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Covid-19

HSPM: em constante evolução
Seja no setor privado ou público, 

o trabalho em equipe é a chave para 
a conquista de bons resultados. No 
HSPM a boa relação com a Prefeitura 
e Secretaria Municipal da Saúde 
(SMS) proporcionou a realização 
de importantes obras de reforma 
e ampliação. Construído na década 
de 1950, o Complexo Hospitalar tem 
passado por amplo processo de 
modernização da estrutura física e 
do parque tecnológico nos últimos 
três anos.  

 “Depois de tantos anos sem 
investimentos significativos, tivemos 
a satisfação de poder contar com o 
apoio da atual gestão para colocar 
em prática projetos que foram 
acolhidos pelo então Prefeito Bruno 
Covas e o atual Prefeito Ricardo 
Nunes”, destacou a Superintendente 
Dra. Elizabete Michelete, que 
completou: “O Secretário Municipal 
da Saúde Sr. Edson Aparecido teve 
um olhar diferenciado para as nossas 

demandas, assim como o Secretário-
Adjunto Dr. Luiz Carlos Zamarco, que 
já foi Superintendente do HSPM e 
conhece as necessidades do hospital”, 
ressaltou a Dra. Elizabete Michelete. 

O antigo Ambulatório de 
Ginecologia foi um dos primeiros 
a  ser reformulado, em 2019, para 
a criação do Serviço de Referência 
em Saúde da Mulher Servidora. 
No mesmo ano, o setor de 
Endoscopia/Colonoscopia passou 
por readequações físicas, incluindo 
a instalação de exaustor e sistema 
de insuflamento. 

Pandemia 
Mudanças também foram 

realizadas para atender as 
demandas geradas pela pandemia 
da Covid-19, como a criação do 
Centro de Atendimento Respiratório, 
no início de 2020. As enfermarias 
do 4º e do 10º andares foram 
reformadas, em caráter emergencial, 
por meio da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura Urbana e Obras 
(SIURB). Desativada há cerca de dois 
anos, a enfermaria do 12º andar 
também foi reestruturada. Com a 
redução das internações por Covid em 
2021, os andares foram destinados 
para Oncologia, Enfermaria Geral e 
Geriatria, respectivamente. 

A lista de melhorias inclui ainda a 
reforma da Coleta do Laboratório de 
Análises Clínicas (2020)  e do Serviço 
Técnico de Nutrição e Dietética (2021), 
reparos e manutenção na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) do 7° andar e 
a recente readequação do 10º andar 
para instalação da Gerência Técnica de 
Ensino e Pesquisa (GTEP).   

Reforma PS
Com a inclusão do HSPM no Avança 

Saúde, programa da Prefeitura com 
recursos do Banco Interamericano de Sr. Edson Aparecido - Secretário Municipal da Saúde

Desenvolvimento (BID), foi possível 
atender a uma demanda antiga: 
a reforma e ampliação do Pronto-
Socorro (PS), com a construção de 
dois pavimentos. A intervenção está 
em fase de final, com a climatização 
do Centro Cirúrgico, o Centro 
Obstétrico, as UTIs Adulto, Central de 
Material Esterilizado e o Laboratório.  

“A modernização é essencial para 
a melhora contínua da qualidade no 
atendimento prestado aos servidores 
e seus dependentes. Por isso, 
também investimos na aquisição de 
equipamentos de alta tecnologia, 
como o tomógrafo computadorizado 
de 80 canais para o Centro de 
Diagnóstico e Imagem”, enfatizou a 
Superintendente do HSPM. 

Outros itens adquiridos 
foram tomógrafo odontológico, 
tomógrafo ótico, equipamentos 
de ultrassom para profilaxia com 
jato de bicarbonato (Odontologia), 
termodesinfectora de 209 litros para 
a Central de Material Esterilizado 
(CME), compra de software para 
o Angiógrafo, além da compra 
de camas elétricas, cadeiras 
ergométricas e atualização da 
rede de informática com aquisição 
de microcomputadores para 
consultórios e salas de atendimento. 

Em 2022 as melhorias continuarão 
fazendo perto da rotina do HSPM, com 
o apoio daqueles que desejam tornar 
o hospital um lugar cada vez melhor 
para funcionários e pacientes.     

Da esquerda para a direita: Dr. Marcos Yoshio Yano, 
Dra. Elizabete Michelete, Prefeito Ricardo Nunes 

e Dr. Luiz Carlos Zamarco



O HSPM segue colecionando bons 
resultados na avaliação do Índice de 
Transparência Ativa (ITA), indicador 
que verifica a disponibilização de 
informações para acesso público em 
sites institucionais da administração 
pública municipal direta e indireta. 

Pela quarta vez consecutiva, 
o portal do hospital conquistou 
nota 10 na análise feita pela 
Controladoria Geral do Município de 
São Paulo (CGM/SP). A mensuração 
foi realizada entre os dias 6 e 15 de 
dezembro de 2021 e o resultado 
divulgado em fevereiro deste ano.

O ranking divulgado duas 
vezes ao ano tem como critério a 
verificação de dados inseridos nos 
botões “Acesso à Informação” e 
“Participação Social” dos portais 
de órgãos e entidades da Capital. 
Nesta edição o HSPM subiu duas 
posições, passando da 7ª para a 5ª 
colocação na avaliação geral, que 
teve a participação de 74 órgãos e 
entidades da Capital. 

Na avaliação feita apenas entre 
18 órgãos da administração indireta, 
o Complexo Hospitalar manteve a 
segunda colocação entre os cinco 
melhores desempenhos. 

“O HSPM tem obtido ótimos 
resultados nas últimas avaliações, o 
que mostra que estamos em constante 
processo de aprimoramento”, 
ressaltou a Superintendente do 
complexo hospitalar. 

Hospital se destaca em avaliação do ITA

Os 5 melhores desempenhos - Administração Indireta

Em setembro de 2019 o hospital 
ocupava a 65° posição no ITA e 
pulou para o 25° lugar na medição 
de dezembro do mesmo ano. O site 
do HSPM é atualizado diariamente 
pela equipe de Comunicação, com 
apoio de outros setores e o portal 
tem aparecido entre os 10 melhores 
colocados no índice desde 2020.

O ITA compõe o Índice de 
Integridade e está previsto na Meta 
73 do Programa de Metas 2021-
2024 da Prefeitura Municipal de 
São Paulo. O objetivo é verificar 
se os parâmetros previstos em 
lei (conformidade legal) e nas 
recomendações internas da CGM/
SP e Secretaria de Comunicação 
(SECOM) estão sendo seguidos e o 
grau de integração das informações 
disponibilizadas de maneira ativa. 

No site da Controladoria Geral 
do Município é possível conferir 
o histórico de todos os relatórios: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/
cidade/secretarias/controladoria_
geral/coordenadoria_de_promocao_
da_integridade

Acesse o Relatório Executivo 
da Mensuração do Índice de 
Transparência Ativa - Dezembro/2021 
completo, no link: 
https://www.prefeitura.sp.gov.
br/cidade/secretarias/upload/
controladoria_geral/Relatorio_
I TA _ D e z e m b r o % 2 0 2 0 2 _ v f 1 _
publicacao_10_02_2022.pdf



ACONTECEU

Secretário-Adjunto da SMS visita as novas 
instalações do Pronto-Socorro Infantil e Pediatria 

O Secretário-Adjunto da Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS), Dr. Luiz 
Carlos Zamarco, visitou o hospital 
em fevereiro para conhecer as 
novas instalações do Pronto-Socorro 
Infantil (PSI) e do Ambulatório de 
Pediatria. Os corredores e salas de 
atendimento de ambos os setores 
ganharam um ambiente mais lúdico, 
com a instalação de adesivos com 
ilustrações coloridas.  A mudança faz 
parte do Projeto de Humanização 
nos Ambientes Hospitalares, 
realizado pela Fundação Instituto de 
Pesquisa e Estudo de Diagnóstico 
por Imagem (FIDI), sem qualquer 
custo ao HSPM.

A intenção é tornar o local mais 
agradável e confortável, reduzindo 
a agitação nos pequenos pacientes 
antes da realização de consultas 
e exames. O Secretário-Adjunto 
elogiou a iniciativa e disse: “Ficou 
muito bonito. Sou médico pediatra e 
sei como um ambiente humanizado 
ajuda no cuidado com as nossas 
crianças”. 

A Dra. Elizabete 
Michelete, que também é 
especialista em Pediatria, 
reforçou os benefícios 
da renovação do espaço. 
“A decoração ajuda a dar 
mais leveza ao ambiente, 
deixando os pacientes 
menos agitados durante 
o atendimento”, afirmou a 
Superintendente.

A visita foi acompanhada 
pela Chefe de Gabinete, 

Dra. Flávia Ivana Pallinger, Dr. 
Marcos Yoshio Yano, diretor do 
Departamento de Atenção à Saúde 
(DAS), Sr. Alan dos Santos de Jesus, 
engenheiro do Departamento 
de Técnico de Administração e 
Infraestrutura (DAI) e equipe da FIDI, 
representada por Vanessa Carvalho 
(Superintendente de Operações), 
Luciano Conceição (Superintendente 
Financeiro), Natália Ribeiro (Gerente 
de RH), Adalberto Wiesinger (Gerente 
de Operações), Paulo Pontes 
(Supervisor Técnico) e Cristiane Claro 
(coordenadora de Relacionamentos 
Institucionais).

O HSPM já havia participado do 
projeto da FIDI em julho do ano 
passado, quando houve a aplicação 
de adesivos decorativos em espaços 
do Centro Diagnóstico em Imagem. 
Foram repaginados locais como a 
recepção, corredores, sala de espera, 
salas para realização de raios-x, hall 
de preparo para tomografia, sala de 
tomografia e o aparelho.

A equipe do Departamento 
Técnico de Gestão de Talentos 
realizou uma série de apresentações 
em janeiro para esclarecer dúvidas 
sobre o novo plano de carreira, 
instituído pela Lei nº 17.721/2021. 
Agentes de Apoio, Assistentes de 
Suporte Técnico e Assistentes de 
Gestão de Política Pública do HSPM, 
Ambulatórios Descentralizados 
e Hospedaria de Cuidados 
Paliativos puderam participar 
das apresentações realizadas no 
Anfiteatro Argos Meireles, onde 
também aconteceram atendimentos 
individuais.

Os integrantes da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes 
(Cipa) do HSPM – Gestão 2022/2023 
tomaram posse no dia 21 de janeiro.  A 
cerimônia foi realizada no Anfiteatro 
Argos Meireles, localizado no 9º 
andar, e contou com a presença de 
cipeiros antigos e atuais.

DGT orienta sobre novo 
Plano de Carreira

Novos cipeiros tomam posse

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



ACONTECEU

Clínica de Otorrinolaringologia passa por renovação

GTEP/COREME é transferida para o 10º andar

Os consultórios da Clínica de 
Otorrinolaringologia receberam 
novos equipamentos. Dez cadeiras 
otorr inolar ingológicas foram 
adquiridas com recursos de emenda 
parlamentar do vereador Celso 
Giannazi, totalizando R$ 112.680,00. 

As cadeiras, que também serão 
utilizadas pela equipe da e Cirurgia 
de Cabeça e Pescoço, têm sistema 
de elevação de assento e encosto 
do tórax totalmente automático, 
proporcionando maior conforto 
para pacientes e profissionais. Possui 

A Gerência Técnica de Ensino e 
Pesquisa (GTEP) já está funcionando 
no 10º andar. Após reforma para 
readequação da estrutura física, 
o espaço conta com salas de aula, 
biblioteca, laboratório de técnica 
cirúrgica, sala de alta fidelidade 
(simulação), além da Associação 
dos Médicos Residentes e Comissão 
de Residência Médica (Coreme). 
A intervenção foi custeada pela 
Uninove e é uma contrapartida de 
campo de estágio.

comandos de controles em ambos os 
lados e no pedal, rodas que permitem 
maior mobilidade, braços anatômicos, 
regulagem de encosto de cabeça e 
carga de trabalho de até 190 quilos. 

Coordenadora da clínica, a Dra. 
Fátima Regina de Abreu Alves 
apontou outro benefício. “Também 
permite que, caso o paciente tenha 
alguma alteração, queda de pressão 
ou desmaio, por exemplo, a cadeira 
seja ajustada em formato de maca 
para acomodar o usuário”, detalhou 
a profissional.  

Outros aparelhos também foram 
adquiridos no ano passado. A clínica 
recebeu seis novos fotóforos, 
dispositivo de luz branca e brilhante 
que não produz sombras e ilumina 
o campo de visão do profissional 
durante o atendimento. Também foi 
feita a compra de dois aspiradores 
com orçamento de emenda 
parlamentar do vereador Celso 
Giannazi. 

Além disso, a clínica passou por 
pintura e recebeu cortinas blackout.

ANTES DEPOIS

DEPOIS

DEPOIS

ANTES

ANTES

BIBLIOTECASALA DE AULA

Cortinas blackouts do corredor interno da clínicaUm dos dez consultórios da clínicaCadeira otorrinolaringológica e Dra. Fátima R. de Abreu Alves



ACONTECEU

Meditação é tema de 
Oficina

Dia Mundial do Câncer tem ação no HSPM

Foi realizada em fevereiro a 
Oficina de Meditação para servidores 
e voluntários de Práticas Integrativas 
e Complementares. O evento foi 
realizado pela coordenadora do 
Programa Vida e Terapia, Dra. Joseli 
Beatriz Suzin, com o objetivo de 
oferecer uma ferramenta para o 
controle do estresse e para lidar 
com as angústias da vida moderna.

A diretora de Divisão da 
Gerência Técnica de Capacitação e 
Desenvolvimento do HSPM, Cássia 
Sampaio Moura, participou da oficina 
e falou sobre os benefícios. “Dar 
espaço para a criatividade, motivação 
e controle da ansiedade! Foi uma 
experiência enriquecedora. Acredito 
que a médio e longo prazo, a técnica 
milenar com base na respiração e 
concentração contribui para a saúde 
do corpo, mente e principalmente 
para o autoconhecimento”.

Pacientes e funcionárias foram 
presenteadas com kits contendo 
lenços e batons veganos em 4 de 
fevereiro, data em que se comemora 
o Dia Mundial do Câncer. Os mimos 
foram doados pelo Instituto Amor 
em Mechas ao hospital, por meio da 
Central de Ação Voluntária (CAV).

Ao todo, 150 kits foram entregues 
na sala de quimioterapia e no 
Serviço de Referência em Saúde 
da Mulher Servidora. Também 
foram distribuídos 40 livros “Lições 
de Superação”, doados pelo 
voluntariado Brasilseg. “Ficamos 
muito agradecidos pela parceria de 
longa data com o Amor em Mechas”, 
disse a Superintendente Dra. 
Elizabete Michelete. 

Maria de Fátima de Souza, 
62 anos, paciente da oncologia, 
aprovou a iniciativa. “Dá 
esperança porque mostra que não 
estamos sozinhos”. A paciente 
Elisa Belasco Lourenço, 60 anos, 
já conhecia a parceria entre 
o Hospital e a ONG. No ano 
passado, após conversa com a 
assistente social responsável 
pela distribuição dos kits no 

DESTAQUE DO MÊS 

Os médicos do banco de sangue 
do HSPM, Dr. José Carlos da Fonseca 
Osório e Dr. Thomaz Nicoletti Filho, 
participaram de entrevista aos 
portais da Prefeitura de São Paulo 
e Secretaria Municipal da Saúde 
(SMS). Os profissionais falaram 
sobre a importância de manter os 
bancos de sangue abastecidos para 
atender às demandas. O conteúdo 
foi publicado no site da SMS e nas 
redes sociais da Prefeitura.

Há ainda um vídeo falando sobre 
os mitos e verdades sobre a doação 
de sangue, que pode ser acessado 
neste link: https://www.youtube.
com/watch?v=cljfvDqxJAU

Doação de sangue

HSPM, recebeu uma sacola com 
diversos itens, como lenço e peruca. 

“Ajuda muito na autoestima. Gosto 
muito de usar lenços, principalmente 
quando está calor, no frio eu uso a 
peruca. Quando coloquei a primeira 
vez, minha neta até tirou uma foto 
porque o meu cabelo é chanel e a 
peruca que peguei é chanel também, 
mas com franja”, contou a paciente.

Para a confecção dos kits, o 
Amor em Mechas conta com o apoio 
Instituto Vasselo Goldoni, Maxlove e 
Rotary Club de São Paulo/Aclimação. 
O evento rendeu ao hospital 
um certificado pela participação 
no World Cancer Day, iniciativa 
global conduzida pela Union for 

International Cancer Control. 
Em dezembro o hospital, por meio 

da CAV, já havia recebido doação 
de 15 kits do instituto destinados 
a pacientes em tratamento 
oncológicos e em quimioterapia. Os 
kits são compostos por produtos 
para maquiagem, lenços, máscara 
personalizada, bijuterias, livro, 
massageador, garrafa d’água e 
peruca. 

Os itens são entregues às 
pacientes no acolhimento realizado 
pelo serviço social. 



A Dra. Letícia Contin, 
dermatologista responsável pelo 
Ambulatório de Tricologia, teve três 
artigos incluídos recentemente em 
periódicos da área: na publicação 
oficial da Sociedade Brasileira de 
Dermatologia - Anais Brasileiros 
de Dermatologia, e na revista 
internacional Skin Appendage 
Disorders. Os artigos abordaram 
alopecia frontal fibrosante, tríade 
do eflúvio em repilação e retalho 
de avanço para correção de defeito 
de linha frontal, sendo este último 
escrito em conjunto com a equipe 
de Cirurgia Plástica do HSPM.

DESTAQUE DO MÊS 

O enfermeiro Ronaldo Tadeu da 
Silva, que trabalha na Hospedaria de 
Cuidados Paliativos do HSPM desde 
sua inauguração, foi o destaque 
do Boletim Saúde Mais Perto, da 
Secretaria Municipal da Saúde (SMS). 
O profissional falou sobre a carreira 
profissional, convívio com pacientes, 
relação com a família e as atividades 
que realiza nas horas vagas. 

O vídeo com a história do servidor pode 
ser acessado neste link: https://www.
youtube.com/watch?v=ZHUQHOpouW8

Datas: 25 de março, 29 de abril, 27 
de maio e 24 de junho
Local: Rochácara Ecofire 
Duração: 8 horas
Público-alvo: Exclusivo para servidores 
do HSPM aptos pelo médico do 
trabalho do Nest
Inscrições: http://bit.ly/brigadacurso 
É importante que os interessados 
obtenham a liberação da 
chefia imediata para agendar a 
participação, que não pode ser feita 
durante o período de férias.
Informações: Ramais 8045 e 8075 

Data: 5 de fevereiro a 21 de junho
Modalidade: Semipresencial
Público-alvo: Servidores públicos do 
HSPM e SMS
Inscrições:
https://bit.ly/SUPORTEBASICODEVIDA

Data: 07 de março
Modalidade: EAD
Público-alvo: Exclusivo para 
colaboradores do HSPM (nível básico 
e médio)
Inscrições: 
http://bit.ly/prontuariopacientehspm
 

Dermatologista tem artigos 
publicados

Saúde Mais Perto/Gente

Comentários 
no Facebook: 

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

https://bit.ly/HSPM_Cursos

Novas turmas da 
Brigada de Incêndio

Suporte Básico de Vida

Prontuário do Paciente 

ANOTE NA AGENDA - CURSOS NO HSPM



Praias e parques são os locais 
mais procurados para quem quer 
curtir o verão. No entanto, é preciso 
ficar atento aos cuidados para 
evitar a insolação. Nesta edição 
do HSPM Responde, a Dra. Elisa 
Raquel Martins da Costa Marques, 
dermatologista do Hospital do 
Servidor Público Municipal, fala 
sobre os problemas causados pela 
insolação e dá dicas para aproveitar 
de forma saudável a estação mais 
esperada do ano. 

O que é insolação e como isso 
acontece?

Insolação é um estado patológico 
provocado pela exposição demorada 
a um sol intenso. A insolação 
ocorre quando há o aumento da 
temperatura do corpo acima da 
temperatura normal, causada pela 
exposição intensa às radiações 
solares. Isto pode ocorrer, por 
exemplo, quando um indivíduo 
vai à praia ou a um parque, onde 
o ambiente esteja muito quente e 
fica exposto às radiações solares 
de forma excessiva, sem proteção 
adequada.

Quais os principais sintomas?
Os principais sintomas da 

insolação são: muita sede, suor 
excessivo, aumento da temperatura 

Insolação pode causar queimaduras, 
desidratação e até desmaio

do corpo, dor de cabeça e, nos 
casos mais avançados, dificuldade 
para respirar, tontura e vômito. A 
insolação pode levar à desidratação 
importante e queimadura solar da 
pele.

Insolação pode provocar algum 
problema dermatológico? Se sim, 
quais?

Sim! A exposição à radiação solar 
de forma excessiva, sem proteção 
adequada, pode causar queimaduras 
na pele, com sensação de ardência, 
presença de vermelhidão e até 
mesmo formação de bolhas.

Quais os graus de queimadura?
A queimadura de primeiro grau 

é a mais superficial, pois pega a 
camada superficial da pele, dando 
vermelhidão, queimação e inchaço. 
Neste caso, a pele se recupera e não 
fica nenhuma marca.

A de segundo grau é mais 
profunda, atinge epiderme e 
também a derme, porém, ainda 
de forma superficial. Causa uma 
dor mais intensa e sensação de 
queimação, podendo formar bolhas. 
Pode evoluir, ficando com uma 
diferença de cor, mas existem casos 
de recuperação total.

Já na de terceiro grau, a 
queimadura é tão profunda que 
pega a epiderme, a derme superficial 
e a derme mais profunda, onde se 
localizam os pelos e as glândulas, 
que também podem ser atingidos. É 
como se a pessoa perdesse a pele por 
completo. Neste caso, todo o tecido 
fica desvitalizado e pode evoluir 
com cicatrizes. Estas cicatrizes de 
queimadura podem mais tarde ter a 
chance de sofrer transformações e 
dar origem aos cânceres de pele.

O que deve ser feito em caso de 
insolação? Quando a ajuda médica é 
necessária?

A primeira coisa a se fazer é tirar 
a pessoa daquele lugar quente e 
coloca-lá na sombra ou algum lugar 
mais arejado. Depois é importante 
diminuir a temperatura do corpo 

Saiba como evitar que a exposição prolongada ao sol atrapalhe 
seu verão.

Superintendente: Dra. Elizabete Michelete
Assessoria de Relações Institucionais 
Publicitária: Daniela Avancini | MTB 6486
Jornalista: Rosângela Dias | MTB 47812
Rua Castro Alves, 63/73 - 7º andar
Aclimação - São Paulo - SP

www.hspm.sp.gov.br

EXPEDIENTE
Jornal do HSPM

HSPM RESPONDE

com compressas frias, borrifos de 
água fria ou até banho de água 
fria. Além disso, é super importante 
hidratar a pessoa.

A insolação ocorre apenas em dias 
abertos ou é possível acontecer em 
dias de mormaço?

Nas duas situações. Mas nos dias 
nublados as pessoas acham que 
não vão se queimar e se expõem 
sem proteção e por mais tempo à 
radiação solar.

Quais os riscos caso a insolação não 
seja tratada imediatamente?

Se a insolação não for tratada, o 
quadro pode ficar muito grave e a 
pessoa pode chegar até a desmaiar 
ou até mesmo evoluir para o coma.

Como se prevenir contra insolação?
Evitar a exposição solar nos 

horários mais críticos, que são das 
10h às 16h, quando as radiações são 
mais intensas. Usar bonés, chapéus, 
roupas e luvas com proteção UV no 
tecido, óculos de sol, e protetor solar 
com proteção maior ou igual a 30. 
Nos casos dos protetores solares, 
lembrar de reaplicar a cada duas 
horas, mesmo nos dias nublados.

Há algum cuidado específico em 
casos envolvendo crianças e idosos?

Sim, pois é uma população 
mais suscetível à insolação. As 
orientações valem para todos, 
mas crianças e idosos precisam de 
cuidados redobrados. É importante 
ficar atento aos fatores de proteção, 
o tempo de exposição, procurar se 
hidratar sempre e usar roupas que 
protejam. 


