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Cinoterapia proporciona 
alegria a pacientes

Pacientes das clínicas de Geriatria 
e Oncologia receberam visitantes 
especiais em novembro. Os cães 
do Canil da Guarda Civil Municipal 
(GCM) estiveram no hospital para 
promover a cinoterapia, projeto de 
terapia assistida por animais que 
proporciona mais conforto e alegria 
durante o período de internação.  

Para muitos pacientes, a terapia é 
uma forma de matar a saudade dos 
animais de estimação que tiveram 
ao longo da vida, como foi o caso do 

senhor Antônio Gonçalvez. “Já tive 
muito cachorro quando eu morava 
na fazenda, hoje em dia não tenho 
mais, mas eles aqui ajudam a matar 
a saudade”, disse. 

Maria Alice Fonseca também 
aprovou a visita. “Eu adoro cachorro. 
Eu não tenho cachorro mais porque 
eles precisam de muito cuidado, 
tempo, espaço, banho, médico e 
não tenho tempo. Adorei-os, com 
certeza ajuda muito os pacientes, 
pena que não posso levar um deles 
para casa”. 

A cuidadora Alva Valéria Carmo 
de Castro conta que percebeu 
os efeitos da terapia na paciente 
Doriete Carneiro de Azevedo, da 
qual é responsável.  “O paciente 
fica o dia todo sentado ou deitado 
na cama, sem ter expectativa de 
nada, e se eles veem alguma coisa 
diferente já anima e o animalzinho 
trás muito carinho. Isso conforta e 
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ela está até mais animada”, afirmou 
a profissional. 

A cinoterapia é fruto da parceria 
que existe entre o canil da GCM e o 
hospital e foi retomada em setembro 
deste ano após interrupção das 
visitas por conta da pandemia da 
Covid-19. Além de ajudar no processo 
de recuperação, a terapia estimula à 
comunicação, promove benefícios 
físicos e mentais e impacta no 
cotidiano de pacientes, familiares e 
profissionais da saúde. 



Toda segunda quinta-feira do 
mês de novembro é comemorado 
o Dia Mundial da Qualidade. A data 
é reconhecida pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) como 
“Patrimônio Mundial” e teve como 
tema deste ano “Sustentabilidade: 
melhorando nossos produtos, 
pessoas e planeta”. 

Com objetivo de se tornar 
referência em humanização e 
qualidade na prestação dos serviços 

Novembro marca Dia Mundial da Qualidade
de saúde, ensino e 
pesquisa, o Hospital do 
Servidor Público Municipal 
(HSPM) filiou-se ao 
programa do Compromisso 
com a Qualidade Hospitalar 
(CQH), da Associação 
Paulista de Medicina (APM) 
do Conselho Regional de 
Medicina (CRM). 

O coordenador do 
Núcleo Executivo de 
Planejamento e Qualidade 
(NEPQ) do HSPM, Dr. 
Edelton Ghersel Narchi, 
ressalta que a motivação 
foi o empenho da força de 
trabalho no envolvimento 

com o conceito da melhoria contínua 
dos serviços, bem como o fato 
de o programa ter como objetivo 
exclusivo o aprimoramento do 
serviço, a oferta de serviços e 
bancos de dados como referenciais 
comparativos e a motivação dos 
colaboradores do hospital.

“Não se pode também omitir o 
envolvimento da força de trabalho 
e o apoio da alta direção, que se 
empenhou na tarefa e liderou 

a caminhada. Os benefícios da 
empreitada foram paulatinamente 
se descortinando com evidentes 
progressos em nossa atuação”, 
destacou o coordenador. 

Em setembro de 2004 o 
hospital recebeu a primeira visita 
da comissão do programa para 
avaliação e, no ano seguinte, 
obteve o selo de conformidade. 
O HSPM foi o primeiro hospital 
publico do município a conquistar 
a certificação. 

“Desde então, a instituição 
segue em busca da melhoria 
permanente para dar continuidade 
à sua missão, que é: ‘Atender, 
Cuidar e Ensinar com Excelência’, 
sem nunca ter deixado de 
participar do programa”, afirmou o 
profissional. 

A participação ativa no 
CQH permitiu ao hospital o 
desenvolvimento de um modelo 
de gestão para a qualidade, 
mudança na cultura organizacional 
e o desenvolvimento de um 
planejamento estratégico que 
permite a continuidade das ações 
na administração pública. 

Comentários no Facebook: 



ACONTECEU

Dia do doador de sangue tem ação no HSPM

Profissionais da saúde 
finalizam curso

Programa de Educação 
Continuada em Enfermagem

Jogo da seleção brasileira

Engenharia Biomédica

Para marcar o Dia Nacional do 
Doador de Sangue, comemorado em 
25 de novembro, o HSPM presenteou 
os doadores que compareceram ao 
banco de sangue do hospital na data 
com um mimo, que consistiu em um 
balde de pipoca, suco e bolachas.

A doação de sangue é um gesto 
simples, mas de suma importância 
para salvar vidas de pacientes 
vítimas de acidentes, que necessitam 
de cirurgia, transplante de órgão ou 
tratamento oncológico, por exemplo. 
Uma única bolsa de sangue pode 
beneficiar três pacientes. 

A servidora Maria Helena Alves 
escolheu a data para realizar a sua 
primeira doação.  Ansiosa, ela contou 
que decidiu se tornar doadora após 
assistir na televisão a uma matéria 
sobre a queda na doação de sangue. 
‘’Precisamos ter consciência e pensar 
mais no outro’’ declarou. 

Foi concluído o curso sobre 
Fluxo de Atendimento ao Acidente 
com Material Biológico do HSPM”, 
disponível na modalidade online 
deste o início de setembro. Os inscritos 
tiveram até o dia 30 de novembro 
para acessar e estudar o material 
didático e realizar a prova final, 
passo necessário para aprovação e 
emissão do certificado de conclusão 
do curso. Aberto apenas para 
servidores do hospital, o curso teve 
como meta ampliar o conhecimento 
sobre o fluxo de atendimento em 
casos de acidentes com materiais 
biológicos que possam envolver os 
servidores, residentes, preceptores e 
supervisores de estágios.

Novembro marcou o início 
das aulas dos dois últimos 
cursos do Programa de 
Educação Continuada em 
Enfermagem do HSPM de 2021: 
“Promoção, Incentivo e Manejo 
do Aleitamento Materno” e 
“Atualização em Coleta do exame 
Papanicolau”. Todos os módulos 
do programa foram realizados 
na modalidade a distância, com 
duração de seis horas cada. 

O programa teve como objetivo 
proporcionar a atualização de 
enfermeiros, auxiliares e técnicos 
de Enfermagem do hospital e da 
Secretaria Municipal da Saúde 
(SMS).

Servidores da área da saúde 
assistiram ao jogo de futebol 
entre as seleções do Brasil e da 
Colômbia, realizado em 11 de 
novembro, após a Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) doar 
ingressos para profissionais das 
secretarias municipais da saúde do 
Município e do Estado. O gesto foi 
um agradecimento pelos esforços 
no combate à pandemia de 
Covid-19 e funcionários do HSPM, 
representados pelos servidores 
na foto acima (Djalma F. da Silva e 
Ednei M. Gonçalves) compareceram 
ao evento realizado na Neo Química 
Arena.

Profissionais do setor de 
Engenharia e Manutenção do 
hospital participaram de aula sobre 
o tema “Gestão de Risco Aplicadas 
à Engenharia de Fatores Humanos”, 
que tem objetivo de desenvolver 
metodologias que proporcionem 
ações para a melhoria da segurança 
do processo tecnológico em saúde. 
O evento foi uma contrapartida de 
estágio do curso de Engenharia 
Biomédica da PUC-SP.

José Domingos Alves é 
doador frequente e começou 
por conta de um conhecido que 
precisava. Atualmente, ele doa 
voluntariamente. ‘’As pessoas 
precisam mudar a ideia delas sobre 
a doação de sangue, o processo é 
muito seguro’’.

O coordenador do banco de sangue 
do HSPM, Dr. Fernando B. de Oliveira, 
esclarece que a doação é a única 
maneira de tratamento para vários 
pacientes que dependem deste gesto 
de solidariedade.  Porém, é preciso 
ficar atento aos critérios.  “A pessoa 
não pode doar se possuir um risco 
maior para doenças transmissíveis 
pelo sangue, por exemplo”. 

Portanto, ao fazer a doação, todo 
o material utilizado para a coleta 
é esterilizado e descartável, não 
existe nenhum risco de contrair 
doenças durante o procedimento.

Confira essas e outras notícias

www.hspm.sp.gov.br

CAPACITAÇÃO



NOVEMBRO AZUL
O Novembro Azul, campanha de 

Combate ao Câncer de Próstata, 
contou com a participação de 
servidores no início do mês. 

A Central de Ação Voluntária 
(CAV) distribuiu laços com a cor da 
campanha para conscientizar o 
público masculino sobre a importância 
dos exames preventivos.

CUIDAR DA 
SAÚDE TAMBÉM 
É COISA DE 

HOMEM



A Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho (SIPAT), 
promove a conscientização dos 
funcionários, de todos os setores, 
sobre a importância da prevenção de 
acidentes e doenças ocupacionais. O 
uso do E.P.I. (Equipamento de Proteção 
Individual) e do E.P.C. (Equipamento 
de Proteção Coletiva) são medidas 
básicas, que previnem lesões físicas 
e/ou emocionais causadas por 
acidentes. A área da saúde registra 
um dos maiores índices de acidentes, 
portanto, é nosso dever incentivar 
a prevenção e diminuir os riscos. O 
acidente com material biológico é a 
principal ocorrência na área hospitalar, 
sendo de extrema importância a 
prevenção e um atendimento eficaz 
pós-ocorrência.

A 32ª SIPAT do HSPM foi apresentada 
em novo formato por causa do 
momento atual vivido por todos. O 

DESTAQUE DO MÊS - GERÊNCIA TÉCNICA DE ENSINO E PESQUISA (GTEP) 

A Gerência Técnica de Ensino 
e Pesquisa (GTEP), vinculada à 
Superintendência, tem a missão de 
proporcionar condições e favorecer o 
ensino e a formação multidisciplinar 
no HSPM. O setor é composto pela 
Comissão de Residência Médica 
(Coreme), Comissão de Ensino 
Médico de Graduação e Internato em 
Medicina e Comissão dos Estágios 
Multiprofissionais.  

A Coreme iniciou as atividades há 
aproximadamente 40 anos e conta 
atualmente com 21 Programas de 
Residência Médica credenciados pela 
Comissão Nacional de Residência 
Médica/MEC, o que representa 170 
médicos residentes anualmente.  

São realizadas reuniões periódicas 
com os supervisores dos programas 
e representantes dos médicos 
residentes, além da discussão, 
resolução e encaminhamento de 
demandas pedagógicas que ocorrem  
nos cenários da prática envolvendo 
residentes, bem como avaliação dos 
programas.  

A produção científica dos médicos 
residentes é disponibilizada na 
Biblioteca Virtual em Saúde e na 
biblioteca física, e em outubro de 
cada ano há a apresentação do 
Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) para uma banca examinadora, 
corpo clínico e orientadores. 

As estratégias pedagógicas para 
a formação do residente conforme 
sua área de atuação e especialidade 
é desenvolvida pela GTEP/Coreme 
desde a organização do evento de 

recepção dos Médicos Residentes, 
onde são repassadas informações 
como escalas, fichas de avaliação 
e frequência, até a realização de 
seminários, laboratórios, a Semana 
de Apresentação do TCC, aulas 
obrigatórias mensais, processo 
seletivo de preceptores e emissão 
de certificados. 

A GTEP também conta com 
1.471 vagas rotativas de estágios 
multiprofissionais, representando 
quatro mil estagiários multidisciplinares, 

nas áreas de Medicina (graduação e 
internato), Enfermagem (graduação 
e técnico), Biomedicina, Nutrição 
(graduação e pós-graduação), 
Psicologia, Serviço Social, Fisioterapia, 
Radiologia, Engenharia Biomédica e 
Bucomaxilo (pós-graduação). 

O HSPM parabeniza a equipe 
da Gerência Técnica de Ensino e 
Pesquisa pelo incentivo à formação 
qualificada e aperfeiçoamento 
contínuo de médicos residentes e 
estagiários multidisciplinares. 

Parte da equipe da GTEP do HSPM

COLUNA CIPA HSPM
evento aconteceu virtualmente, no 
período de 22/11/2021 a 26/11/2021, 
através de uma plataforma que 
possibilitou a apresentação de 
conteúdo teórico, vídeos, atividades, 
interação com palestrantes e 
certificado com pontuação autorizada. 

Foram abordados temas 
importantes como detalhamento 
dos objetivos da CIPA, Prevenção 
de Acidentes, Síndrome de Burnout, 
Prevenção de Incêndios e Acidentes 
com material biológico. Nossos 
mais sinceros agradecimentos 
aos palestrantes e ao setor de 
Desenvolvimento do HSPM, que 
transformou a proposta da CIPA 
nesse evento rico em conhecimentos 
e informações sobre práticas seguras 
e boa convivência no ambiente de 
trabalho.

No período de 08 a 12/11/202, 
realizamos as eleições para compor 

a próxima gestão 2022/2023 da 
Comissão interna de Prevenção de 
Acidentes do HSPM. A eleição foi 
presencial, com uma urna instalada 
na entrada dos funcionários e outra 
volante que foi até os ambulatórios 
descentralizados, Hospedaria e prédio 
Administrativo. Alcançamos o número 
de 939 votos, sendo: 885 válidos, 19 
nulos e 35 brancos. Agradecemos 
sempre o apoio do Setor de Segurança 
do Trabalho e a Comissão Eleitoral 
que realizou um excelente trabalho. A 
CIPA é composta pelos representantes 
dos funcionários eleitos e pelos 
representantes da Administração que 
serão indicados pela Superintendência. 
A posse do novo grupo será realizada 
no dia 21/01/2022 às 10h no Anfiteatro. 
Parabéns a nova Gestão da CIPA, 
desejamos sucesso ao novo grupo.

  Ana Karen D. F. Hanatzsch
Presidente CIPA/HSPM



Ainda não há consenso sobre as 
causas da artrite reumatoide, doença 
inflamatória crônica que pode afetar 
diversas articulações. Nesta edição do 
HSPM Responde, a coordenadora da 
Reumatologia do Hospital do Servidor 
Público Municipal (HSPM), Dra. Pérola 
Goberstein, esclarece as principais 
dúvidas sobre o tema.

O que é artrite reumatoide (AR)? Tem 
alguma faixa etária predominante? 

A artrite reumatoide (AR) é uma 
doença inflamatória crônica que 
pode afetar várias articulações. A 
causa é desconhecida e acomete as 
mulheres duas vezes mais do que 
os homens. Inicia-se geralmente 
entre 30 e 40 anos e sua incidência 
aumenta com a idade.

Quais são as causas? É hereditária?
Ainda não se sabe qual a causa, 

mas existe uma influência e 
predisposição genética.

Como é feito o diagnóstico?
Segundo o Colégio Americano 

de Reumatologia, o diagnóstico 
de artrite reumatoide é feito 
quando pelo menos quatro dos 
seguintes critérios estão presentes 
por pelo menos seis semanas: 
Rigidez articular matinal durando 
pelo menos uma hora; artrite em 
pelo menos três áreas articulares; 
artrite de articulações das mãos: 
punhos, interfalangeanas proximais 
(articulação do meio dos dedos) 
e metacarpofalangeanas (entre 
os dedos e mão); artrite simétrica 
(por exemplo, no punho esquerdo 
e no direito); presença de nódulos 

Saiba mais sobre artrite reumatoide

reumatoide; presença de fator 
reumatóide no sangue; alterações 
radiográficas: erosões articulares 
ou descalcificações localizadas em 
radiografias de mãos e punhos.

O diagnóstico precoce e o 
início imediato do tratamento são 
fundamentais para o controle da 
atividade da doença, prevenção 
da incapacidade funcional e lesão 
articular e o retorno ao estilo de 
vida normal do paciente o mais 
rapidamente possível. Apenas o 
médico especialista pode avaliar 
quais exames devem ser solicitados 
a cada paciente. 

Como é o tratamento? 
O tratamento medicamentoso vai 

variar de acordo com o estágio da 
doença, sua atividade e gravidade, 
devendo ser mais agressivo conforme 
a doença. Os anti-inflamatórios são 
a base do tratamento, seguidos de 
corticoides para as fases agudas 
e drogas modificadoras do curso 
da doença, a maior parte delas 
imunossupressoras. 

Mais recentemente os agentes 
imunobiológicos passaram a 
compor as opções terapêuticas. O 
tratamento com anti-inflamatórios 
deve ser mantido enquanto se 
observar sinais inflamatórios 
ou o paciente apresentar dores 
articulares. O uso de drogas 
modificadoras do curso da doença 
deve ser mantido indefinidamente. 
O tratamento medicamentoso é 
sempre individualizado e modificado 
conforme a resposta de cada doente. 
Em alguns pacientes, há indicação 
de tratamento cirúrgico, dentre 
eles, cita-se a sinovectomia para 
sinovite persistente e resistente ao 
tratamento conservador, artrodese, 
artroplastias totais, etc.

Fisioterapia e terapia ocupacional 
contribuem para que o paciente 
possa continuar a exercer as 
atividades da vida diária. A 
proteção articular deve garantir 
o fortalecimento da musculatura 
periarticular e adequado programa 
de flexibilidade, evitando o excesso 

Fisioterapia e terapia ocupacional são usadas para 
controle dos sintomas. Especialista da Clínica de 
Reumatologia esclarece dúvidas sobre o assunto.

HSPM RESPONDE

de movimento.  O condicionamento 
físico, envolvendo atividade aeróbica, 
exercícios resistidos, alongamento e 
relaxamento, deve ser estimulado, 
observando-se os critérios de 
tolerância de cada paciente.

Existem meios de se prevenir contra 
a doença?

Na artrite reumatoide não há 
meios de prevenção, e assim como 
em várias outras doenças reumáticas 
crônicas, o seguimento pelo médico 
reumatologista é imprescindível e 
deve ser contínuo. Os intervalos 
entre as consultas variam de paciente 
para paciente. Em alguns casos 
avaliações mensais são necessárias 
enquanto em outros casos, com 
doenças de menor gravidade ou 
controladas, intervalos maiores entre 
as consultas podem ser estabelecidos.  

Exames de acompanhamento são 
feitos com frequência para avaliar 
a atividade da doença e efeitos 
colaterais das medicações. Apenas o 
médico pode diminuir ou aumentar 
a dose das medicações, modificar o 
tratamento quando necessário ou 
indicar a terapia de reabilitação mais 
adequada a cada caso.

Além das articulações, a AR pode 
atingir outros órgãos?

Pode sim haver acometimento 
sistêmico, afetando rins, pulmões e 
coração.

Artrite é diferente de artrose?
Sim, artrose é considerada 

uma doença degenerativa, que 
acometem adultos acima de 40 
anos, comprometendo articulações, 
cartilagens e formando osteófitos, 
conhecidos vulgarmente como “bicos 
de papagaio”. Existe também um 
componente hereditário, mas pode 
estar associado a fatores ambientais 
e ter um processo inflamatório. O 
principal tratamento consiste em 
exercícios físicos com ênfase ao 
fortalecimento muscular, além de 
analgésicos, relaxantes musculares, 
reparadores de cartilagens, colágenos 
e alguns fitoterápicos.
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Três dermatologistas do 
HSPM estão entre os 30 autores 
estrangeiros que participaram 
do Text Book of Onychology, livro 
publicado neste ano pela Nail 
Society of India. O coordenador da 
clínica de Dermatologia, Dr. Nilton 
Di Chiacchio e os médicos Dra. 
Cristina Diniz Borges Figueira de 
Mello e Dr. Nilton Gioia Di Chiacchio 
redigiram artigo chamado “Surgical 
Management of Ingrown Nail” (em 
português, “Tratamento cirúrgico de 
unha encravada”).  A publicação de 
600 páginas conta com 61 capítulos 
e fotos coloridas.

O livro “Administração Hospitalar: 
Curso de Especialização”, lançado 
em novembro, contou com a 
contribuição da engenheira 
Fernanda Julio Barbosa Campos, 
da Assessoria de Informação e 
Planejamento Estratégico do HSPM. 
A profissional é autora de dois 
capítulos: Planejamento Físico de 
Hospitais e Serviço de Manutenção 
Hospitalar.

DESTAQUE DO MÊS

As práticas integrativas oferecidas 
pelo Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM) foram tema de um 
artigo na revista Somanlu – Revista 
de Estudos Amazônicos.  A matéria 
teve como enfoque ‘’Reflexões sobre 
a inserção das práticas integrativas 
e complementares no Hospital do 
Servidor Público Municipal de São 
Paulo’’.

O texto foi escrito pela Dra. 
Joseli Beatriz Suzin, coordenadora 
do setor de práticas integrativas e 
complementares do HSPM, e pelo 
Dr. Augusto Cesar Santomauro, 
colaborador do setor de práticas 
integrativas do hospital. Foi debatido 
o desenvolvimento tecnológico 
e a especialização ocorrida nos 
últimos tempos, que ajudaram a 
ampliar a capacidade do diagnóstico 
e tratamento de doenças, mas 
acarretou no encarecimento 
progressivo dos serviços médicos. 
O modelo desenvolvido no HSPM 
e seus resultados também foram 
apresentados pela coordenadora no 
Laboratório de Inovação sobre Práticas 
Integrativas e Complementares 
em Saúde (LIS PICS), realizado na 
modalidade online neste mês. 
A iniciativa é promovida pela 
Organização Pan-Americana da 
Saúde no Brasil em parceria com a 
Coordenação Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares em 
Saúde da Secretaria de Atenção 
Primária em Saúde, do Ministério da 
Saúde, para discutir sobre os 15 anos 
da política nacional.

O Dr. Bruno Filipe Viotto Petta, 
médico residente da clínica 
de Cirurgia Vascular do HSPM, 
conquistou a primeira colocação 
no 6º prêmio Dr. Emil Burihan – 
Residente Pesquisador, honraria 
concedida pela Sociedade Brasileira 
de Angiologia e de Cirurgia Vascular 
Regional de São Paulo (SBACVSP).  
O trabalho premiado, feito sob a 
orientação do Dr. Alexandre Petnys, é 
mesmo apresentado na conclusão do 
curso à Comissão de Residência Médica 
(Coreme), com o tema “Aprimoramento 
técnico-motor: modelo de 
baixo-custo para treinamento 
de anastomoses vasculares”.  
O projeto da SBACVSP conta com 
participantes de todo o País e tem 
o intuito de incentivar a produção 
de pesquisas cientificas de jovens 
médicos vasculares do Brasil.

D e r m a t o l o g i s t a s 
integram de publicação 
indiana

A coordenadora da seção 
técnica de Cuidados Paliativos e 
Assistência Domiciliária do HSPM, 
Dra. Dalva Yukie Matsumoto, 
foi entrevistada para o Finitude 
Podcast. A médica falou sobre sua 
experiência na área e o trabalho 
desenvolvido na hospedaria 
de cuidados paliativos do 
hospital, inaugurada em 2004. A 
especialista também foi convidada 
para falar sobre vivência nesses 17 
anos de existência da hospedaria 
em audiência pública na Câmara 
Municipal de Ribeirão Preto-SP.

Cuidados Paliativos do 
HSPM é destaque em 
podcast e audiência 
pública 

Residente de Cirurgia 
Vascular é premiado

Livro sobre administração 
hospitalar tem contribuição 
de servidora

Artigo e evento do 
Ministério da Saúde 
abordam PICS do HSPM


