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA). São realizadas 
avaliação de insalubridade, 
treinamentos de integração e 
acompanhamento de obras. 

O setor fornece Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs), como 

máscaras, luvas, óculos de proteção 
e face shield, sempre considerando 
as especificidades de acordo com os 
riscos de cada atividade. Também é 
feita a avaliação de ambientes para 
verificar a exposição dos servidores 
a ruídos, gases ou produtos químicos, 
por exemplo. 

Outra responsabilidade diz 
respeito à fiscalização de sistemas 
de prevenção de incêndio e o 
treinamento da brigada de incêndio 
do hospital, que existe há mais de 
10 anos. 

Neste período de pandemia, o Nest 
teve desempenho fundamental para 
a imunização dos servidores contra 
a Covid, com a vacinação de cerca de 
80% dos funcionários do HSPM. 

Em continuação às medidas 
de segurança para prevenir a 
transmissão do novo coronavírus, 
o hospital instalou pedestais como 
barreiras de distanciamento em todos 
os guichês de atendimento. 

Medida de segurança 
contra o coronavírus

O HSPM instalou placas indicativas 
para delimitar o espaço entre os 
pacientes nos assentos de espera 
de todos os cinco Ambulatórios 
Descentralizados do hospital. 

Sinalização de assentos nos 

Ambulatórios Descentralizados


