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Hospedaria de Cuidados Paliativos 
completa 17 anos de história

HIGIENIZE AS MÃOS MANTENHA O DISTANCIAMENTOUSE A MÁSCARA

Covid-19

Junho marcou o aniversário 
de 17 anos da Hospedaria de 
Cuidados Paliativos do HSPM. 
O serviço tem como propósito 
oferecer atendimento humanizado 
a pacientes diagnosticados com 
doença ou condição crônica e 
progressiva e com prognóstico de 
semanas a meses de vida. 

Um dos maiores desafios é 
desmistificar a ideia de que a 
hospedaria é um local aonde “os 
pacientes vão para morrer”, uma vez 
que o foco é proporcionar conforto e 
bem-estar aos usuários, com auxílio 
de equipe multidisciplinar com 
conhecimentos técnicos adequados 
para ajudar no alívio dos sintomas. 

“A hospedaria não é só para 
quem está morrendo, não é só nos 
últimos dias de vida e não é só 
para ajudar a morrer bem. A ideia 
é prevenir motivos de sofrimento 
e permitir que o paciente tenha 
qualidade de vida e evite agravos 
maiores”, explicou a Dra. Dalva Yukie 
Matsumoto, médica oncologista e 
coordenadora da hospedaria.  

O serviço segue as orientações 
sobre Cuidados Paliativos 
estabelecidas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e conta com 
10 leitos. Desde 2004, quando foi 
inaugurada, a hospedaria já atendeu 
mais de 800 pessoas.  

As histórias vivenciadas nesses 
anos de atendimento mostram que 
o olhar humanizado é essencial 
para entender que, muitas vezes, 
o paciente precisa de algo que vai 
muito além da assistência habitual 
de um hospital.  Um exemplo é o de 
uma mulher com histórico de vida 
sem convivo familiar e que relatou a 
tristeza de nunca ter comemorado o 
aniversário ou Natal. A equipe decidiu 
realizar uma pequena celebração pelo 
aniversário da paciente (antes da 
pandemia), que agradeceu dizendo 
que aquela era a primeira vez que se 
sentia parte de uma família. 

Cuidado com pacientes e 
funcionários 

Uma vez por semana os 
funcionários participam de reunião 
técnica onde não só são discutidas as 
questões da assistência aos pacientes, 
mas também é uma oportunidade de 
acolher as demandas da equipe, que 
pode  falar sobre a rotina e compartilhar 
vivências e angústias, sempre com 

o olhar atento da coordenadora e da 
psicóloga. 

Conseguir manter o equilíbrio é 
um processo constante e necessário. 
O enfermeiro Ronaldo Tadeu da 
Silva está na hospedaria desde a 
inauguração e afirma que muitas 
vezes acaba criando laços com os 
pacientes, como no caso de uma 
senhora que o chamava de filho. “A 
reunião semanal é importante para 
dar suporte”. 

A enfermeira Aline Oliveira Bomfim 
trabalhava na área da maternidade do 
HSPM antes de ir para a hospedaria, 
onde atua há três anos. “Antes eu 
trabalhava com o nascimento, agora 
é com a perspectiva de morte. Estou 
aprendendo muito, é uma lição de 
vida”. 

O serviço é gratuito para 
servidores e seus dependentes e o 
paciente precisa apenas providenciar 
um cuidador, que pode ser um 
profissional ou familiar. O paciente 
deve ser avaliado pela equipe de 
Cuidados Paliativos no ambulatório 
da especialidade ou na enfermaria 
se estiver internado, para então 
ser encaminhado à hospedaria se 
estiver dentro do perfil.  

Parte da equipe



Confira essas e outras notícias
www.hspm.sp.gov.br

ACONTECEU

Bombeiros civis iniciam trabalho no HSPM

Visita GCM

PICs oferecidas no hospital 
são exibidas em evento da 
Fiocruz

da equipe é orientar usuários 
e servidores sobre a proibição 
do uso de cigarro no ambiente 
hospitalar, interno e externo, uma 
vez que o descarte das bitucas é um 
importante causador de focos de 
incêndio. A proibição é baseada na 
Lei Estadual 13.541 de 07 de maio 
de 2009. 

Carlos Alberto Durso Carneiro, 
engenheiro de segurança do trabalho 
do Núcleo Especializado em Saúde 
do Trabalhador (Nest), conta que os 
profissionais passaram por integração 
no dia 25 de junho. “Mostramos as 
áreas do hospital, falamos sobre 
extintores, hidrantes, alarmes, rotas 
de fuga e brigada de incêndio. Também 
receberam informações técnicas sobre 
o funcionamento da central de alarme 
e participaram de uma apresentação 
sobre a missão, visão e valores do 
hospital”. 

O hospital conta a partir de agora 
com uma equipe de bombeiros 
civis, situada em um posto base ao 
lado da portaria para entrada de 
funcionários. Em caso de emergência 
de incêndio ou comunicação de 
necessidade de resgate de acidentes 
nas áreas internas e externas do 
HSPM, o serviço deve ser acionado 
pelo ramal 7952.  

Serão dois profissionais por 
plantão. Um bombeiro fica na base 
para monitorar as duas centrais de 
alarme de incêndio, acompanhar 
e repassar os eventos relatados 
e estabelecendo seu nível de 
prioridade, enquanto o segundo 
bombeiro realiza rondas periódicas 
pelo complexo hospitalar e seus 
anexos, bem como atende as 
solicitações encaminhadas pelo 
profissional que está na base e pela 
segurança do trabalho.  

“Essa é uma grande conquista 
para o hospital, que contará 
com o apoio de profissionais 
capacitados para auxiliar em 
situações de emergência”, afirmou a 
Superintendente. 

As atribuições dos bombeiros 
incluem monitorar as bombas de 
hidrantes e detectores de fumaça, 
verificar a situação dos equipamentos 
de combate a incêndio, sinalizações 
de emergência e balizadoras, realizar 
rondas nas casas de máquinas, 
inspecionar as condições das 
sinalizações de emergências e rotas 
de fuga e participar dos eventos e 
atividades da brigada de prevenção e 
combate a incêndios do HSPM, entre 
outras atividades.

Outra importante função 

O inspetor de divisão e comandante 
regional da Guarda Civil Metropolitana 
(GCM) da Vila Mariana, Fausto 
Alcântara, esteve na Superintendência 
no início de junho para conversar sobre 
questões de segurança no HSPM. O 
objetivo é alinhar as demandas do 
hospital, especialmente em locais que 
exigem maior atenção.  

“É bom ter esse olhar de fora, 
é essencial para afinar a relação”, 
afirmou a Superintendente.  A opinião 
é compartilhada com o inspetor de 
divisão e comandante regional, que 
afirmou que “a expectativa é prestar 
um excelente trabalho para o hospital 
e à população, tendo como objetivo 
final maior segurança para as pessoas 
que frequentam o ambiente”.

O trabalho desenvolvido na 
Sala de Meditação do HSPM foi 
apresentado na 3º Roda Virtual da 
Comunidade das Práticas Integrativas 
e Complementares em Saúde (PICS), 
realizada no dia 30 de junho. O 
encontro teve como tema “PICS - 
Integração Ensino e Serviço” e trouxe 
iniciativas realizadas nas cinco regiões 
do País.  

A transmissão ocorreu pelo 
canal do IdeiaSUS/Fiocruz, no 
Youtube. Durante o evento, foi 
exibido um vídeo com declarações 
de voluntários e participantes das 
terapias disponíveis no hospital, além 
de uma apresentação da médica 
acupunturista e coordenadora do 
Programa de Práticas Integrativas e 
Complementares Vida e Terapia, Dra 
Joseli Beatriz Suzin.

Saiba mais sobre as atividades das 
PICs: https://bit.ly/HSPM_PIC 



A Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes 
- CIPA HSPM é formada 
por integrantes eleitos 

pelos funcionários e indicados pela 
administração, conforme legislação. 
A Comissão tem por objetivo 
principal ações que promovam 
a prevenção de acidentes e a 
promoção da saúde dentro do 
ambiente de trabalho. Para tanto, 
formamos grupos que desenvolvem 
as seguintes atividades: vistorias 
em setores, análise dos acidentes, 
mapas de riscos e campanhas. 

Desde 2020 estamos trabalhando 
de forma restrita para preservar a 
saúde de todos e conseguir conciliar 
com nossas atividades diárias. 
A pandemia trouxe aprendizado 
para todo o grupo, que mesmo 
com todas as dificuldades procurou 
atender as demandas solicitadas 
pelos funcionários com relação ao 
seu ambiente, aos processos e aos 
relacionamentos interpessoais no 
trabalho. 

Fizemos vistorias, encaminhando 
à Administração as necessidades. 
Com as vistorias estamos realizando 
o levantamento para atualização 
dos mapas de risco, que através 
de representação gráfica, mostram 
na entrada de cada setor os riscos 
e formas de prevenir, com o uso de 
equipamentos de proteção individual 
e coletiva. As fichas de análises 
são recebidas com o histórico 
do acidente e após conclusão 
da Comissão, encaminhadas às 
sugestões para melhoria do local e/
ou dos processos para prevenção 
contra novos acidentes. 

A CIPA/HSPM, em parceria com 
a Segurança do Trabalho, formou 
brigadistas e agora faz parte 
também do importante grupo de 
prevenção contra incêndios. Os 
olhos atentos dos cipeiros circulam 
por todo hospital e estamos sempre 
alertas para auxiliar à Administração 
nos apontamentos que possam 
prevenir acidentes e/ou doenças do 
trabalho, tornando o ambiente mais 
seguro e saudável para todos os 
funcionários próprios/terceirizados, 
pacientes, acompanhantes e demais 
usuários. A CIPA/HSPM criou um 
meio de comunicação para que 
todos possam deixar sua solicitação 
ou sugestão, através do e-mail 
hspmcipa@hspm.sp.gov.br.

 
Ana Karen D. F. Hanatzsch

Presidente CIPA/HSPM
Gestão 2020/2021

Almoço especial no refeitório: dia de São João

ACONTECEU

Comissão Interna de Gerenciamento de 
Resíduos consolida ações

Os integrantes da Comissão Interna 
de Gerenciamento de Resíduos 
têm se reunido regularmente, com 
objetivo de fortalecer o trabalho 
desenvolvido e consolidar as ações 
propostas pela equipe. O grupo é 
composto por servidores de diversas 
áreas do hospital e tem o objetivo 
de supervisionar e acompanhar 
as diretrizes propostas pelo Plano 
de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde (PGRSS), bem como 
manter atualizado o Programa de 
Gerenciamento de Resíduos. 

As ações propostas pela comissão 
têm o propósito de minimizar a 

geração de resíduos na fonte, 
adequar separação dos materiais 
na origem, controlar e reduzir riscos 
de contaminação do meio ambiente 
e assegurar o correto manuseio 
e disposição final dos resíduos 
hospitalares, em conformidade com a 
legislação vigente. 

Uma das metas a curto prazo é a 
retomada da reciclagem, que sofreu 
alteração por conta da pandemia da 
Covid-19. Neste momento, apenas 
o papelão passa pelo processo de 
reutilização e a intenção é que outros 
materiais sejam incluídos, como 
plástico e papel.    

COLUNA CIPA HSPM



ANOTE NA AGENDA

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

https://bit.ly/HSPM_Cursos

O tema ‘’Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) e 
Precauções de Isolamento - 
Segurança em Saúde’’ foi o assunto 
do curso concluído entre os dias 31 
de maio e 4 de junho. No total, 173 
servidores finalizaram as aulas, que 
são oferecidas pela Gerência Técnica 
de Capacitação e Desenvolvimento 
do HSPM.

O curso foi voltado para 
enfermeiros, auxiliares e técnicos 
de Enfermagem do HSPM e da 
Secretaria Municipal da Saúde 
(SMS) com objetivo de aprimorar 
os conhecimentos de assistência 
prestada aos pacientes, bem como 
sua segurança e dos profissionais 
de saúde, ensinando métodos 
de isolamento e visando diminuir 
os riscos vivenciados dentro da 
assistência hospitalar. 

Com duração de seis horas, 
foi apresentado aos servidores 
conteúdo sobre o EPI, métodos de 
isolamento, agentes infecciosos e 
formas de transmissão (por contato, 
gotículas, via aérea e aerossóis), 
precauções de isolamento e EPI´s 
diante da Covid-19.  A servidora 
Jucelia Lira se inscreveu e aprovou 
o método de capacitação. ‘’ Estou 
aproveitando e curtindo cada curso, 
muito obrigada pela oportunidade’’.    

Os cursos que integram o 
Programa de Educação Continuada 
do HSPM são oferecidos na 
modalidade de ensino a distância 
(EAD). O conteúdo programático 
está disponível no site abaixo:
http://bit.ly/PECEEADII. 

Profissionais da 
saúde realizam curso 
sobre a Covid-19

CAPACITAÇÃO

Especialista do HSPM 
participa de vídeo da SMS

DESTAQUE DO MÊS

O médico infectologista e 
coordenador da Seção Técnica de 
Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) 
do hospital, Dr. Marco Antônio Cyrillo, 
foi entrevistado pela equipe de 
comunicação da Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS). 

O tema da matéria, exibida neste 
mês no canal do You Tube, tratou da 
Síndrome da Fadiga Crônica, doença 
que ainda está sendo investigada 
pela comunidade médica e que pode 
ser reflexo da pandemia da Covid-19.

Confira o vídeo pelo link: 
https://youtu.be/x-2DExNlQyU

Início: 12/07
Carga horária: 08 horas
Modalidade: EAD
Público-alvo: Servidores do HSPM e 
Secretaria Municipal da Saúde (SMS) 
interessados no tema
Inscrições: https://bit.ly/hspmfone
  

Carga horária: 6 horas
Início: 19/07     Modalidade: EAD
Público-alvo: Enfermeiros, auxiliares 
e técnicos de enfermagem do HSPM 
e Secretaria Municipal da Saúde 
Inscrições: http://bit.ly/PECEEADII

Carga horária: 6 horas
Início: 16/08     
Modalidade: EAD
Público-alvo: Enfermeiros, auxiliares 
e técnicos de enfermagem do HSPM 
e Secretaria Municipal da Saúde 
Inscrições: http://bit.ly/PECEEADII

Carga horária: 6 horas
Início: 06/09     
Modalidade: EAD
Público-alvo: Enfermeiros, auxiliares 
e técnicos de enfermagem do HSPM 
e Secretaria Municipal da Saúde 
Inscrições: http://bit.ly/PECEEADII

Atualização e Cuidados com Vacinas

Curso Básico de Classificação de 
Risco em Urgência e Emergência

Atualização em Coleta de Gasometria

Atendimento Telefônico

Lembramos aos nossos pacientes, 
servidores e colaboradores de que é 
expressamente PROIBIDO FUMAR 
nas áreas internas e intramuros 
do HSPM. A determinação segue 
a lei federal nº 9294, de 1996, as 
leis estaduais nº 10.083, de 1998 e 
13.541, de 2009 e a Ordem Interna 
do HSPM nº 003/2015 (artigo 49).  
Além de proteger a saúde de 
todos que frequentam o hospital, 
a regra também tem o objetivo 
de conscientizar sobre riscos de 
incêndios provocados pelo cigarro.



DESTAQUE DO MÊS - FUNCIONÁRIOS DA GERÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL/FINANCEIRA

A Gerência Técnica Contábil/
Financeira é a área responsável por 
manter o controle permanente dos 
registros, atos e fatos contábeis 
relacionados ao patrimônio público. O 
objetivo é captar, registrar, acumular, 
resumir e interpretar os fenômenos que 
afetam as situações orçamentárias, 
financeiras e patrimoniais do HSPM, 
por meio de relatórios que orientam 
o planejamento orçamentário e 
financeiro. 

Uma das atribuições da 
gerência, junto à Administração e  
colaboradores, é elaborar o Plano 
Plurianual (PPA), que tem vigência 
de quatro anos e estabelece as 
diretrizes, objetivos e metas de 
médio prazo. Os servidores do 
setor também desenvolvem a Lei 
Orçamentária Anual (LOA), peça 
de planejamento que garante o 
gerenciamento anual das origens e 
das aplicações dos recursos.  

Na LOA é definido o montante de 
recursos que se espera arrecadar 
e a forma como serão aplicados de 
acordo com o estabelecido na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
documento que permite a ligação 
entre o planejamento de curto prazo, 
no caso o Orçamento Anual, e o 
planejamento de longo prazo, que é 
o Plano Plurianual (PPA). 

A Gerência Técnica Contábil 
Financeira conta com servidores no 
Serviço Técnico de Contabilidade, que 
registra os fatos contábeis, controla a 
execução orçamentária e elabora os 
relatórios de acordo com a legislação 
vigente (balanços, balancetes, 
demonstrativos diversos). Há 
também o Serviço Técnico de Contas a 
Pagar, que emite notas de liquidação 
de empenho, programa pagamentos 
de acordo com a legislação vigente e 
dá baixa nos pagamentos no sistema, 

e a Receber, que controla o fluxo 
de caixa, movimentação financeira 
junto aos bancos conveniados e faz 
a conciliação das contas bancárias.   

Na seção de Expediente 
Administrativo é feito o controle da 
movimentação de entradas e saídas 
dos processos administrativos bem 
como o trâmite de documentos 

entre os departamentos. Já na seção 
de Patrimônio é realizado controle 
da movimentação e transferência 
dos bens patrimoniais móveis, o 
chapeamento e incorporação dos 
bens adquiridos, a baixa dos bens 
inservíveis, emissão de relatório 
contábil mensal e inventário anual 
dos bens patrimoniais móveis.  

Comentários no Facebook: 



A incontinência urinária é a perda 
involuntária da urina e afeta, 
majoritariamente, mulheres e 
idosos. Além do incômodo físico, 
o problema no funcionamento do 
trato urinário também pode afetar a 
saúde emocional de quem convive 
com a doença. Nesta edição do 
HSPM Responde, o Dr. João Baptista 
dos Santos Junior, Ginecologista 
e responsável pelo setor de 
Uroginecologia do Hospital do 
Servidor Público Municipal (HSPM), 
detalha as causas e tratamentos 
disponíveis para a melhora da 
qualidade de vida do paciente.  

O que é incontinência urinária?
A incontinência urinária é uma 
perda urinária, quando a bexiga 
não consegue segurar a urina no 
momento em que a pessoa tosse, 
pula ou faz algum exercício, por 
exemplo. Nem toda perda urinária 
é caso para tratamento médico, 
mas se está incomodando, é melhor 
procura orientação médica.

Quais os tipos de incontinência 
urinária? 
A incontinência urinária de esforço 
é uma das principais queixas, uma 
vez que atende a pacientes numa 
faixa etária depois dos 35 e 40 
anos e é decorrente da bexiga que 
desceu da posição e não consegue 
segurar a urina no momento que 
apresenta algum esforço. Após os 
60, 70 anos, temos o que seria a 

Incontinência Urinária deve ser 
tratada 

bexiga hiperativa, uma infecção 
que afeta a bexiga  fazendo com 
que o paciente tenha aquela queixa 
típica de que levanta muitas vezes 
durante à noite para ir ao banheiro, 
por exemplo. É tanta vontade 
que muitas vezes não dá tempo 
de chegar ao banheiro, é a perda 
urinária por urge-incontinência.

A doença é mais comum entre 
mulheres do que entre os homens? 
Sim, nas mulheres é mais frequente. 
Homens raramente vão ter uma 
incontinência urinária, a não ser que 
decorra de problemas relacionados 
à próstata e cirurgias da próstata. 

Quais as causa? 
Existem associações, pode ser 
genético, mas pode ter questões de 
gravidez ou parto, pode ser o fator da 
idade, principalmente a menopausa, 
já que a falta dos hormônios pode 
levar a uma atrofia do colo vesical, 
que é a válvula que segura à urina. 
Isso faz com que a pessoa perca 
a urina com o tempo, conforme 
vai atrofiando a capacidade de 
fechamento. Todas essas coisas 
podem se somar, mas não dá para 
afirmar com certeza qual a causa. 

Qual a relação entre a gravidez e 
a incontinência?
Pode estar associado ao número 
de partos e da via de parto da 
mulher. Mas também tem pacientes 
que apresentam perdas urinárias 
e não têm filhos, o que pode estar 
associado ao lado genético ou 
físico, uma constituição muscular ou 
genética física que propicia a perda 
urinária. 

Como é feito o diagnóstico?  
Primeiro é o exame físico baseado 
na história que o paciente conta. 
Depois o exame que confirma o 
quadro, na maioria das vezes, se 
chama Estudo Urodinâmico, e é feito 
pela Urologia.

Há cura para a incontinência 
urinária?  

Existe tratamento, mas é difícil dizer 
se há cura ou não. Alguns pacientes 
obtêm melhora com o tratamento, 
mas o importante é o paciente ter 
continência (controle) para conseguir 
realizar as atividades diárias.

Como funciona o tratamento?  
Nós temos vários tipos. São várias 
estratégias, tanto o tratamento 
clínico quanto o cirúrgico, o 
clinico é baseado principalmente 
em fisioterapia e também com 
medicações. No caso cirúrgico, 
depende da avaliação de cada 
paciente.  

Quais as formas de prevenção? 
Os exercícios, principalmente 
perineais para fortalecimento dos 
músculos, funcionam muito bem. 
Infelizmente, os pacientes nos 
procuram quando já estão com 
o problema, o ideal seria terem 
aprendido os exercícios antes. 

Quais são os impactos caso 
o quadro não seja tratado 
corretamente? 
O impacto é social e econômico, pois 
o paciente perde muito da qualidade 
de vida e acaba cerceando as 
atividades cotidianas.

A incontinência urinária pode 
ser um sinal de algo mais grave, 
como a presença de um tumor? 
Sim, por isso quando investigamos 
um caso de incontinência urinária, 
fazemos outros exames além do 
físico para fechar o diagnóstico. 

Especialista da Clínica de Ginecologia esclarece dúvidas sobre o assunto. 
Queda na qualidade de vida do paciente é uma das consequências do 
problema.
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