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Primeira etapa de reforma do 
Pronto-Socorro é concluída

HIGIENIZE AS MÃOS MANTENHA O DISTANCIAMENTOUSE A MÁSCARA

Covid-19

A primeira etapa da reforma geral 
da infraestrutura do Pronto-Socorro 
do HSPM foi finalizada e o serviço está 
aberto para atendimento. A entrega 
dos dois primeiros andares aconteceu 
em 12 de maio com a presença do 
Prefeito de São Paulo, Sr. Ricardo Nunes, 
do Secretário Municipal da Saúde, 
Sr. Edson Aparecido, do Secretário-
Adjunto Dr. Luiz Carlos Zamarco, do 
Secretário Municipal das Subprefeituras 
(SMSUB), Sr. Alexandre Modonezie, os 
vereadores Paulo Frange e Felipe Becari 
e a Superintendente Dra. Elizabete 
Michelete.

O Prefeito salientou que a saúde 
sempre foi uma prioridade da 
atual administração municipal.  “O 
investimento no HSPM é mais um 
gesto do Prefeito Bruno Covas de 

reconhecimento ao funcionalismo 
público”.  

Célia Maria é servidora aposentada 
e utiliza o hospital há mais de 30 
anos. Ela passou em atendimento no 
local durante um final de semana com 
queixas de dores abdominais e gostou 
da mudança. “Todo o atendimento foi 
excelente, o funcionário na recepção foi 
muito simpático, as cadeiras estavam 
sinalizadas, o banheiro estava limpo e 
fui atendida rápido”, descreveu. 

No primeiro andar, está em 
funcionamento o PS Adulto, com sala 
de emergência com dois leitos ligada 
a uma sala de observação (com 10 
leitos) e o Núcleo Interno de Regulação 
(NIR). No 2º pavimento ficam 30 leitos 
de retaguarda do PS Adulto, sendo 28 
de enfermaria e dois de isolamento.  

Na próxima etapa será a vez da 
entrega do Pronto-Socorro Infantil e do 
terceiro pavimento, onde funcionará o 
ambulatório de Pediatria, de Psiquiatria 
e Psicologia da Infância e Adolescência 
(PPIA) e consultório de Ginecologia 
(para jovens menores de 18 anos). 

“O apoio do secretário Edson 
Aparecido tem sido fundamental na 
recuperação da estrutura e renovação 
do parque tecnológico do hospital para 
continuar oferecendo tratamento de 
qualidade a quem precisa”, afirmou a 
Superintendente. 

A reforma e ampliação da estrutura 
é parte do Programa Avança Saúde 
SP, fruto de acordo do Prefeito Bruno 
Covas junto ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), que prevê recursos 
de cerca de R$ 800 milhões para a saúde.

Dr. Marcos Yoshio Yano, Dra. Elizabete Michelete, 
Sr. Ricardo Nunes e Dr. Luiz Carlos Zamarco

Sr. Edson Aparecido e Vereador Paulo Frange



Comentários no Facebook: 

DESTAQUE DO MÊS

Vereador Arnaldo Faria de Sá visita obras em andamento
O vereador Arnaldo Faria de 

Sá esteve no HSPM no dia 31 de 
maio para conhecer as obras em 
andamento.  Acompanhado de seu 
Chefe de Gabinete, Christian Landim, 
o parlamentar conversou com a 
Superintendente e aproveitou a 
oportunidade para visitar as novas 
instalações do Pronto-Socorro (PS), 
que teve a primeira etapa entregue 
neste mês. 

O percurso também incluiu 
as obras em andamento para a 
construção da Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) Vergueiro. 
O parlamentar elogiou as 

melhorias no Complexo Hospitalar. “O 
atendimento no hospital melhorou 
muito e não sou eu que estou falando, 
é o que escuto da população”.  A 
visita foi acompanhada pela Chefe 
de Gabinete, Flávia Ivana Pallinger, 
pelo Diretor do Departamento de 
Atenção à Saúde (DAS), Dr. Marcos 
Yoshio Yano e pelo engenheiro 
do Departamento de Técnico de 
Administração e Infraestrutura (DAI), 
Alan dos Santos de Jesus. 

Confira essas e outras notícias 
na íntegra no site do HPSM:
www.hspm.sp.gov.br



SEMANA DA ENFERMAGEM 

Eles escolheram dedicar suas 
vidas para cuidar de pessoas. São 
primordiais para o acolhimento de 
pacientes com os mais diversos 
quadros clínicos. Peça fundamental 
no cuidado aos que procuram 
atendimento, especialmente no 
HSPM, enfermeiros, técnicos e 
auxiliares de enfermagem foram 
homenageados entre os dias 12 e 
20 de maio, quando aconteceu a 
Semana da Enfermagem.

Profissionais são homenageados na Semana da Enfermagem
Durante o evento de entrega da 

primeira etapa do Pronto-Socorro 
(PS), em 12 de maio, o prefeito Ricardo 
Nunes falou sobre a comemoração. 
“Parabenizo a todos não apenas 
pela data, mas pelo trabalho que 
desempenham todos os dias”. 

Em comemoração à data, a 
Gerência de Enfermagem distribuiu 
lembrancinhas aos enfermeiros, 
técnicos e auxiliares. Para marcar a 
Semana da Enfermagem, o site do 

Para conhecer as histórias, acesse o link: http://bit.ly/HSPM_SemanaEnfermagem

HSPM (link abaixo) trouxe histórias de 
servidores que integram as equipes 
do hospital e que simbolizam todos 
os profissionais que se empenham 
para prestar atendimento de 
qualidade. 

A Superintendente também 
elogiou as equipes de enfermagem. 
“São pessoas que merecem todo 
o reconhecimento pela dedicação 
e têm feito a diferença no 
enfrentamento da pandemia.”

Sebastião Roberto de Almeida

Solange Garcia Queiroz

Fátima Quero Morais

Maria Silvia Cavalheiro Mendes

Rozeana França da Costa



ACONTECEU

Em maio, o Rotary Club de São 
Paulo/Paraíso concedeu certificado 
de Menção Honrosa do prêmio Dra. 
Asanuma Misawa ao HSPM e à Dra 
Joseli Beatriz Suzin, coordenadora 
do Programa Vida e Terapia.  A 
homenagem é direcionada a pessoas 
e serviços com ações notórias em 
prol do bem-estar da comunidade. 

A Comissão Organizadora do 
prêmio fez a escolha com base 
na inovadora criação da Sala de 
Meditação, em 1999, o que tornou 
o Complexo Hospitalar o primeiro 
hospital público a instituir um espaço 
do gênero no Brasil. 

A cerimônia aconteceu 
virtualmente no dia 6 de maio 
com a participação de integrantes 
de vários distritos do Rotary 
Club.  “Sabemos da importância 

O HSPM foi um dos escolhidos para 
participar de uma ação da Secretaria 
Municipal da Cultura para conscientizar 
a população sobre a importância 
das medidas de prevenção contra 
a Covid-19. Foram instalados três 

O Dia das Mães, comemorado 
em 9 de maio, foi marcado por 
homenagem às servidoras.  As 
mães em tratamento de câncer de 
mama foram presenteadas com 
kits contendo lenços e echarpes 
entregues pela Central de Ação 
Voluntária (CAV). 

A Associação Rosa Mulher, que 
firmou parceria recentemente com 
a CAV, doou 35 kits. A organização 
foi criada para dar apoio e elevar a 
autoestima de mulheres que estão 
em tratamento contra o câncer. 

Beatriz Sukano, que enfrentou e 
venceu a doença, decidiu fundar a 
associação após notar a ausência de 
espaços de acolhimento. Para ela, os 
presentes têm um impacto positivo 
na vida das pacientes. ‘’Acreditamos 
que com esse mimo elas não se 
sintam sós e também traga um 
pouco de confiança no tratamento’’. 

Além da entrega dos kits, outra 
ação ocorreu o Dia das Mães no 
hospital. Pacientes que estavam no 
leito, internadas nos andares das 
enfermarias, receberam um mimo 
(espelhinho de bolsa) entregue 
pela CAV. 

Hospital é homenageado pelo 
Programa Vida e Terapia

Dia das Mães 
é celebrado no HSPM

Hospital participa de ação contra a Covid-19

das terapias complementares 
e recentemente reformamos a 
Sala de Meditação para aprimorar 
os serviços prestados no local”, 
destacou a Superintendente. 

O espaço, localizado no 9° andar, 
é destinado às Práticas Integrativas 
e Complementares (PICs), oferecidas 
a servidores, dependentes, 
acompanhantes e população em 
geral. 

“O reconhecimento do nosso 
trabalho aqui no HSPM, dado 
pela sociedade civil, significa o 
comprometimento de todos que 
desempenham essa iniciativa 
com a saúde integral” afirmou a 
coordenadora do programa Vida e 
Terapia e iniciadora dos trabalhos na 
Sala de Meditação.

letreiros luminosos na entrada de 
pacientes que fazem parte do Projeto 
Ações contra a Covid. São projetadas 
três mensagens: “Quem ama, vacina”, 
“Heróis trabalham aqui!” e “Máscaras 
salvam vidas”.



ANOTE NA AGENDA

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

https://bit.ly/HSPM_Cursos

O primeiro curso do Programa 
de Educação Continuada em 
Enfermagem de 2021 foi concluído 
em 21 de maio. O tema foi “Cuidados 
Gerais e Manejo Clínico: Covid-19” 
e 181 servidores finalizaram as 
aulas online, realizadas pela 
Gerência Técnica de Capacitação e 
Desenvolvimento do HSPM. 

O objetivo foi preparar e atualizar 
enfermeiros, auxiliares e técnicos 
de enfermagem do hospital e 
da Secretaria Municipal de São 
Paulo (SMS) sobre o atendimento 
de pacientes com suspeita ou 
diagnosticados com a doença nas 
unidades hospitalares (urgência, 
emergência, unidade intensiva e 
internação) da rede municipal.

A servidora Mariana Calado 
Zappitelli se inscreveu e aprovou 
o formato da capacitação. “Estou 
muito satisfeita com a forma que 
o curso é aplicado, pois trabalho e 
faço bacharelado em enfermagem e 
não tenho tempo disponível para ir 
a cursos. Desta forma (EAD), posso 
fazer utilizando os horários que 
posso estudar, como de madrugada 
ou quando estou de folga.” 

Durante as seis horas de carga 
horária foram apresentadas 
informações sobre sinais e sintomas, 
contágio de risco, diagnóstico, 
biossegurança, manejo clínico, 
condições clínicas, precauções, 
prevenções e protocolos de trabalho 
da Covid-19. 

O curso é um dos 11 temas 
abordados pelo Programa 
de Educação Continuada em 
Enfermagem, com realização até 
novembro. Para saber quais serão 
próximos, basta acessar o link  
http://bit.ly/PECEEADII. 

Data de início: 28 de junho
Carga horária: 100 horas 
(70 online e 30 presencial)
Modalidade: Semipresencial
Público-alvo: Enfermeiros, auxiliares 
e técnicos de enfermagem do HSPM
Inscrições: 
http://bit.ly/CURSOCURATIVOS 
(até 20 de junho)

Data de início: 14 de junho
Carga horária: 6 horas
Modalidade: EAD 
Público-alvo: Enfermeiros, auxiliares 
e técnicos de enfermagem do HSPM 
e da Secretaria Municipal da Saúde
Inscrições: 
http://bit.ly/PECEEADII 
(até 10 de junho)

Data de início: 05 de julho
Carga horária: 6 horas
Modalidade: EAD 
Público-alvo: Enfermeiros, auxiliares 
e técnicos de enfermagem do HSPM 
e da Secretaria Municipal da Saúde 
Inscrições: http://bit.ly/PECEEADII 
(até 1° de julho)

Servidores finalizam 
curso sobre Covid-19

CAPACITAÇÃO

Aprimoramento Profissional em 
Tratamento de Feridas

Acidente com Material Biológico - 
Protocolos e Fluxos de Trabalho

Cuidados e Atualização na Aplicação 
da técnica de Hipodermóclise

ACONTECEU

O HSPM recebeu duas importantes 
doações no mês de maio. O Instituto 
Amor em Mechas doou 10 kits, cada 
um contendo peruca, garrafa térmica, 
álcool em gel, máscara, lenço, 
produtos e acessórios para cabelo, 
livros, colar de pérolas e maquiagens. 

Neusa Reis é voluntária no hospital 
e recebeu um dos kits. Atualmente 
em tratamento quimioterápico, ela 
disse o que achou da iniciativa. “Me 
senti acolhida e entendida. É um 
carinho muito grande!”. Os itens 
foram entregues ao Serviço Social, 
que também recebeu 15 sacolas da 
Associação Rosa Mulher. Cada kit 
veio com almofada protetora para 
axila e prótese mamária externa, 
além da bolsa. 

A assistente social Olga Akemi 
é responsável pela distribuição das 
doações e ressalta o simbolismo 
da iniciativa. “Eu acho tudo de 
mais importante para a mulher 
nesse momento. Esse mimo é um 
reconhecimento pelo sofrimento 
que ela está passando. É uma forma 
de trabalhar a autoestima e esse 
acolhimento é primordial”. 

O novo comandante operacional 
da Guarda Civil Municipal (GCM) na 
área Centro, inspetor superintendente 
João Paulo Guilherme dos Santos (à 
esquerda), esteve no HSPM no início 
deste mês. Na ocasião, ele conversou 
com a Superintendente, a quem 
apresentou o inspetor de divisão 
Fausto Alcântara (à direita), que 
assumiu o comando regional da Vila 
Mariana, região que inclui o hospital. 
Ambos se colocaram à disposição para 
discutir melhorias nas condições de 
segurança.

Novo Comandante 
Superintendente da GCM

Doações para pacientes oncológicos

CURSOS NO HSPM



DESTAQUE DO MÊS - FUNCIONÁRIOS DA GERÊNCIA TÉCNICA DE APOIO DIAGNÓSTICO
O Centro de Diagnóstico integra o 

Departamento de Apoio Técnico (DAT) 
e é o setor do HSPM responsável por 
exames de imagem e traçado, que são 
aqueles com resultados em formato 
de gráfico. A lista dos procedimentos 
realizados é extensa: tomografia, 
u l t r a s s o m ,  r a i o -x  ( i n c l u i n d o 
contrastado), biópsia, endoscopia, 
colonoscopia, eletroencefalograma, 
eletroneuromiografia, mamografia e 
densitometria óssea.  

Procedimentos cardíacos de 
ecocardiograma, monitorização 
ambulatorial da pressão arterial 
(MAPA),  teste ergométr ico, 
eletrocardiograma e holter também 
são realizados pelo setor. Na 
hemodinâmica são executados 
procedimentos das clínicas de cirurgia 
vascular, cardiologia e de medicina 
intervencionista. Somente em 2020, 
o Centro Diagnóstico totalizou mais 
de 102 mil exames realizados. Exames 
que não são oferecidos no hospital, 
como a radioterapia e ressonância 
magnética, podem ser encaminhados 
para realização via SUS ou por 
contratos externos. Esses casos são 
de responsabilidade da Unidade de 
Avaliação e Controle (UAC). 

Nos últimos anos, Centro 
Diagnóstico vem passando por 
um processo de modernização. 
Os exames de radiologias são 
digitalizados e permitem o acesso 
online tanto por pacientes quanto 
por médicos. A estimativa é que 
houve redução de 30% a 40% nas 
impressões.   

Outra mudança aconteceu nos 
agendamentos, que podem ser feitos 
no mesmo dia da consulta, pelo 
Sistema de Gestão Hospitalar (SGH).  
A modernização da área incluiu a 
revitalização do setor de endoscopia/
colonoscopia, com aquisição de 
vários aparelhos para realização 
dos exames, e de um tomógrafo de 
última geração. O HSPM parabeniza 
a todos os profissionais do Centro 
Diagnóstico pela dedicação e 
empenho na prestação de serviço.  

Parte da equipe da Radiologia

Parte da equipe da Endoscopia/Colonoscopia Parte da equipe da Densitometria

Parte da equipe do Ultrassom Parte da equipe da Cardiologia



O glaucoma é uma doença 
progressiva provocada pelo aumento 
da pressão intraocular, o que afeta 
as fibras nervosas do nervo óptico.  
A ausência de sintomas associada 
ao diagnóstico tardio pode agravar 
a doença, que é a maior causa de 
cegueira irreversível no mundo. O 
tema é o foco da entrevista desta 
edição do HSPM Responde, que traz 
uma entrevista com o médico Dr. 
Aloísio Punhagui Cuginotti Filho, da 
Clínica de Oftalmologia do hospital.  

O que é o glaucoma? 
Glaucoma é uma lesão progressiva 
do nervo óptico cujos fatores de 
maior importância são a pressão 
intraocular e o estado do nervo 
óptico.

Quais são os tipos de glaucoma?
Podemos considerar o glaucoma 
como de dois tipos principais: 
primários, que são os de ângulo 
aberto e fechado, congênitos e 
juvenis e os secundários, que 
são reflexos de outras doenças, 
como o neovascular, facogênico e 
facomórfico.

Quais os sintomas?
O glaucoma é uma doença silenciosa 
e, no geral, não apresenta sintomas, 
porém alguns sinais podem ser 
identificados pelo oftalmologista em 
exames de rotina.

Glaucoma pode causar perda da 
visão quando não tratado 

É possível apontar as causa do 
glaucoma? É hereditário?  
Não existe uma causa identificável 
isolada para o glaucoma. Hoje se sabe 
que é um conjunto de condições que 
podem fazer a pessoa desenvolver 
a doença. A genética familiar pode 
ser uma delas, apesar de não ser 
obrigatório para o desenvolvimento 
da doença. 

Quais os fatores de risco?
Os principais são a elevada pressão 
dos olhos, história de glaucoma 
na família, o uso de algumas 
medicações (como os que são à base 
de corticoides), idade avançada, raça 
negra e miopia elevada.

Como é feito o diagnóstico? É 
possível detectar o problema 
em exames oftalmológicos de 
rotina?
O diagnóstico é, principalmente, 
feito pelos exames oftalmológicos 
de rotina no consultório, com a 
avaliação do olho, nervo óptico 
e pressão intraocular. Em alguns 
casos, podem ser necessários 
exames mais específicos pedidos 
pelo próprio médico.

Como é o tratamento? 
Existem hoje diversas modalidades 
de tratamento, sendo a mais comum 
o uso diário de colírios para diminuir 
a pressão intraocular. Outras opções 
são laser e cirurgia, dependendo de 
cada caso.

Há cura ou apenas meios de 
controlar a doença?
Infelizmente não existe ainda cura 
para o glaucoma, mas um tratamento 
feito corretamente e o diagnóstico 
precoce (mais cedo possível) 
melhoram muito a possibilidade de 
controle da doença.

Qual a diferença entre glaucoma 
e catarata?
O glaucoma é uma doença ocular 
que afeta o nervo óptico e a 
catarata afeta o cristalino, portanto, 
são coisas diferentes e, portanto 

tratamentos diferentes. 

Há alguma faixa etária mais 
atingida pelo glaucoma?
A faixa etária mais comum dos 
primeiros sinais de glaucoma é a 
partir dos 40 anos.

Quais as consequências caso a 
doença não seja tratada?
Por ser uma doença progressiva, se 
não for tratada a tempo pode levar 
à cegueira.
O glaucoma continua sendo a maior 
causa de cegueira irreversível no 
mundo.

Em quais casos a cirurgia é 
necessária?
Classicamente se opera o glaucoma 
em casos em que as medicações 
ou outras técnicas não foram 
eficazes em diminuir a pressão do 
olho. Porém, atualmente existem 
modalidades de cirurgias para casos 
iniciais, além de cirurgias para casos 
especiais em que se indica como 
primeira opção.

É possível falar em prevenção? Se 
sim, quais as dicas para prevenir 
o surgimento do glaucoma?
As palavras de ordem no glaucoma 
são: prevenção e diagnóstico 
precoce.  É recomendável que 
todas as pessoas tenham como 
hábito fazer exame oftalmológico 
completo pelo menos uma vez por 
ano, evitando exames superficiais 
para aferição de grau apenas, por 
exemplo. 

Especialista da Clínica de Oftalmologia esclarece dúvidas 
sobre o assunto.
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