
jornal do

HOSPITAL DO SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL 
Ano 14 | Edição 179 | Dezembro de 2022  

Celebração de Natal no HSPM

O Natal foi celebrado no Hospital 
do Servidor Público Municipal 
(HSPM) com uma programação 
especial, dedicada a todos os 
servidores municipais. O período, 
associado a valores de união e 
confraternização, foi marcado 
por música, alegria e emoção no 
hospital em duas datas: dias 1º e 16 
de dezembro.

Com apresentação do pianista 
Paulo Frigério e Dulce França, o 
evento inaugurou a árvore de 

Natal do HSPM, feita de materiais 
recicláveis pelos membros da 
Central de Ação Voluntária (CAV) 
do hospital. Depois, o coral do 
HSPM se apresentou, cantando 
temas natalinos, aos profissionais 
de saúde e pacientes que estavam 
no saguão térreo. A ação ainda 
contou com a presença de Papai e 
Mamãe Noel, que interagiram com 
os presentes, na primeira data das 
comemorações natalinas.

Na sexta-feira, 16, servidores 

municipais e pacientes do HSPM 
foram presenteados com a 
apresentação dos violinistas 
Joselita Maria da Silva e Ezequiel 
Sieba e da pianista Simeia Matos 
Oliveira, às 11h, no saguão térreo 
do hospital. A superintendente do 
HSPM, Dra. Elizabete Michelete, 
compareceu ao evento em 
ambas as datas e prestigiou 
as apresentações musicais, a 
inauguração da árvore de Natal e a 
presença de todos ali.

HIGIENIZE AS MÃOS MANTENHA O DISTANCIAMENTOUSE A MÁSCARA

Covid-19
Ramal

Bombeiros
7952

Atividades em comemoração ao Natal no HSPM
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Que a missão, a visão e os valores do HSPM estejam 
presentes em cada dia do novo ano.
Feliz 2023!



Acompanhe o andamento das obras de revitalização:

O Centro Diagnóstico, localizado 
no terceiro andar do hospital, 
passou por melhorias com a troca 
da porta de acesso às salas de 
Hemodinâmica e Tomografia. O 
valor investido foi R$ 7.400,00. 
O modelo é flexível e facilita 
o trânsito dos profissionais, 
a entrada e saída das macas 
e o acesso dos pacientes 
para a realização de exames.

Nova porta de entrada no Centro Diagnóstico

Antes Depois
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Aquisição de novas 
longarinas para os setores

Confira essas e outras notícias na íntegra 
no site do HPSM:

w w w. h s p m . s p . g o v. b r

Foram adquiridas longarinas 
tipo aeroporto para os 
ambulatórios do 2º, 3º e 6º 
andares e Centro Diagnóstico. 
A aquisição do novo mobiliário 
proporciona mais conforto 

  madrauga euq setneicap soa
por atendimento nas várias 
especialidades. No total foram 
adquiridas 38 peças de dois 
lugares no valor de R$ 52.440,00, 
35 peças de três lugares no valor 
de R$ 56.350.000,00 e seis peças 
de dois lugares, com acomodação 
para pessoas obesas, no valor 
de R$ 10.500,00; totalizando 
investimento de R$  119.290,00.

O HSPM não realiza 
nenhum tipo de cobrança 
e não faz telefonemas 
solicitando pagamentos. 
Todos os atendimentos, 
exames e demais serviços 
oferecidos por este hospital 

são 
totalmente gratuitos

. Caso seja orientado a 
pagar algum valor, informe 
imediatamente à Ouvidoria 
do hospital, localizada no 
andar térreo. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Antes Depois

Antes Depois

Melhorias no Centro Diagnóstico

Realizada manutenção corretiva 
no Ambulatório Descentralizado Lapa 

Foi concluída a manutenção 
corretiva do Ambulatório 
Descentralizado da Lapa. Foram 
realizados serviços preliminares 
para preparação, pintura das 
paredes internas e externas, 

  .socfiícepse seõrdap so odniuges
Também foi realizada a troca 
dos pisos de todo o ambulatório. 

 

A manutenção visa oferecer um 
ambiente com condições físicas 
adequadas aos servidores 
e pacientes da unidade, além de 
corrigir vazamentos e conferir 
maior segurança aos usuários. 
O valor total do serviço de pintura 
foi R$ 33.037,33. Para a troca dos pisos 
foram investidos R$ 106.106,24. 

Banheiro do Ambulatório 

Corredor do Ambulatório

Corredor do Ambulatório



Servidores do HSPM participaram da Campanha Dezembro Laranja Nova mesa cirúrgica adquirida pelo HSPM

Nova mesa cirúrgica adquirida pelo HSPM

Equipamento de Yag Laser na Clínica de Oftalmologia do HSPM
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No dia 3 de dezembro, a Clínica de 
Dermatologia do HSPM participou 
como um dos postos de atendimento 
da campanha nacional de prevenção 
ao câncer de pele Dezembro Laranja, 
organizada pela Sociedade Brasileira 
de Dermatologia (SBD), que promove 
anualmente a conscientização sobre 
a patologia, com orientações a 
respeito dos hábitos adequados de 
proteção solar e da importância da 
avaliação preventiva com médico 
especialista.

A campanha foi voltada aos 

O HSPM realizou a compra 
de novo aparelho de Yag Laser 
para a Clínica de Oftalmologia. 
O equipamento OptoSLT, da 
marca Optotek, é utilizado em 
procedimentos corretivos para 
pessoas com glaucoma e operadas 
de catarata. O tratamento é feito de 
forma indolor, não invasiva e sem 
necessidade de interrupção das 
atividades diárias do paciente.

A aquisição do aparelho resulta 
em mais rapidez no início dos 
referidos tratamentos, reduz 
filas de espera e melhora o fluxo 

O HSPM adquiriu sete novas 
mesas cirúrgicas universais 
radiotransparentes nos centros 
cirúrgico e obstétrico, para 
substituir duas que haviam sido 
inutilizadas, uma que estava sob 
empréstimo da Autarquia Hospitalar 
e outras quatro mesas que 
estavam obsoletas e precisavam 
ser renovadas.  A compra dos 
equipamentos é parte do processo 
de melhoria do parque tecnológico 
do hospital para atender pacientes 
e servidores municipais com 
conforto e excelência. Os novos 
materiais contam com controles 
eletrônicos que aprimoram a 
ergonomia dos profissionais que as 
manipulam.

As mesas já se encontram 
em uso: cinco foram alocadas 
no centro cirúrgico e duas no 
centro obstétrico. Elas atendem 
às necessidades de todos os tipos 
de cirurgias realizadas no HSPM. 
A aquisição do equipamento foi 
realizada com recursos próprios 
do hospital e representou um 
investimento de R$ 573.000,00.

Servidores participaram da Campanha Dezembro Laranja 

HSPM investe em novo equipamento para 
Clínica de Oftalmologia

servidores públicos municipais e 
seus dependentes, com o objetivo 
de levar informações e lembrar 
sobre a importância das rotinas de 
cuidado com a saúde da pele. 

O câncer da pele responde por 
33% de todos os diagnósticos desta 
doença no Brasil, sendo que o 
Instituto Nacional do Câncer (INCA) 
registra, a cada ano, cerca de 185 
mil novos casos. O tipo mais comum, 
o câncer da pele não melanoma, 
tem letalidade baixa, porém seus 
números são muito altos.

de atendimento da Clínica de 
Oftalmologia. Com isso o hospital 
deixa de gastar com contratos 
de empresas terceirizadas para a 
realização dos procedimentos.

O HSPM realizou a compra 
do aparelho de Yag Laser com 
recursos próprios, que totalizou 
R$ 345.000,00. Com a aquisição, 
o Hospital do Servidor Público 
Municipal segue investindo na 
modernização dos equipamentos 
utilizados, visando bem estar 
e atendimento de ponta aos 
servidores municipais e pacientes.

Adquiridas sete 
novas mesas cirúrgicas



CAPACITAÇÃO
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A aula “Orientação para uso do 
aspirador de secreção portátil”, 
disponibilizada desde 17 de 
outubro, foi finalizada no último 
dia 20. Profissionais de saúde que 
utilizam o aparelho e atuam no 
HSPM puderam acessá-la ao longo 
deste período pela plataforma 
Google Sala de Aula, na modalidade 
de educação à distância (EAD).

A capacitação foi apresentada 
pelo fisioterapeuta e coordenador 
da Clínica de Fisioterapia do HSPM, 
Dr. Rodrigo Pereira Luiz e a aula foi 
validada para fins de carreira.

O objetivo foi abordar o uso 
do aspirador portátil de secreção, 
que viabiliza a sucção de fluidos 
corporais nas áreas nasais, faringe 
e traqueia. A capacitação foi uma 
realização da Gerência Técnica de 
Capacitação e Desenvolvimento do 
HSPM.

Foi concluída, no último dia 
9, a terceira turma do curso 
“Humanização Hospitalar: 
atender, cuidar, ensinar e acolher 
com excelência”, realizado pela 
Gerência Técnica de Capacitação e 
Desenvolvimento. Ela teve como 
objetivo aprimorar o atendimento 
humanizado, incentivando ações 
que proporcionam a humanização 
no atendimento hospitalar, em 
cumprimento à missão do HSPM. 
No total, 28 servidores foram 
aprovados no curso.

O curso, que teve início em 7 de 
novembro, foi apresentado pela 
plataforma Google Sala de aula, 
na modalidade de educação à 
distância (EAD), e foi validado para 
fins de carreira. Aos participantes 
foram atribuídas 20 horas de 
formação. Temas como teoria e 
prática da humanização, assédio 
moral e relações interpessoais 
e humanização nos ambientes 
hospitalares foram abordados 
durante as aulas.

No último dia 9, foi finalizada 
a segunda turma do curso de 
educação à distância (EAD) 
“Liderança Reflexiva e Analítica” 
no HSPM. O público-alvo foram os 
servidores do HSPM e da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) e o 
conteúdo foi transmitido por meio 
da plataforma Google Sala de 
Aula. A duração foi de 40 horas e 
48 servidores foram aprovados no 
curso.

Amanda Barbosa, enfermeira do 
HSPM, e Cássia Moura, diretora da 
Gerência Técnica de Capacitação 
e Desenvolvimento - setor 
responsável pela realização do curso 
- ministraram as aulas, que tiveram 
como objetivo provocar reflexão 
sobre a importância da liderança na 
execução dos processos de trabalho 
e no desempenho dos profissionais 
de saúde.

Concluída aula sobre uso de 
aspirador portátil de secreção
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Realizada reunião no HSPM 
com tutores do Proadi-SUS

No dia 13 de dezembro foi realizada 
reunião no HSPM com Luciana Gouvea 
de Albuquerque Souza, Enfermeira 
do Projeto Saúde em Nossas Mãos, e 
Wladimir Garcia Silva, Analista de Ensino 
III, ambos membros da Diretoria Executiva 
de Sustentabilidade e Responsabilidade 
Social do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. 
Na ocasião foram abordadas diretrizes 
e andamentos relativos ao Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento 
Institucional do Sistema Único de Saúde 
(PROADI-SUS).  O encontro aconteceu 
na Superintendência e contou com a 
presença da Dra. Elizabete Michelete, 
Superintendente do HSPM, Dra. Flávia 
Ivana Pallinger, Chefe de Gabinete, 
e Dr. Marcos Yoshio Yano, Diretor do 
Departamento de Atenção à Saúde 
(DAS).

O Proadi-SUS é uma iniciativa 

composta por seis hospitais de 
referência do país em parceria com 
o Ministério da Saúde. O HSPM foi 
selecionado para participar do programa 
por possuir os requisitos exigidos 
relacionados ao tipo de hospital, tipo 
de atendimento e empenho da equipe. 
A ação desenvolvida no HSPM visa 
à implementação de medidas que 
resultem na diminuição em 30% de 
casos de infecção hospitalar. 

A princípio as medidas ficariam 
restritas à UTI do 9º andar, mas já estão 
sendo expandidas para as outras UTIs 
do HSPM. Isso porque a redução da 
taxa de infecção hospitalar acarreta na 
redução dos índices de mortalidade dos 
pacientes, em economia de recursos e 
insumos hospitalares, além de diminuir 
o tempo de estadia dos pacientes 
internados no hospital.

Reunião com tutores do Proadi-SUS na 
Superintendência  do HSPM

Imagem ilustrativa: Freepik.com

Imagem ilustrativa: Freepik.com

Imagem ilustrativa: Freepik.com

Finalizada a terceira 
turma de curso sobre
humanização hospitalar

Segunda turma do curso 
“Liderança Reflexiva e 
Analítica” foi concluída



DESTAQUE DO MÊS

Desde 28/11/2022, a troca de receita está acontecendo na própria clínica:

Exceto nas Clínicas de Cirurgia Vascular e Reumatologia:

Segunda a quinta-feira (exceto feriados)
Das 9h às 11h

Segunda a quinta-feira (exceto feriados)
Das 13h às 15h

O paciente deverá trazer a receita anterior (data máxima de 12 meses).

TROCA  DE  RECEITA  MÉDICA
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HSPM RESPONDE

De acordo com o Instituto Nacional 
de Câncer (INCA), o Brasil terá mais 
de dois milhões de novos casos de 
câncer de pele entre os anos de 2023 
e 2025. A doença é o tipo cancerígeno 
mais comum no país e corresponde 
hoje a 33% dos diagnósticos dessa 
natureza, segundo a Sociedade 
Brasileira de Dermatologia (SBD). 
Criada em 2014, pela SBD, a 
campanha “Dezembro Laranja” tem 
como objetivo conscientizar sobre 
os tipos de câncer de pele, riscos e 
prevenção da doença. Nesta edição 
do HSPM Responde, o coordenador 
da Clínica de Dermatologia do 
HSPM, Dr. Nilton Di Chiachio, aborda 
os principais aspectos e esclarece 
dúvidas sobre o tema.

Como a doença se desenvolve?
Depende do tipo de câncer e do 

paciente. Ela pode se desenvolver 
como carcinoma basocelular, que na 
maioria das vezes tem crescimento 
mais lento. Assim como pode ser 
mais agressiva, como no caso 
de carcinoma espinocelular em 
pacientes imunodeprimidos. Os 
tumores têm tempos diferentes.

Quais os tipos da doença?
Basicamente, existem três tipos 

de tumores mais comuns: carcinoma 
basocelular, carcinoma espinocelular 
e o melanoma maligno. O basocelular 
é normalmente o mais benigno 
deles. O espinocelular tende a ser 

intermediário, dependendo da 
localização dele e do paciente. E 
o melanoma tende a ser o mais 
maligno, especialmente em casos 
mais avançados. Mas depende 
muito do estágio em que a doença é 
diagnosticada. O basocelular precisa 
de muito tempo para se tornar 
agressivo, mas nós já atendemos 
casos agressivos dele aqui no 
hospital.

Existem sintomas?
São quase que assintomáticos. 

Normalmente, o paciente não 
sente grandes coisas. Depende da 
localização. Às vezes, o paciente 
nem percebe que tem. Se estiver fora 
do alcance dos olhos, o tumor pode 
crescer e ele não percebe. Depende 
de vários fatores.

Quais os fatores de risco?
Basicamente o sol. A campanha é 

muito voltada a isso: proteção solar. 
Talvez venha de 30 ou 40 anos para 
cá essa cultura de se proteger do sol, 
de uso do filtro solar, de exposição 
nas horas mais adequadas. Coisas 
que nem sempre são seguidas e 
devem ser lembradas. O principal 
fator a ser mencionado é esse, mas 
existem outros fatores também: 
histórico familiar é um deles, pessoas 
de pele e olhos mais claros são mais 
propensas. Claro que não é só o sol.

Como prevenir câncer de pele?
Proteção contra o sol.  Muitas 

vezes, você vai à praia e não vê um 
guarda-sol. Só pessoas sentadas na 
cadeira, achando que o filtro solar 
basta. É preciso lembrar que o fator 
de proteção solar diz quanto tempo 
você pode ficar exposto no sol sem 
se queimar. Filtro solar precisa ser 
reaplicado. Mas existem lugares 
mais preparados, com barracas, 
pessoas usando bonés e roupas com 
filtro solar. São mais avançados do 
ponto de vista da prevenção.

Existe tratamento e cura?
Sim, os três principais tumores 

de pele que mencionei são curáveis. 

Superintendente: Dra. Elizabete Michelete
Assessoria de Relações Institucionais 
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“Dezembro Laranja” reforça 
atenção ao câncer de pele
Campanha busca conscientizar sobre riscos e 
prevenção de carcinomas e melanoma

Quando diagnosticados num estágio 
inicial, melhores as chances. Mesmo 
melanoma. Claro que também 
depende do nível de invasão do 
tumor. O índice de cura vai diminuindo 
com o aumento da invasão. Daí a 
importância do diagnóstico precoce. 
As campanhas atentam para isso.

Qual a importância do “Dezembro 
Laranja”?

Primeiro, para conscientizar. 
Depois, incentivar o diagnóstico 
precoce. No último sábado, por 
exemplo, fizemos 53 atendimentos. 
Foram 12 diagnósticos de câncer 
de pele. Próximo de 30% dos casos 
atendidos. Esses pacientes já estão 
agendados, foram submetidos 
à biópsia e serão tratados. 
Recomendou-se também que 
assistissem aulas sobre prevenção. 
Isso é diagnóstico precoce e 
conscientização.

Que atendimentos são feitos no 
HSPM?

Na dermatologia, os pacientes 
são submetidos ao diagnóstico com 
biópsia. Posteriormente, alguns 
casos vão para cirurgia. Temos 
cirurgia convencional, cirurgia 
micrográfica, que tem uma taxa mais 
alta de cura, além de tratamento e 
acompanhamento. São todos feitos 
aqui dentro da dermatologia do 
HSPM.
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Servidores do HSPM na 
Campanha Dezembro Laranja 


