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HSPM inicia vacinação contra a Covid-19
A vacinação contra a Covid-19 

começou no Hospital do Servidor 
Público Municipal (HSPM). A 
primeira remessa chegou em 20 de 
janeiro com 700 doses, aplicadas 
de acordo com as orientações da 
Secretaria Municipal da Saúde 
(SMS)/Coordenaria de Vigilância em 
Saúde (COVISA), com prioridade aos 
servidores que atuam na assistência 
direta a pacientes com Covid-19. 

Todos os servidores serão 
vacinados, seguindo o cronograma 
da SMS e de acordo com a 
disponibilização das doses. A 
Superintendente Dra Elizabete 
Michelete ressaltou o sentimento de 
esperança com o início da vacinação. 
“Após meses de trabalho árduo e 
muita dedicação no combate ao 
coronavírus, que a chegada da 
vacina seja mais um passo para 
vencermos a luta contra a Covid-19”, 
declarou a Superintendente. 

A primeira dose foi aplicada na 
enfermeira Sabrina Quemel Alves, 
que trabalha no hospital desde 
2012. A profissional atua no Pronto-
Socorro Adulto (PSA) e fez parte da 
equipe de atendimento do Centro de 
Atendimento Respiratório do HSPM, 
local exclusivo para acolhimento de 

pacientes de infecções respiratórias, 
com foco na Covid-19. 

A auxiliar de enfermagem Ivani 
Anselmo está no hospital há três 
décadas e falou sobre a emoção 
de receber a imunização. “Sempre 
participei de campanhas de 
vacinação, mas essa é especial para 

Me sinto privilegiada de 
receber a vacina e espero 
que logo todos possam ser 
vacinados também 
disse a enfermeira Sabrina. 

mim porque é uma chance de mudar 
a nossa situação”. Funcionário do 
hospital há mais de 40 anos, o 
Dr. José Antonio Volpiani também 
recebeu a dose contra a Covid-19. 
O médico é coordenador do PSA e 
também atua na linha de frente do 
Centro de Atendimento Respiratório. 

“A vacina é a esperança de 
controle dessa doença. Porém, 
devemos manter o uso de máscara, 
distanciamento social e higiene com 
álcool em gel até o declínio real da 
curva da pandemia”, alertou. 

“
Enfermeira Sabrina Quemel Alves recebeu a primeira vacina contra a Covid-19 no HSPM



Comentários no Facebook: 
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Profissionais do HSPM foram 
homenageados pelo Rotary Club 
São Paulo/Aclimação pelos serviços 
prestados na luta contra a pandemia 
da Covid-19. A cerimônia aconteceu 
no dia 29 de janeiro, no Tênis Clube 
Paulista, e contou com a participação 
da Dr. Luiz Carlos Zamarco, médico, 
ex-Superintendente do hospital 
e atual Secretário Adjunto da 
Secretaria Municipal da Saúde, 
Dra Elizabete Michelete, médica 

Hospital recebe homenagem do 
Rotary Club Aclimação

e Superintendente do HSPM, 
Flávia Ivana Pallinger, enfermeira 
e chefe de gabinete e Mônica 
Ahmed, biomédica e coordenadora 
do laboratório. “É uma honra 
homenagear os profissionais da 
nossa região”, enfatizou a presidente 
do Rotary Club São Paulo/Aclimação, 
Diva Prado Horta Fonseca. O evento 
também contou com a presença do 
governador (gestão 2021) do distrito 
4563 do Rotary Club, Jô Antióro. 

A união entre os profissionais 
durante a pandemia foi ressaltada 
pelo Dr. Zamarco. “O ano de 2020 foi de 
muito aprendizado, principalmente 
para nós que somos da área da 
saúde, mas estamos enfrentando a 
Covid-19, com a esperança de que 
seremos pessoas melhores quando 
a pandemia acabar.” 

“Agradeço a homenagem em 
nome de todos os servidores 
do hospital. Precisamos que a 
comunidade se envolva e, por isso, 
valorizamos muito a parceria que 
temos com o Rotary Club”, ressaltou 
a Dr. Elizabete Michelete.  

A chefe de gabinete do hospital 
também falou sobre a solenidade. 
“Me sinto honrada por receber essa 
homenagem dedicada aos mais 
de 900 profissionais da área de 
enfermagem que trabalham conosco”, 
destacou Flávia Ivana Pallinger. A 
coordenadora do laboratório, Mônica 
Ahmed, também agradeceu por 
representar “os servidores que atuam 
no Laboratório de Análises Clínicas, 
pelo reconhecimento ao trabalho no 
diagnóstico laboratorial da Covid-19”. 

Os homenageados receberam 
certificado de reconhecimento 
profissional pela atuação na linha 
de frente no combate à doença. Em 
2020, o Rotary Club Aclimação fez 
importantes doações ao HSPM: 50 
mil máscaras cirúrgicas, quatro mil 
aventais e 265 unidades de óculos 
de proteção incolor antiembaçantes. 
Em janeiro deste ano, integrantes de 
grupo se engajaram em campanha 
para doação de sangue ao banco do 
hospital, como forma de incentivar a 
comunidade.  

Da esquerda para a direita: Mônica Ahmed, Flavia Ivana Pallinger, Jô Antióro, Dra Elizabete Michelete, 
Dr. Luiz Carlos Zamarco e Diva Prado Horta Fonseca.
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O ortopedista Dr. Marcos 
Yoshio Yano é o novo diretor do 
Departamento de Atenção à Saúde 
(DAS) do Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM). A nomeação foi 
publicada no Diário Oficial da Cidade 
de São Paulo dia 07/01/2021.  

Formado em Medicina pela 
Universidade Severino Sombra (USS), 
do Rio de Janeiro, o profissional fez 
residência no HSPM em Ortopedia e 
Traumatologia e na subespecialidade 
Cirurgia de Mão. 

O Dr. Yano, que já atuava como 
assessor no Departamento de 
Atenção à Saúde, falou sobre as 
expectativas com a nova missão. 
“Assumo a direção do DAS com 
sentimento de melhorar cada vez 

Dr. Marcos Yoshio Yano é o 
novo diretor do DAS

mais o hospital para os nossos 
pacientes e também para aos 
funcionários”, ressaltou.

A superintendente Dra Elizabete 
Michelete deu boas-vindas ao novo 
diretor. “O Dr. Marcos Yoshio Yano 
é prata da casa, foi residente no 
hospital. Fiquei muito satisfeita com 
a nomeação e desejo sucesso a ele 
e a sua equipe”. 

Além do Dr. Yano, a nova 
formação do DAS também conta a 
assessoria da enfermeira Michely de 
Araújo Félix, do Dr. Thiago Agostini 
Braga, coordenador da clínica de 
Proctologia e da Dra Daniela Yone 
Veiga Iguchi Perez, endocrinologista 
e coordenadora da gerência técnica 
de prática assistencial.

Banco de sangue HSPM
Rua Castro Alves, 60, 4º andar
Aclimação - Próx. Metrô Vergueiro
Segunda a sábado (exceto feriados)
Das 8h às 12h30 
Telefone: (11) 3277-5303

Paciente da Clínica 
Pediátrica recebe alta 
após quatro anos de 
internação na Unidade 
de Terapia Intensiva

A equipe de Serviço Social 
auxiliou na reinserção familiar de 
um paciente que estava internado 
na UTI Pediátrica do hospital há 
quatro anos. G.R.N.S., de 18 anos, é 
atendido desde a infância no HSPM 
e foi internado no hospital em 2016, 
onde permaneceu por conta de 
uma traqueostomia e necessidade 
de ventilação mecânica. O caso foi 
acompanhado pela assistente social 
Alessandra Nunes Marsili, pela 
Clínica de Pediatria e servidores da 
Fisioterapia, Enfermagem e Nutrição, 
em um esforço multiprofissional em 
benefício do paciente. 

Com auxílio dos profissionais, a 
mãe E. R. N. obteve informações e 
encaminhamentos necessários para 
solicitar judicialmente o serviço de 
home care, que foi obtido no fim do 
ano passado. O paciente recebeu 
alta hospitalar em 18 de dezembro e 
voltou para casa.   

“O Serviço Social continua à 
disposição acompanhando o caso 
do paciente através de contato 
telefônico ou pessoalmente através 
de sua mãe, sempre que for 
necessário”, afirmou a assistente 
social Alessandra. 

A coordenadora do Serviço 
Social, Ana Maria Cardoso Munhoz, 
ressaltou o trabalho conjunto dos 
profissionais do HSPM, orientado 
pela qualidade e humanização 
do atendimento. “Desejamos ao 
paciente e sua família sucesso nesse 
novo momento”. 



DESTAQUE DO MÊS - FUNCIONÁRIOS DO CONTROLE DE ACESSO

O setor de Controle de Acesso 
foi criado em 2020 como parte das 
medidas de combate à pandemia 
da Covid-19. A separação dos locais 
de entrada e saída de funcionários 
(Portaria Única) e pacientes (entrada 
lateral) foi adotada para organizar 
o fluxo de pessoas no hospital e 
proporcionar maior segurança a 
todos.  

Os servidores do setor realizam a 
triagem dos pacientes que chegam 
ao HSPM com sintomas de Covid-19, 
direcionando o atendimento ao 
Centro de Atendimento Respiratório, 
em ambiente separado do restante 
do hospital. 

Os pacientes que não se encaixam 
neste perfil e possuem consulta 
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ou exame agendado recebem uma 
etiqueta colorida, com a sinalização 
da clínica ou setor que terá acesso. 
A entrada é permitida apenas 30 
minutos antes do horário marcado e 
o uso de máscara é obrigatório.

O Controle de Acesso é formado 
por 29 servidores e disponibiliza 
atendimento 24 horas (inclusive aos 
finais de semana). Os servidores 
organizam o fluxo de atendimento 
de pacientes, acompanhantes e 
visitantes, reduzindo a circulação 
de pessoas no ambiente hospitalar, 
respeitando o distanciamento 
social definido pelos protocolos de 
segurança. 

No setor é possível fazer troca de 
receita e retirar pedidos de exames 

feitos durante as consultas remotas. 
Os pacientes também podem obter 
resultados de alguns exames nos 
guichês do laboratório, como de 
urina e sangue.  

Já os servidores alocados 
na Portaria Única (entrada de 
funcionários) realizam a triagem 
daqueles que comparecem para 
doação ao banco de sangue e 
controlam a entrada dos servidores 
mediante uso do crachá funcional.

O Dr. Alexandre Crippa Sant’anna 
voltou a coordenar a Clínica de 
Urologia do Hospital do Servidor 
Público Municipal (HSPM) em 
janeiro, após 18 meses à frente do 

Dr. Alexandre Crippa Sant’anna retoma 
a coordenação da Clínica de Urologia
Departamento de Atenção à Saúde 
(DAS). Formado em Medicina pela 
Faculdade de Ciências Médicas de 
Santos, começou no hospital no ano 
de 1996 como residente em Cirurgia 
Geral e Urologia.

“O Dr. Crippa contribuiu muito 
para o desenvolvimento do hospital 
nesse tempo em que esteve na 
coordenação do DAS. Agradecemos 
e desejamos sucesso no seu retorno 
à clínica de Urologia”, afirmou a 
Superintendente Dra Elizabete 
Michelete. 

Dr. Crippa avalia que um dos 
momentos mais marcantes durante 
sua gestão no departamento de 
atenção à saúde foi o combate à 

Covid-19. O médico ressalta que a 
cooperação das equipes foi essencial 
para que o hospital lidasse da melhor 
maneira possível durante o que 
classifica como uma das maiores 
pandemias que a humanidade já 
enfrentou. 

“Essa crise que enfrentamos foi 
também uma grande oportunidade 
de união de todos os funcionários e 
nos fará sair ainda melhores dessa 
situação. Por tudo isso, só tenho a 
agradecer a todos por me ajudarem 
e por resgatarem o orgulho de 
trabalhar no nosso HSPM”, que 
desejou sorte à nova gestão do 
DAS, que ficou a cargo do Dr. Marcos 
Yoshio Yano.



O Programa de Educação 
Continuada em Enfermagem, da 
Gerência Técnica de Capacitação 
e Desenvolvimento, concluiu a 
realização de três módulos no mês 
de janeiro. Os cursos a distância 
têm o objetivo de proporcionar 
atualização aos enfermeiros, 
auxiliares e técnicos de enfermagem 
do HSPM e da Prefeitura Municipal 
de São Paulo (PMSP). 

O módulo “Atualização em 
esterilização de materiais” aconteceu 
entre os dias 11 e 15 de janeiro e 
contou com 158 participantes, como 
Ieda Maria Silva Pereira, do Centro 
de Materiais e Esterilização (CME) 
do Hospital Municipal Menino Jesus. 
“Obrigada a todos do HSPM, pelo 
incentivo e pelo curso maravilhoso. 
Vou guardar a apostila como livro de 
cabeceira”. 

O curso “Cuidados com intubação 
orotraqueal e ventilação mecânica” 
aconteceu entre 18 e 22 de janeiro, 
com 197 aprovados. Já as aulas 
de “Boas práticas para Prevenção 
de Infecção Primária da Corrente 
Sanguínea e Prevenção de Infecção 
do Trato Urinário” foram realizadas 
de 25 a 29 de janeiro com 346 
inscritos e 197 aprovados. 

“Teremos outros módulos 
com inscrições abertas nos 
meses de fevereiro e março e 
os interessados podem verificar 
quais são os cursos e as datas 
disponíveis pelo site http://bit.ly/
pece-ead”, reforçou a enfermeira 
Amanda Barbosa Monteiro Vasques 
Pereira, responsável pela Educação 
Continuada do hospital. Todos 
os módulos são validados para 
progressão e promoção de carreira. 

Janeiro foi o mês da campanha de 
alerta para combate e prevenção da 
hanseníase, doença contagiosa que 
afeta a pele e causa danos a órgãos 
e nervos. O coordenador da Clínica 
de Dermatologia do Hospital do 
Servidor Público Municipal (HSPM), 
Dr. Nilton Di Chiachio, esclarece as 
principais dúvidas sobre o assunto. 
 
O que é a hanseníase?
É uma doença infectocontagiosa 
causada pela bactéria Mycobacterium 
leprae, acomete preferencialmente 
a pele e nervos periféricos, podendo 
comprometer outros órgãos, tais 
como mucosas do trato respiratório 
superior, linfonodos, olhos, medula 
óssea, vísceras abdominais, 
testículos, músculos e ossos.

Como identificar a doença?
A suspeição da hanseníase é feita 
pela equipe de saúde e pelo próprio 
paciente quando percebe algum 
sinal ou sintoma da doença.

Quais os sintomas?
A hanseníase pode se apresentar 
com manchas mais claras, vermelhas 
ou mais escuras, que são pouco 
visíveis e com limites imprecisos, 
com alteração da sensibilidade no 
local associado à perda de pelos e 
ausência de transpiração. Quando 
o nervo de uma área é afetado, 
surgem dormência, perda de tônus 
muscular e retrações dos dedos, com 
desenvolvimento de incapacidades 
físicas. Nas fases agudas, podem 
aparecer caroços e/ou inchaços nas 
partes mais frias do corpo, como 
orelhas, mãos, cotovelos e pés.

Como é feito o diagnóstico?
O diagnóstico é feito pelo médico 
e envolve a avaliação clínica 
dermatoneurológica do paciente, 
por meio de testes de sensibilidade, 
palpação de nervos, avaliação da 
força motora, etc. Se necessário, 
será feita a baciloscopia, que 
corresponde à coleta da serosidade 

Programa de Educação 
Continuada em Enfermagem 
conclui três cursos

CAPACITAÇÃO HSPM RESPONDE

Janeiro Roxo: 
Hanseníase

cutânea, colhida em orelhas, 
cotovelos e da lesão de pele, e ainda 
pode ser realizada biópsia da lesão 
ou de uma área suspeita.

A hanseníase tem cura?
Sim. O tratamento é eficaz e cura.

Existe tratamento? Como funciona?
Sim, o tratamento é gratuito e 
fornecido pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). Varia de seis meses 
nas formas paucibacilares, até um 
ano nos multibacilares, podendo ser 
prorrogado ou feita a substituição 
da medicação em casos especiais. O 
tratamento é eficaz e cura. Após a 
primeira dose da medicação, não há 
mais risco de transmissão durante 
o tratamento e o paciente pode 
conviver em meio à sociedade.  

A hanseníase é contagiosa?
Sim. É uma doença infectocontagiosa, 
transmitida de pessoa para pessoa, 
principalmente no convívio com 
doentes de formas multibacilares 
sem tratamento. A transmissão do M. 
leprae se dá por meio de convivência 
muito próxima e prolongada com 
o doente da forma transmissora, 
chamada multibacilar, que não se 
encontra em tratamento, por contato 
com gotículas de saliva ou secreções 
do nariz. Tocar a pele do paciente 
não transmite a hanseníase. Cerca 
de 90% da população têm defesa 
contra a doença.

Quais os meios de prevenção?
Ter hábitos saudáveis, alimentação 
adequada, evitar o álcool e praticar 
atividade física associada a condições 
de higiene, contribuem para dificultar 
o adoecimento pela hanseníase. 
A melhor forma de prevenção é o 
diagnóstico precoce e o tratamento 
adequado, assim como o exame 
clínico e a indicação de vacina BCG 
para melhorar a resposta imunológica 
dos contatos do paciente. Desta 
forma, a cadeia de transmissão da 
doença pode ser interrompida.

Confira essas e outras notícias 

na íntegra no site do HPSM:

www.hspm.sp.gov.br
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Dra. Joseli Beatriz Suzin, 
coordenadora do Programa Vida 
e Terapia do hospital, teve artigo 
científico publicado na edição 
de dezembro na Revista de 
Estudos Amazônicos (SOMANLU). 
O tema foi “Repercussões da 
pandemia do novo coronavírus 
sobre os profissionais de saúde 
do HSPM, opções terapêuticas na 
visão das práticas integrativas e 
complementares”. O artigo também 
foi assinado pelos terapeutas 
Augusto Cezar Santomauro e 
Paloma Aleixo.

Em janeiro, Dr. Marcos Antonio 
Cyrillo, coordenador da Seção 
Técnica de Controle de Infecção 
Hospitalar do HSPM, concedeu 
entrevista ao programa Bora 
Brasil, da Rádio Bandeirantes. O 
infectologista respondeu dúvidas 
sobre as sequelas em pacientes 
que tiveram Covid-19.

Dra. Dalva Yukie Matsumoto, 
médica oncologista e coordenadora 
da Hospedaria de Cuidados 
Paliativos do HSPM, foi entrevistada 
pelo portal do Instituto Vencer o 
Câncer no mês de dezembro. A 
especialista falou sobre qualidade de 
vida, enfrentamento da pandemia e 
sobre sua experiência cuidando de 
pacientes em tratamento paliativo.

Confira a entrevista completa 
através do link: https://vencerocancer.
org.br/dia-a-dia-do-paciente/covid-19/
mais-leveza-prudencia-as-licoes-da-
pandemia-para-o-novo-ano.

Práticas Integrativas e 
Complementares (PIC)  
é destaque em artigo 
científico 

Médica do HSPM  
participa de entrevista  
sobre “as lições da pandemia 
para o ano novo”

Rádio Bandeirantes 
entrevista infectologista 

Bilhete Único da 
Pessoa Idosa

Licença 
Paternidade

Recadastramento 
Anual 2021

Por conta da atualização sobre as 
normas do Bilhete Único, previstas 
no Decreto nº 60.037, de 31 de 
dezembro de 2020, os servidores 
com idade igual ou superior a 60 
anos e inferior a 65 podem requerer 
o benefício de auxílio transporte no 
Departamento Técnico de Gestão 
de Talentos. 

A formalização deve ser feita, 
presencialmente, no Setor de 
Expediente (prédio administrativo), 
6º andar (sala 64), sendo necessário 
o preenchimento do requerimento 
próprio e a apresentação de cópia 
simples de um dos seguintes 
comprovantes de residência: conta 
de água, conta de luz, telefone fixo 
ou IPTU (2021). 

Em caso de dúvida, entre em 
contato pelo ramal 7898.

Os servidores que pretendem 
estender a licença paternidade de 
seis (6) para 20 dias, conforme a 
lei 17.200/19, regulamentada pelo 
Decreto Nº 59.279/20, deverão 
realizar o curso “Paternidade 
Responsável”, oferecido na 
modalidade a distância (EAD) pela 
Escola Municipal de Administração 
Pública de São Paulo (EMASP).

O curso tem duração de oito (8) 
horas e deve ser realizado antes do 
início da licença. A apresentação 
do certificado de conclusão é 
obrigatória para a concessão 
da extensão do período. Os 
interessados na prorrogação 
da licença deverão procurar a 
Gerência Técnica de Capacitação 
e Desenvolvimento, pelo ramal 
7899, para informações sobre as 
próximas turmas do curso.

A fim de evitar aglomerações 
e em consonância com as 
normas sanitárias vigentes, 
o recadastramento anual 
de aniversário, a partir de 
janeiro/2021, poderá ser realizado 
por meio eletrônico, através de 
envio de documento oficial com 
foto via e-mail.

Procedimentos:
1) Digitalizar o documento oficial 
com foto (cédula de identidade, 
carteira profissional ou CNH) ou 
tirar uma foto com boa resolução 
dos documentos; 
2) Enviar o e-mail com o assunto 
“RECADASTRAMENTO_NOME_RF” 
e anexar o arquivo digitalizado/
fotografado; 
3) Encaminhar para o endereço: 
hspmdgt1@hspm.sp.gov.br

 Na hipótese de alteração de 
endereço, será necessário também o 
envio de comprovante de residência 
(água, luz, IPTU ou telefone fixo) 
atualizado. O atendimento presencial 
será prestado somente aos 
servidores  que utilizam o benefício de 
Vale Transporte e tiveram alteração 
de endereço.


