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HIGIENIZE AS MÃOS MANTENHA O DISTANCIAMENTOUSE A MÁSCARA

Covid-19

Doação de órgãos é gesto de amor ao próximo

Neste momento, mais de 50 mil 
pessoas aguardam na fila de espera 
por um órgão ou tecido no Brasil. Foi 
a chance de transformar a dor da 
perda do ente querido em esperança 
para alguém que aguarda por um 
transplante que motivou a família 
de R.D.L., de 60 anos, a autorizar 
a doação. O paciente faleceu no 
HSPM em 8 de outubro e Felícia Ida 
L. Marques dos Reis, sua irmã, conta 
que a decisão atendeu a um desejo 
expressado por ele.             

“Os familiares foram chamados 
pela equipe médica para confirmação 
da morte encefálica, momento 
em que autorizamos a doação. Ele 
sempre disse que doaria, atendemos 
ao pedido dele”, afirmou Felícia.
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Infelizmente, o ato de 
solidariedade ainda é um tabu. O 
coordenador do Pronto-Socorro 
Adulto (PSA) do Hospital do Servidor 
Público Municipal, Dr. José Antonio 
Volpiani, destaca que, apesar de o 
Brasil ser uma referência mundial em 
transplante, o índice de autorização 
familiar ainda é baixo. 

“Aproximadamente 40% das 
doações não são realizadas por 
causa de recusa da família, ou seja, 
é um índice muito alto. Por isso é 
muito importante que quem deseja 
ser doador converse sobre o assunto 
com a família para deixar claro seu 
desejo ainda em vida”, aconselhou o 
médico do HSPM. 

A possibilidade de doação dos 

órgãos ocorre somente quando 
é declarada a morte encefálica 
do paciente, confirmada após a 
realização de exames que comprovem 
a inexistência de fluxo cerebral, 
tornando assim o quadro irreversível. 
O procedimento só ocorre mediante 
autorização de parentes. 

O gesto tem a capacidade de 
transformar muitas vidas, uma vez 
que um único doador pode ajudar 
ao menos oito pessoas. “Tivemos 
certeza que ele ficaria muito feliz em 
poder ajudar a outros por ser muito 
generoso. E foi assim. Sabemos que 
em algum lugar deste Brasil alguém 
teve a alegria de viver de volta. E ele 
foi assim, muito alegre. Hoje fica a 
saudade”, disse Felícia.



O implante percutâneo 
transcateter de válvula aórtica 
(TAVI), procedimento para troca de 
válvula do coração, foi realizado pela 
primeira vez no HSPM em outubro. 
A equipe de cirurgia cardíaca, em 
conjunto com a da Hemodinâmica, 
efetuou o procedimento para 
colocação de prótese percutânea 
em um paciente de 72 anos, 
diagnosticado com estenose aórtica 
e que havia passado por outras duas 
cirurgias convencionais (abertas) 
e uma terceira para inserção de 
marca-passo. 

A estenose aórtica é uma doença 
do coração, causada principalmente 
pelo envelhecimento, onde a válvula 
aórtica é mais estreita que o normal, 
dificultando o bombeamento de 
sangue do coração para o corpo, 

Primeira cirurgia cardíaca para implante de 
válvula transcateter é realizada no HSPM

resultando em sensação de falta de 
ar, dor no peito e palpitações.

Há dois procedimentos para o 
tratamento da doença, dependendo 
do estado de saúde do paciente: a 
troca da válvula por cirurgia com peito 
aberto e o procedimento por cateter 
colocado na artéria femoral, na coxa 
ou a partir de um corte feito próximo 
ao coração. Nesse caso, a válvula 
defeituosa não é retirada e a prótese 
é implantada em cima da antiga. 

A intervenção oferece uma 
série de benefícios por ser menos 
invasiva, como maior conforto ao 
paciente e redução do tempo de 
operação de seis para duas horas, 
em média, proporcionando maior 
rapidez na recuperação.

“Na chamada cirurgia 
convencional, o trauma cirúrgico 
é maior e o paciente fica ‘mais 
debilitado’, permanecendo pelo 
menos de dois a três dias na UTI, 
além de uma estadia no quarto. 
Nesse primeiro caso do HSPM, o 
paciente saiu da sala acordado, 
passou um dia na UTI, dois no quarto 
e depois foi para casa”, detalhou o 
cirurgião cardiovascular Dr. André 

ACONTECEU

Residentes apresentam trabalhos de conclusão de curso (TCC)
Alunos dos Programas de 

Residência Médica do HSPM 
apresentaram neste mês os 
trabalhos de conclusão dos 
cursos. Os médicos residentes 
desenvolveram os trabalhos durante 
o período de residência no HSPM 
e os projetos possuem métodos e 
temáticas diversos, como relatos 
de casos, revisões da literatura 
científica, protocolos clínico,  estudos 
retrospectivos e prospectivos.

As exposições aconteceram 
entre 4 e 7 de outubro e a banca 
examinadora contou com a 
participação de profissionais 

de especialidades inseridas no 
Programa de Residência.  

Supervisor do programa na área 
de Cirurgia Geral, Dr. Thiago Bachichi 
fez parte da banca examinadora 
e explica que o período é de suma 
importância para a formação dos 
profissionais, sendo a melhor 
e mais completa opção para 
capacitação nas especialidades 
médicas. ‘’Esse é o período de maior 
aprendizado na formação médica 
já com direcionamento para área 
de atuação futura do residente’’, 
explicou.

Bruna Costa, médica residente 

Luiz Mendes Martins, médico que 
realizou a operação. “Há muito 
batalhamos pelos nossos pacientes 
e essa incorporação representa um 
grande avanço técnico de segurança e 
conforto aos funcionários da Prefeitura 
de São Paulo”, concluiu o médico. 

O especialista reforça que a 
realização do procedimento só foi 
possível com apoio da diretoria do 
HSPM, representada na figura da 
Superintendente, e da Dra Regina 
Adler, coordenadora da Cardiologia. 
Também participaram da operação 
os cirurgiões cardiovasculares 
Dr. Vicente Ávila Neto e Dr. 
Felipe Reale Cividanes, o médico 
hemodinamicista Dr. Anderson de 
Melo Mota Ataíde e do anestesista 
Dr. Rodrigo Antônio Lopes Gerardi.

Em agosto deste ano, outra 
operação de alta tecnologia foi 
realizada com sucesso no HSPM. 
A primeira cirurgia para correção 
da comunicação interventricular 
por infarto (via percutânea) da 
rede municipal da saúde de São 
Paulo aconteceu no hospital, com 
a participação de profissionais da 
Cardiologia e Hemodinâmica.

de Dermatologia, conta que ficou 
ansiosa antes da exposição de 
seu trabalho. ‘’Gostei que, apesar 
do nervosismo, consegui passar 
a mensagem que queria e minha 
ansiedade não transpareceu durante 
a apresentação’’. 

Os Programas de Residência do 
HSPM existem há mais de 40 anos 
e são credenciados pelo Ministério 
da Saúde (MEC). Atualmente 21 
especialidades fazem parte da 
iniciativa, que oferece conhecimento 
teórico e prático, sempre sob a 
supervisão de médicos especialistas. 



ACONTECEU

10ª Jornada de Fisioterapia reúne profissionais

Pisos ganham demarcação 
para Fisioterapia

Reunião com a Guarda Civil 
Metropolitana

O Anfiteatro Dr. Argos Meirelles 
recebeu no dia 13 deste mês a 10ª 
Jornada de Fisioterapia, primeiro 
evento presencial realizado no HSPM 
após a pandemia da Covid-19. Foram 
seguidos protocolos de segurança, 
como a redução no número de 
participantes e o uso obrigatório de 
máscara. 

A mesa de abertura foi formada 
pela Chefe de Gabinete, Dra. Flávia 
Ivana Pallinger, representando a 
Superintendente Dra. Elizabete 
Michelete, o diretor do Departamento 
de à Atenção Saúde (DAS), Dr. 
Marcos Yoshio Yano e o coordenador 
da clínica de Fisioterapia, Dr. Rodrigo 
Pereira Luiz.  

“É com muita satisfação que 
o HSPM retoma a realização dos 
eventos presenciais, especialmente 
os voltados para atualização 
e aprimoramento dos nossos 
profissionais”, disse a Chefe de 
Gabinete.  

Foram ministradas palestras 

A clínica de Fisioterapia realizou 
a demarcação dos pisos das UTIs 
e Enfermarias Adulto, utilizadas 
em escalas de funcionalidade para 
avaliação funcional e progressão de 
reabilitação dos pacientes. 

A sinalização foi instalada a 
cada dois metros nos rodapés e vai 
possibilitar à equipe traçar metas 
e, de forma quantitativa, avaliar 
ganhos e perdas entre a admissão 
hospitalar, período de internação 
e alta do usuário. A colocação 
contou com auxílio de estagiários 
de Comunicação e Engenharia do 
hospital.

A Superintendente se reuniu 
neste mês com o Subcomandante da 
GCM, Wilson Batista dos Santos, com 
o Comandante Superintendente da 
GCM, Luis Antonio de Camargo Pereira 
e com o Inspetor Superintendente 
João Paulo Guilherme dos Santos, 
comandante operacional Centro. 

Também estiveram presentes a 
Dra. Flavia Ivana Pallinger, Chefe de 
Gabinete, e Sra. Érica Held Fonseca, 
diretora do Departamento Técnico 
de Administração e Infraestrutura 
(DAI). Durante o encontro foram 
discutidas melhorias no policiamento 
no HSPM, com reforço da parceria. 
O hospital conta com efetivo da 
guarda, que atua 24 horas no 
cuidado patrimonial e segurança de 
servidores e pacientes.

expositivas com objetivo de 
aperfeiçoar e atualizar conceitos de 
avaliação e conduta terapêutica. O 
coordenador da especialidade fez 
uma avaliação sobre o evento.  

“A Jornada foi uma excelente 
oportunidade de comemorarmos a 
atuação da Fisioterapia frente aos 
desafios, como a pandemia, e de 
reconhecermos a importância da 
atuação da Fisioterapia e da equipe 
Multidisciplinar no HSPM”, ressaltou.  

A fisioterapeuta Marcela 
Esbravatti foi uma das participantes 
do evento. “Acho extremamente 
importante tanto para conhecimento 
quanto para interação da equipe”. 

Confira essas e outras notícias

www.hspm.sp.gov.br



A SIPAT (Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho) 
é organizada anualmente pela CIPA 
(Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes) com o objetivo de 
conscientizar os empregados sobre 
a saúde e segurança no trabalho, 
além da prevenção de acidentes.

Devido à pandemia da Covid-19, 
esse ano a 32º SIPAT (Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes) 
do HSPM será no formato EAD 
(Ensino a Distância)! Convidamos 
a todos que participem do evento 
online que acontecerá de 22/11/2021 
a 26/11/2021, por meio do aplicativo 
Google Sala de Aula, com direito a 
certificado de conclusão ao final.
PARTICIPE!

A Gestão do Biênio 2020-2021 está 
chegando ao fim, dessa forma, iniciou-
se o novo processo para eleição da 
CIPA-HSPM gestão 2022-2023.

O cipeiro exerce um papel 
importante na instituição, pois é 
responsável por fiscalizar a empresa 
e as condições de trabalho que ela 
oferece aos seus funcionários.

As eleições ocorrerão de 8 a 
12/11/2021, com uma urna fixa na 
portaria de funcionário das 7h às 19h 
e uma urna volante nos ambulatórios 
descentralizados e hospedaria.

AJUDE A MELHORAR NOSSO 
AMBIENTE DE TRABALHO!

  Clarissa Midori Hirata Rocha
Primeira Secretária CIPA/HSPM

COLUNA CIPA HSPM

ACONTECEU

Evento debate legislação 
e cuidado com idoso

A clínica de Geriatria e a equipe 
de Serviço Social, com apoio do 
Departamento Técnico de Atenção à 
Saúde (DAS), realizaram no dia 18 de 
outubro uma roda de conversa com 
integrantes da Promotoria do Idoso. 

O objetivo foi promover a 
integração entre as áreas e 
entender as atribuições de cada 
um dentro da rede de apoio. Foram 
realizadas palestras e debates 
sobre temas como interdição, fluxo 
de encaminhamento e como lidar 
em casos que envolvem idosos em 
situação em vulnerabilidade.  

A Central de Ação Voluntária (CAV) 
comemorou 20 anos de existência 
em 18 de outubro. Criada como 
parte do Programa de Humanização 
do Serviço Social Médico, a CAV 
vem realizando diversas ações 
com objetivo de amenizar a dor 
e trazer mais alegria a pacientes, 
usuários e funcionários do hospital. 
As atividades desenvolvidas nesses 
anos contaram com parcerias, como 
com os Drs. Palhaços, Guarda Civil 
Metropolitana (GCM), cinoterapia, 
Polícia Militar, cantores, músicos e 
artistas independentes. 

Também pelo trabalho de seus 
voluntários na área do Posso Ajudar, 
Visita Solidária, Brinquedoteca e 
da Biblioteca Circulante, onde os 
funcionários são contemplados com 
empréstimo de livros para o alívio 
das tensões do trabalho.  

As datas comemorativas não 
ficam esquecidas. Os voluntários 
confeccionam lembrancinhas para 

O Dia do Servidor Público foi 
celebrado com uma semana repleta 
de atividades. Entre os dias 25 e 
29 de outubro foram oferecidas 
musicoterapia, atendimentos de 
Reiki, Reflexoterapia e meditação, 
exercícios de respiração, aula de 
alongamento e funcional, palestra 
antitabagismo, visita de palhaço do 
grupo “Babás do Riso” e aulas de 
automaquiagem. 

Os funcionários também puderam 
participar do bazar Amor em Mechas, 
que arrecadou recursos destinados 
para a confecção de kits para mulheres 
em tratamento quimioterápico. 

Central de Ação Voluntária completa 20 anos

Ações da Semana do Servidor Público Municipal 

distribuição aos usuários e pacientes 
internados, enfeita os departamentos 
em datas importantes do calendário 
da saúde e participou e promoveu 
eventos realizados antes da 
pandemia.  

Durante todo esse tempo muitos 
voluntários passaram pela CAV, que 
conta hoje com 23 cadastrados. 
Alguns estão em atividade desde 
2002, quando foi promovido o 1º 
Curso de Capacitação de Voluntários 
e formada a primeira equipe de 
voluntários. 

“Vinte anos se passaram e somos 
muito jovens ainda. Temos muito a 
aprender e a oferecer. Esperamos 
que o tempo nos ofereça esta 
oportunidade” disse a coordenadora 
do voluntariado do HSPM, Fátima 
C. Nicoletti, que reforçou que as 
atividades estão suspensas em 
virtude da pandemia, porém, “os 
voluntários anseiam pelo retorno ao 
trabalho”. 

Além disso, os servidores 
receberam a visita especial dos cães 
do GCM, que levaram alegria aos 
funcionários do hospital e do prédio 
administrativo. 

Ao final da semana de 
comemoração, os servidores que 
se inscreveram nas atividades  
participaram de sorteio e receberam 
itens doados de forma espontânea, 
como chocolate (Boutique Premium 
e Cacau Show Aclimação), corte 
de cabelo (Designer Cabeleireiras 
Rose e Vilma) e canecas de acrílico 
personalizadas (Carlos Silva, pessoa 
física). 



DESTAQUE DO MÊS - OUVIDORIA

A Ouvidoria do HSPM é o espaço 
de acolhimento das manifestações 
dos usuários em relação aos serviços 
oferecidos pelo Complexo Hospitalar 
(ambulatórios do hospital e os 
descentralizados, Pronto-Socorros, 
internação e Hospedaria de Cuidados 
Paliativos). A equipe realiza o 
atendimento das demandas de forma 
humanizada, acolhedora e qualificada, 
com objetivo de oferecer orientação 
com clareza e objetividade.

São diversas as formas de 
contato entre usuário e Ouvidoria. 
Aproximadamente 60% dos contatos 
acontecem de forma presencial, no 
andar térreo do hospital (de segunda 
a sexta-feira, exceto feriados, das 
7h30 às 16h). Os usuários também 
podem optar por atendimento pela 
central telefônica SP156, via e-mail 
ouvidoria@hspm.sp.gov.br, carta 
ou formulário disponível no site 
www.hspm.sp.gov.br. É importante 
reforçar que o setor não agenda 
consultas ou exames.  

Em muitos casos, a orientação 
pontual é suficiente para resolução 
da demanda. Em outros, as 
manifestações são registradas e 
classificadas em seis categorias: 
denúncia, solicitação, reclamação, 

elogio, informação e sugestão. É 
fundamental que o usuário informe 
CPF, número do cartão SUS, nome 
completo do paciente, nome da 
mãe, nº do Registro Hospitalar e 
telefones para contato, bem como 
relatar as informações que levaram 
ao contato com a Ouvidoria. 

Todas as demandas são 

encaminhadas para conhecimento 
da  diretoria  e manifestação  
dos  coordenadores  das  áreas 
citadas. O usuário recebe o 
retorno pelo meio disponibilizado 
(e-mail, carta ou telefone). Todas 
as demandas são cadastradas na 
ferramenta OuvidorSus, utilizada e   
disponibilizadas em território nacional.  

Equipe da Ouvidoria do HSPM

OUTUBRO ROSA
Mantendo a tradição dos últimos 

anos, a decoração para adesão à 
campanha do Outubro Rosa tomou 
conta do HSPM. Os servidores 
vestiram a cor que simboliza a 
luta contra o câncer de mama e a 
ação foi registrada pela equipe de 
Comunicação. A clínica de Oncologia 
também caprichou nos adereços, 
que enfeitaram portas, corredores e 
a sala de infusão (quimioterapia) ao 
longo do mês. 



DESTAQUESA osteoporose é caracterizada 
pela perda progressiva de 
massa óssea, tornando os ossos 
enfraquecidos e propensos a 
fraturas. Segundo o Americas Health 
Foundation (AHF), 33% das mulheres 
brasileiras com mais de 50 anos têm 
a patologia. O acompanhamento 
dos casos é feito por equipes 
multidisciplinares, com profissionais 
de várias especialidades, como 
Endocrinologia, Reumatologia, 
Geriatria, Ortopedia e Ginecologia. 

Nesta edição do HSPM Responde, 
a endocrinologista do Hospital do 
Servidor Público Municipal (HSPM), 
Dra. Maria Carolina de Camargo 
Vieira, esclarece as causas, 
tratamentos e principais dúvidas 
sobre a doença. 

O que é a osteoporose? 
É uma doença na qual há diminuição 
da densidade e da qualidade óssea, 
aumentando o risco de fraturas.

Quais são os sintomas? 
A osteoporose não causa sintomas, 
é uma doença silenciosa.  A dor só 
ocorre se houver fratura. 

Existe uma faixa etária ou gênero 
mais afetado pela doença?
Sim, é mais prevalente no sexo 
feminino após a menopausa. 
Entretanto, homens e pessoas mais 
jovens também podem apresentar a 
doença. 

Como é o tratamento? Tem cura? 
Não há cura, mas há controle. Com o 
tratamento, reduzimos a perda de 

Osteoporose é doença silenciosa. Consumir 
alimentos com cálcio, vitamina D e praticar 
exercícios físicos ajudam na prevenção.

massa óssea e a ocorrência de fraturas. 
Este é feito através de medicamentos 
orais ou injetáveis, a depender das 
indicações de cada paciente. 

Há regiões do corpo mais 
afetadas? Se sim, quais?
Embora seja uma doença sistêmica, 
fêmur, vértebras e rádio são os 
ossos mais afetados. 

A osteoporose é hereditária?
Sim, ela apresenta um componente 
de hereditariedade. 

Crianças também podem ter 
osteoporose ou a doença é mais 
comum em idosos?
A doença é mais comum em idosos. 
Durante a puberdade, existe a 
osteoporose idiopática juvenil, a 
qual é uma entidade rara e que deve 
ter outros diagnósticos diferenciais 
excluídos como causa de baixa 
massa óssea. 

O surgimento da doença está 
relacionado com a falta de cálcio? 
O cálcio é fundamental para a 
estrutura óssea e sua deficiência  
pode estar relacionada a 
outras doenças ósseas além da 
osteoporose. Ele é um mineral 
presente em grande parte dos 
alimentos, com destaque para o 
leite e derivados. 

Existem meios de prevenção da 
osteoporose? Quais?
A prevenção pode ser feita através da 
ingestão suficiente de cálcio, prática 
de atividades físicas supervisionadas 
e manutenção adequada dos níveis 
de vitamina D. Além da cessação de 
hábitos como etilismo (consumo de 
álcool) e tabagismo. 

Quais as consequências caso a 
doença não seja tratada? 
A ocorrência de fraturas, sendo a do 
fêmur a sua manifestação mais grave, 
podendo acarretar piora da qualidade 
de vida, dependência de terceiros 
para realização de atividades (menor 
mobilidade) e até óbito.

Especialista da Clínica de Endocrinologia esclarece 
dúvidas sobre o assunto.
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EXPEDIENTE
Jornal do HSPM

HSPM RESPONDE

Claudia Rabelo, Assistente de 
Gestão de Políticas Públicas (AGPP) 
do HSPM, foi um dos destaques 
do mês do boletim da Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS), que 
abordou a campanha do Outubro 
Rosa. A servidora relatou sua 
descoberta, tratamento e cura do 
câncer de mama em entrevista 
publicada em 22 de outubro. 

Funcionária do HSPM é destaque 
nas redes sociais da SMS


