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HIGIENIZE AS MÃOS MANTENHA O DISTANCIAMENTOUSE A MÁSCARA

Covid-19

Servidores terão novos crachás
Está em andamento a substituição 

dos crachás utilizados por servidores 
e médicos residentes do HSPM. A 
normatização do uso da identidade 
funcional nas dependências 
administrava e assistencial do 
Complexo Hospital, Ambulatórios 
Descentralizados e Hospedaria de 
Cuidados Paliativos foi estabelecida 
pela ordem interna HSPM nº 01/2022, 
de 11 de abril de 2022.  

Com layout mais moderno, o novo 
documento utiliza foto digitalizada, 
diferente da versão anterior, feita com 
fotografias 3x4. Além da identidade 
visual mais moderna, o novo crachá 
ajudará na identificação das pessoas 
que frequentam as dependências do 
hospital, o que é essencial para maior 
proteção de funcionários e pacientes. 
O documento deve permanecer 
visível ao longo de todo o expediente. 
“A utilização do crachá é obrigatória 
entre nossos funcionários, pois é 
essencial para proporcionar maior 
segurança a todos”, detalhou a 

Modelo ilustrativo do novo crachá

Superintendente Dra. Elizabete 
Michelete.

Em abril foi estabelecido 
cronograma para produção das 
fotografias, que seguirá no mês de 
maio no Anfiteatro. A confecção dos 
crachás está acontecendo de forma 
gradual e o servidor será avisado 
quando a nova identificação estiver 
pronta.  

“A retirada do crachá deve ser feita 
pelo próprio servidor, que deverá 
devolver o modelo anterior no ato”, 
explicou Andréa Aparecida de Assis, 
diretora do Departamento Técnico de 
Gestão de Talentos (DGT).

Para saber as informações 
atualizadas sobre o cronograma das 
fotos, acompanhe as publicações na 
intranet, e-mail corporativo e murais 
localizados nas dependências do 
hospital.

O USO DO CRACHÁ
É OBRIGATÓRIO
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Mais de 1,2 mil pessoas 
participaram das atividades 
organizadas pelo Programa Gestão 
Humanizada, em comemoração ao 
Dia Mundial da Saúde (7 de abril). 
Muitos aproveitaram a oportunidade 
para aferir a pressão arterial e a 
glicemia na tenda localizada no 
Saguão Principal, uma parceria com 
alunos do curso de Enfermagem da 
Universidade Paulista (Unip).   

“Vim marcar um procedimento e, 
por curiosidade, parei na tenda. Já 
medi a pressão, está normal como 
sempre. Agora, falta fazer o de 
glicemia”, relatou a paciente Roseli 
Rodrigues, que aproveitou para 
agradecer aos profissionais: “Sou 

muito bem atendida aqui. Tive um 
câncer de mama, em 2019. Fiz duas 
cirurgias. Não tenho nenhuma queixa, 
desde a recepção até os profissionais 
que fazem a quimioterapia. Só 
tenho a agradecer por termos esse 
patrimônio com seres humanos 
atendendo a gente”, finaliza ela. 

Paciente do HSPM há mais de 
10 anos, Clóvis dos Santos também 
aproveitou a ida ao hospital para 
realizar exames. “Vim internar 
meu pai. Ele vai ser internado hoje 
para fazer exame de colonoscopia 
amanhã. Na saída, vi que estavam 
medindo a pressão e passei para ver 
se poderia medir a minha também”.  

O stand da Clínica de Odontologia, 

Ações celebram Dia Mundial da Saúde
voltado para orientações sobre 
saúde bucal, também fez sucesso 
entre os usuários. Foram distribuídos 
kits contendo creme dental e escova 
de dente, além de folhetos com 
orientações sobre a higiene correta.

Cinco palestras foram realizadas 
ao longo do dia no Anfiteatro Dr. 
Argos Meirelles, com a participação 
de especialistas. Os temas 
abordados foram: “Equilíbrio das 
Emoções com a Estimulação Neural”, 
“Obesidade e Microbiota”, “Cuidados 
com a Voz”, “Aplicação das PICS na 
Promoção da Saúde e Bem Estar: 
Como Pode Beneficiar o Indivíduo” 
e “Alimentação Saudável, Estilo de 
Vida e Prevenção de Doenças”.

Palestras no Anfiteatro Entrega de kits - Clínica de Odontologia

Sala de Meditação
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Profissionais do Hospital 
Oswaldo Cruz estiveram no HSPM 
em 1º de abril para acompanhar 
o andamento do Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento 
Institucional (Proadi), do Ministério 
da Saúde. A ação tem objetivo de 
reduzir infecções hospitalares em 
instituições públicas e filantrópicas. 

Em setembro de 2021 o HSPM 
foi selecionado para participar 
do projeto e as atividades são 
orientadas pela equipe do Oswaldo 
Cruz. Dois avaliadores visitaram 
as Unidades de Terapia Intensiva 
(UTIs) na parte da manhã e à tarde 
foi realizada reunião para discutir os 
processos em andamento. 

A atuação do hospital foi 
elogiada durante o encontro e 
o encerramento contou com a 
presença da Superintendente do 
Complexo Hospitalar.  

Começou em 11 de abril a 
vacinação contra a inf luenza 
no Núcleo Especializado em 
Saúde do Trabalhador (Nest), 
localizado em prédio anexo 
com acesso pelo 3º andar. 

Servidores do HSPM, médicos 
residentes e funcionários de 
empresas contratadas que 

A gestão de contratos foi o 
assunto de reunião realizada no 
dia 20 de abril no gabinete da 
Superintendente Dra. Elizabete 
Michelete, com a participação 
da Dra. Flávia Pallinger, chefe de 
Gabinete, Dr. Marcos Yoshio Yano, 
diretor do Departamento de Atenção 
à Saúde (DAS), Nilza Lima da Silva, 
diretora do Departamento Técnico 
de Administração e Infraestrutura 
(DAI), Dra. Mônica Ahmed, diretora 
do Expediente do Departamento 
de Apoio Técnico (DAT), Andréa 
Aparecida de Assis, diretora do 
Departamento Técnico de Gestão 
de Talentos (DGT) e Allan dos Santos 
de Jesus, da Gerência Técnica de 
Engenharia. 

Informações sobre o tema 
foram apresentadas por Odair 
Bezerra, coordenador da Gestão 
de Contratos. O servidor ressaltou 
que a intenção do encontro foi 
oferecer subsídios e conhecimentos 
relacionados ao procedimento 
licitatório e gestão de contratos. 
“O objetivo específico é melhorar a 
capacitação dos profissionais que 
atuam como gestores e fiscais de 
contratos designados pelo HSPM, 
quanto aos procedimentos e a 
legislação vigente acerca do tema, 
por se tratar de profissionais de 
diversas áreas e diversos cargos”. 
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Hospital é elogiado durante visita de tutores do Proadi

Vacina contra gripe está disponível no HSPM

Encontro com diretores 
aborda gestão de contratos“É um projeto de 24 meses 

com o objetivo de reduzir as 
infecções hospitalares em 30%. Já 
implementamos muitas medidas 
e conseguimos reduzir muitos 
indicadores, como pneumonias 
e infecções urinárias. Nos 
parabenizaram por termos alcançado 
reduções significativas dos 
indicadores em pouco tempo e vão 
levar o modelo do HSPM para outros 
hospitais que estão participando 
do projeto”, detalhou o Dr. Marco 
Antônio Cyrillo, infectologista e 
coordenador da Seção Técnica de 
Controle de Infecção Hospitalar 
(STCIH).

Reuniões são mensais e o 
acompanhamento inclui aulas 
e treinamentos online com a 
participação de profissionais que 
atuam nas UTIs do HSPM. 

prestam serviço no hospital 
podem receber a dose de 
segunda a sexta-feira, das 
7h às 17h. A campanha segue 
durante todo o mês de maio e 
é recomendada a apresentação 
de documento oficial com 
foto, cartão SUS e, se possível, 
carteir inha de vacinação.

Confira essas e outras notícias 
na íntegra no site do HPSM:
www.hspm.sp.gov.br
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Novos aparelhos de ultrassom chegam ao HSPM
Novos equipamentos para 

exames de ultrassom foram 
adicionados ao parque tecnológico 
do HSPM neste mês de abril. 
Quatro aparelhos modelo GE Logiq 
P9 já foram instalados e estão 
em funcionamento, sendo três no 
Centro de Diagnóstico em Imagem e 
um no Centro Obstétrico. 

O modelo tem altíssima resolução, 
é adaptável e conta com recursos 
avançados, como tela sensível ao 
toque (touch screen) e facilidade de 
uso. Foram investidos mais de R$ 
615 mil na aquisição. “São aparelhos 
modernos que vão contribuir muito 
para a qualidade dos atendimentos 
prestados aos nossos pacientes”, 
enfatizou a Superintendente do 
hospital. 

A excelência das imagens 
captadas durante a ultrassonografia 
é uma das principais características 
do aparelho, o que impacta 
diretamente na precisão e 

Aula obrigatória
“Educação Permanente de 

Prontuário” foi o tema da aula 
obrigatória para médicos residentes 
do hospital, promovida pela Gerência 
Técnica de Ensino e Pesquisa/
COREME, realizada no último dia 28 
na modalidade online. 

Os palestrantes foram o Dr. 
Ivo Pavanello Filho e Enfª. Maria 
Aparecida Testa Benessiuti, 
integrantes da comissão de 
prontuário do HSPM. 

agilidade nos diagnósticos. O novo 
equipamento também possibilita a 
realização de elastografia hepática, 
o que não era possível com os 
modelos anteriores. O exame é 
recomendado para diagnosticar 
doenças que atingem o fígado, como 
fibrose e cirrose, e é menos invasivo 
do que a biópsia tradicional, uma vez 
que não há necessidade de cortes. 

Além dos quatro novos aparelhos 
fixos, outra novidade é a chegada 
do equipamento de ultrassom 
portátil modelo GE Logiq E, que 
permite o deslocamento de uma 
sala para outra. “Por ser um 
equipamento menor e mais leve, é 
uma ótima alternativa para casos 
em que o paciente está internado 
e tem dificuldades de locomoção”, 
ressaltou a coordenadora do Centro 
Diagnóstico, Dra. Lúcia de Fátima 
Luna Mota. 

Mais uma conquista para os 
pacientes do HSPM!
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Ultrassom portátil
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Cães da Guarda Civil Metropolitana visitam pacientes Planejamento Familiar
Pacientes receberam a visita de 

cães do canil da Guarda Civil Municipal 
(GCM) em abril. No dia 12, a cinoterapia 
(terapia assistida por animais) 
aconteceu na Clínica de Geriatria e 
no dia 29 foi a vez dos pacientes do 
Pronto-Socorro Infantil e da Oncologia 
participarem da atividade. 

A parceria entre o hospital e 
a GCM existe desde 2018 e tem 
objetivo de estimular a comunicação 
e interação entre paciente e equipe 
hospitalar, beneficiando o processo 
de recuperação. Os benefícios da 
cinoterapia são inúmeros e estão 
relacionados a vários aspectos 
físicos, mentais, educacionais e 
fisiológicos.

O grupo de Planejamento Familiar 
do HSPM retomou o atendimento 
após a suspensão da assistência por 
conta da pandemia da Covid-19. Com 
equipe multiprofissional formada 
por assistente social, enfermeiro, 
psicólogo e médico, o grupo tem 
objetivo de acolher, sensibilizar, 
informar e orientar casais ou 
indivíduos em idade reprodutiva que 
desejam planejar suas famílias na 
aplicação de métodos contraceptivos 
não cirúrgicos e cirúrgicos. Interessados 
em participar devem se inscrever no 
Serviço Social (2º andar). As reuniões 
acontecem às quintas-feiras, das 7h30 
às 11h30, no Serviço de Referência em 
Saúde da Mulher Servidora (4º andar). 
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Os cursos dos 
Programas de Educação 
Continuada em Enfermagem 
realizados em 2020 e 
2021 estão disponíveis 

no site do HSPM. Enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de Enfermagem 
que atuam no Hospital do Servidor 
Público Municipal e ainda não 
realizaram os cursos, poderão 
acessar o conteúdo durante todo o 
ano e concluí-los de acordo com a 
própria disponibilidade. São 24 cursos 
validados para fins de carreira, com 
temas que proporcionam atualização 
aos profissionais da área. 

CURSOS NO HSPM

1

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

https://bit.ly/HSPM_Cursos

Comentários 
no Facebook: 



Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), a prevalência de 
depressão e ansiedade cresceu 25% 
em todo o mundo, desencadeado ao 
longo do primeiro ano de pandemia 
da Covid-19. Para desmistificar o 
tema, a psicóloga Dra. Ana Carolina 
Jaen Saad é a entrevistada dessa 
edição do HSPM Responde.

Falar sobre condições/doenças 
mentais ainda é um tabu? 

Infelizmente ainda é em razão 
do adoecimento psíquico vir, 
muitas vezes, acompanhado de um 
julgamento moral, como se adoecer 
significasse algum tipo de desvio de 
caráter, fraqueza, falta de fé, “coisa 
de gente que não tem ocupação” 
ou inúmeras outras interpretações 
preconceituosas e equivocadas que 
prejudicam o olhar para a saúde 
mental.

 
Qual a importância de se cuidar da 
saúde mental? 

A importância de se cuidar da 
saúde mental reside no fato de 
a mesma ser parte integrante da 
saúde de um indivíduo. Parece 
óbvio, mas em pleno século XXI 
temos que frisar isso.

 
Existem sintomas que indicam ao 
paciente a necessidade de apoio 
psicológico/psiquiátrico? 

Sim. Muitas vezes os sintomas são 
sutis. Isso pode ser um dificultador 
para que as pessoas cheguem 
aos tratamentos. Felicidade, 
irritabilidade e tristeza fazem parte 
da vida, mas quando associadas 
ao sofrimento, podem ser sinal de 
que algo não vai bem. Sofrimento 
é sempre o melhor parâmetro para 
alguém buscar ajuda, a qualquer 
sinal dele, ainda que não seja 
possível eliminá-lo da vida, mas para 
que possa ser cuidado.

A pandemia contribuiu para o 
aumento de casos das doenças 
relativas à saúde mental? 

A pandemia, como uma 
contingência difícil para maioria 

Adoecimento psíquico não
é sinal de fraqueza

de nós, desencadeou processos 
psíquicos que já tinham potencial 
para surgir e agravou quadros 
patológicos que já existiam. 
Entretanto, não podemos ser 
generalistas com relação à resposta 
humana diante de adversidades, 
que é tão diversa e complexa quanto 
o próprio ser humano.  

Após o período de isolamento, há 
casos de impacto na saúde mental 
devido à reabertura e reintegração 
de pessoas às atividades 
presenciais? 

Embora não seja usual pensar 
assim, há quem tenha tido uma 
experiência apaziguadora com o 
confinamento e o distanciamento 
social. É preciso lembrar que algumas 
pessoas têm muita dificuldade no 
trato social e sequer conseguem 
estar com outras. Por essa razão 
sofrem muito. Nesses casos, a 
retomada da rotina anterior pode ter 
impacto na saúde mental. Também 
observamos aqueles que, mesmo 
não tendo dificuldades no campo 
social, adaptaram-se ao trabalho em 
casa e entendem que sua qualidade 
de vida melhorou. Ter que voltar 
pode ser um dilema. 

Quais condições psicológicas são 
mais comuns hoje? 

Depressão e quadros ansiosos 
são as doenças do século. Como 
sabemos, cada momento histórico e 
cada sociedade tem um adoecimento 
característico. 

Doenças como depressão e 
ansiedade afetam a maneira como o 
paciente enxerga a si próprio e aos 
outros? 

Sim, visto que qualquer 
adoecimento muda a maneira como 
interpretamos nossa realidade.   

 
Há maneiras de se prevenir essas 
condições? 

Prevenção em saúde mental 
é tema complexo, existem várias 
posições diante de “ser possível ou 
não”. Aquilo que constitui trauma 
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para um, não necessariamente o 
será para o outro, fato que dificulta 
pensar ações preventivas. Ainda 
assim, acredito que estar atento 
a si, ao seu corpo, às suas ações e 
reações certamente pode funcionar 
como uma vantagem ante o pior 
[cenário], que é adoecer. 

Quais tipos de tratamento/terapia 
podem ser indicados aos pacientes? 

Temos uma ferramenta em Saúde 
Coletiva, preconizada pelo SUS, 
que se chama Projeto Terapêutico 
Singular (PTS). Isso significa que cada 
paciente acolhido deve ser escutado 
e receber cuidados, de acordo 
com sua necessidade singular. Ao 
escutá-lo será possível desenhar um 
PTS que incluirá ações e cuidados de 
acordo com sua situação de saúde. É 
bastante diverso, conforme o caso. 

Qual a melhor forma de se abordar 
o tema, para quem ainda sente 
dificuldade em buscar ajuda? 

Com sensibilidade e escuta. 
Temos dificuldade em escutar o outro 
atentamente, gostamos de falar de 
nós mesmos. Muitas vezes, o diálogo 
nos ensurdece e vira um monólogo 
sobre nós. É preciso apenas escutar. 
Ao ser escutado, o sujeito se sente 
acolhido e se torna mais permeável à 
indicação de cuidados, uma vez que, 
ao ser escutado, o sujeito também 
escuta e pode reconhecer em si 
mesmo a demanda por cuidados, e 
não apenas como uma sugestão/
indicação vinda do outro.
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