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Covid-19

Secretário-adjunto da SMS visita HSPM

Dia 27 de julho o HSPM recebeu 
a visita do Sr. Maurício Serpa, 
Secretário-adjunto da Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS), que foi 
recepcionado pela Superintendente 
e Chefe de Gabinete do hospital. 
Na data, o Secretário-adjunto 
conheceu as novas instalações 
dos Prontos-Socorros Adulto e 
Infantil, fruto do Programa Avança 
Saúde SP, resultado de acordo da 
Prefeitura Municipal de São Paulo 
junto ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). 

Desde dezembro de 2021 o 
atendimento do HSPM passou a ser 
exclusivo para servidores públicos 
municipais ativos e inativos, de 
acordo com a Lei nº 17.727/2021. “As 
novas instalações proporcionarão 
um atendimento de excelência 
aos servidores da capital”, disse o 
Secretário-adjunto da SMS.

Após  a visita, o gestor municipal  
participou da  cerimônia de abertura 
do primeiro encontro dos assessores 
de comunicação da SMS, no anfiteatro.

Da esquerda para a direita: Dra. Elizabete Michelete - 
Superintendente, Dra. Flávia Ivana Pallinger - Chefe 

de Gabinete e Sr. Maurício Serpa - Secretário-adjunto
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Brinquedoteca Betinho 
completa 20 anos

Despedida de Sônia M. Tadra

A Brinquedoteca Betinho, 
do Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM), completou 20 
anos, no dia 18 de julho. 

Para o evento de comemoração 
estiveram presentes a Chefe de 
Gabinete, Dra. Flávia Ivana Pallinger, 
a Diretora do Departamento 
Técnico de Administração e 
Infraestrutura, Nilza Lima da Silva, 
a coordenadora da Central de Ação 
Voluntária (CAV), Fátima Nicoletti, 
as voluntárias que atuam na CAV e 
a Assistente de Gestão de Políticas 
Públicas da Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS), Ana Cecília de 
Freitas.

A brinquedoteca do HSPM foi 
a primeira do município de São 
Paulo a ser implementada em 
ambiente hospitalar, para minorar 
o sofrimento de crianças e auxiliar 
nos tratamentos a que são 
submetidas.

No dia 20 de julho, foi 
realizado evento de despedida da 
Supervisora Técnica de Saúde do 
Centro de Estudos e Pesquisas Dr. 
João Amorim (CEJAM), Sônia Marize 
Tadra, que deixou o Hospital do 
Servidor Público Municipal (HSPM). 
Dentre suas atribuições, Sônia foi 
responsável por supervisionar 
e operacionalizar ações e 
estratégias de saúde; realizar 
gestão de processos e pessoas; 
prestar contas médicas e realizar 
processos de auditoria; e implantar 
melhorias na assistência prestada 
pelo hospital. Desejamos boa sorte 
na nova jornada.

Equipe de cirurgiãs dentistas derrubam 
casos de pneumonia nas UTIs

O Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM), atendendo ao 
Projeto de Lei 883/19, que estabelece 
a obrigatoriedade da presença de 
profissionais de odontologia nas 
unidades de terapia intensiva, 
conta novamente com cirurgiãs 
dentistas na equipe multidisciplinar 
que atua nas Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs) adulto e infantil. 
A equipe realiza supervisão de 
higiene bucal em todos os pacientes 
das UTIs e executa tratamentos 
clínicos e cirúrgicos de manifestação 
bucal, decorrentes de doenças 
sistêmicas ou provenientes de 
terapia, em pacientes submetidos, 
ou não, a ventilação mecânica. 
Além dos cirurgiões, profissionais 
de enfermagem compõem o 
atendimento prestado.

A higiene bucal nas UTIs foi tema 
de curso realizado no HSPM, em 
abril deste ano, e disponibilizado 
online para toda equipe de 
enfermeiros, auxiliares e técnicos 
de enfermagem. A intenção da 
instituição, ao promover a inserção 
do cirurgião dentista na equipe 
multidisciplinar do hospital, tem 
como objetivo diminuir tempo de 
internação, número de infecções 
por pneumonia, quantidade 
de medicamentos prescritos e 
proporcionar aumento do bem-estar 
dos pacientes. 

Após um ano desde a 
reimplantação do projeto, houve 
notável diminuição no número de 
infecções por pneumonia adquirida 
nas UTIs do HSPM.

Da esquerda para a direita: Dras. Selma M. Kitatani, Cecile I. Daumos, Maria D. da Silva, Cristiane A. S. Nakajima,  
Renata H. C. Prioli, Sandra Regina H. Ribeiro (coordenadora da clínica) e Andreia L. P. Brucoli

Resultado de exames do laboratório pode ser 
retirado pela internet com login e senha de acesso

O Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM) segue investindo 
em modernizações e melhorias para 
usuários da instituição. Desde o início 
de julho, pacientes que realizam 
exames laboratoriais no HSPM têm 
acesso aos resultados pela internet. 
Após a coleta, o paciente recebe um 
protocolo de realização e retirada, 
informando endereço do site, login 
e senha para consulta dos exames 
colhidos. Com essa medida, o HSPM 
proporciona maior comodidade 
aos servidores públicos municipais 
e seus dependentes, que não 
precisam se deslocar até o hospital 
para retirar o resultado dos exames 
laboratoriais.

Ao acessar o site, o usuário 
deve preencher os campos de 
login e senha com as informações 
constantes do protocolo e clicar no 
botão “entrar”. Ao carregar a página, 
basta selecionar a aba “resultados” 

para conferir os exames disponíveis. 
Resultados são liberados a partir 
de 15 dias após a coleta no site 
https://exameslab.hspm.sp.gov.br 
ou no saguão térreo do hospital, 
de segunda a sexta-feira (exceto 
feriados), das 6h30 às 17h.

O serviço de retirada presencial 
seguirá funcionando normalmente 
para quem optar por vir ao HSPM. É 
preciso trazer o cartão de consulta e 
documento com foto para a retirada 
dos exames.

DESTAQUE
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A Gerência Técnica de Capacitação 
e Desenvolvimento foi o assunto de 
reunião realizada no dia 27 de julho 
no gabinete da Superintendente. 
Informações sobre o tema foram 
apresentadas pela coordenadora 
Cássia Sampaio Moura.

O setor é responsável por 
acompanhar o desenvolvimento 
de todos os servidores do hospital, 
como: a gestão de carreiras, 
avaliação de desempenho, dispensa 
para congressos, transferências 
internas e acompanhamento dos 
estágios remunerados. Bem como, 
os cursos de Educação Permanente 
e Educação Continuada com base no 
levantamento de necessidade de 
treinamento em consonância com 
as demandas do cotidiano, alinhados 
com o Plano Municipal de Educação 
Permanente (PLAMEP).

Em 2021 foram oferecidos 58 
cursos com ensino a distância, 
com várias turmas pela plataforma 
Google Sala de Aula, onde foram 
contabilizados 6.080 participantes 
entre HSPM, Prefeitura Municipal de 
São Paulo (PMSP) e sociedade civil.

Todas as empresas terceirizadas 
que atuam no hospital passam pelo 
curso de integração e acolhimento.

Encontro com diretores 
aborda o setor de Capacitação

Sinalização no Centro de Diagnóstico

Realizada primeira reunião do Conselho Deliberativo

Campanha Julho Verde - Câncer de Cabeça e Pescoço

Foi realizada a primeira reunião do 
Conselho Deliberativo e Fiscalizador 
(CDF) do Hospital do Servidor 
Público Municipal (HSPM), no dia 14 
de julho de 2022. Competem ao CDF 
as funções de aprovar propostas 
orçamentárias anualmente, opinar 
sobre regulamentações do HSPM, 
fiscalizar serviços prestados a 
usuários, ter acesso a informações 
de caráter técnico-administrativo, 
dentre todas as atribuições 
elencadas na lei 17.727 de 2021.

Nessa primeira reunião, 
participaram: o Secretário-adjunto 
da Secretaria Municipal da Educação, 
Bruno Lopes Correia, o Coordenador 
de Administração da Secretaria 
Municipal da Fazenda, Danilo 
Hatsumura, o Analista de Saúde/
Médico da Secretaria Municipal da 
Saúde, Amaury Zatorre Amaral,  o 
Assessor da Secretaria Municipal 

O Dia Mundial de Prevenção 
ao Câncer de Cabeça e Pescoço é 
comemorado todo dia 27 de julho e 
durante esse dia a equipe da Clínica 
de Otorrinolaringologia - Cabeça 
e Pescoço distribuíram folders 
informativos da patologia para os 
pacientes que aguardavam consultas.

A campanha Julho Verde busca 
informar e alertar sobre os cuidados 
com a saúde. Para se prevenir é 
importante manter uma boa higiene 
bucal, alimentação saudável e evitar 

da Saúde, Fabio Henrique Salles, o 
Assessor da Secretaria Municipal de 
Gestão, Rodrigo Mezalira de Souza e 
o Assessor da Secretaria Municipal 
de Gestão, Guilherme Gerevini Pretti.

Dra Elizabete Michelete, 
Superintendente do HSPM e 
presidente do conselho, conduziu 
a reunião, juntamente com a Dra 
Flávia Ivana Pallinger, Chefe de 
Gabinete do HSPM e servidora 
indicada para compor o CDF.  

Nesse encontro foram 
apresentados os conselheiros 
(titulares e suplentes), que 
assinaram Termo de Posse. Ainda 
foi realizada uma apresentação 
do HSPM, na qual foi abordado o 
histórico da instituição, estrutura 
física, número de servidores que 
nele atua, serviços prestados, 
entre outros aspectos da 
autarquia.

Dra. Fátima Regina A. Alves (coordenadora da clínica)

bebidas alcoólicas e o uso de cigarros.
Sintomas, como feridas na boca 

que persistem por mais de duas 
semanas, rouquidão, nódulos no 
pescoço que não desaparecem depois 
de duas semanas, feridas brancas nos 
lábios, dificuldade ou dor para comer, 
podem aparecer em pacientes com 
a enfermidade. O diagnóstico é feito 
através de avaliação clínica da boca 
e por exames de imagem, como, a 
nasofibroscopia (exame feito com 
uma pequena câmera que entra 
através do nariz e mostra imagens 
da garganta) e posteriormente para 
confirmação à biopsia.

“Existe cura, quanto mais precoce 
a gente diagnostica, quanto mais 
leve, quanto menores as lesões 
maior a chance de cura.” Diz a 
médica do HSPM. Dra. Thatiana 
Guerrieri. O HPV também é um fator 
de risco para esse tipo de câncer, e a 
vacinação da população mais jovem 
contra ele é de extrema importância.

As placas de identificação do Centro 
de Diagnóstico foram renovadas pelo 
setor de Comunicação. Todos as salas 
de exames de ultrassom, endoscopia, 
colonoscopia, tomografia, raio-x, 
entre outras, foram atualizadas, com 
o objetivo de organizar e orientar o 
atendimento aos usuários.
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A Central de Material Esterilizado 
(CME) conta com nova autoclave 
de 500 litros, da marca Baumer 
— máquina esterilizadora de 
materiais hospitalares. Agora, são 
três autoclaves de que dispõe 
a CME do HSPM, além de uma 
termodesinfectora, para garantir 
a segurança dos pacientes e 
rapidez no processo de desinfecção 
e esterilização de circuitos de 
respirador, instrumentais cirúrgicos, 
dentre outros.

O modelo mais recente, adquirido 
pelo hospital e utilizado no CME, é 
moderno, não necessita de caldeira 
e conta com gerador de vapor 
próprio, além de display eletrônico. 
O material colocado na máquina 
é esterilizado a 134 graus Celsius 
por meio de vapor saturado. Além 
disso, o equipamento utiliza filtro de 
osmose para impedir a passagem 
de resíduos na água, deixando 
instrumentais livres de impurezas e 
manchas. 

A autoclave ainda conta com 
barreira que impede o contato de 
materiais esterilizados com outros 
que ainda não passaram pelo 
processo de esterilização. Desde a 
instalação da máquina, foi realizado 
treinamento com toda equipe de 
enfermagem para manuseio e 
operação do equipamento.

HSPM adquire nova 
autoclave para CME

Finalizada primeira fase da 
campanha “A vida em suas mãos”

Dia da caridade no HSPM 
é marcado por ação

Com o término da sexta semana, 
no último dia 29, foi finalizada a 
primeira fase da campanha “A vida 
em suas mãos”. A ação tem como 
objetivo promover aumento da 
taxa de higienização das mãos, 
reduzir casos de infecção hospitalar 
e conscientizar sobre medidas de 
antissepsia nas Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs). O treinamento 
integra o projeto “Saúde em Suas 
Mãos”, do Ministério da Saúde, 
em colaboração com o Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento 
Institucional (Proadi), desenvolvido 
no HSPM pelos setores: Seção 
Técnica de Controle de Infecção 
Hospitalar (STCIH), Coordenação 
Médica/Enfermagem das UTIs 
Adulto, Gerência Técnica de 
Capacitação e Desenvolvimento e 
Fisioterapia. 

As duas primeiras semanas da 
campanha ocorreram ainda no mês 
de julho. Na terceira semana, os 
participantes realizaram atividade 
com quebra-cabeça, relativa aos 
momentos de higienização das mãos. 
Durante a quarta e quinta semanas, 
enviaram vídeos individuais e em 
equipe nos quais explicaram cada 
uma das etapas. Na última semana 
desta primeira fase, foi apresentado 
vídeo dos sete erros.

Os integrantes foram 
divididos em seis equipes para 
disputar pela maior adesão de 
higienização das mãos. Além 
deles, quatro colaboradores 
foram selecionados para coletar 
os dados de adesão, por meio de 
observação (um colaborador para 
cada plantão). Ao todo, integraram 
a primeira fase 45 profissionais 
de saúde que atuam na UTI do 
9ºB do HSPM — público para o 
qual a campanha é direcionada 
exclusivamente.

O Instituto Amor em Mechas (IAM) 
realizou doação de 20 Kits do Amor 
ao HSPM, que foram entregues aos 
pacientes da Clínica de Oncologia. A 
ação foi promovida na data em que se 
celebra o Dia da Caridade, 19 de julho.

Seis kits e almofadas foram 
distribuídos na Sala de Infusão e 
na Enfermagem. Os outros foram 
deixados no Serviço Social. A entrega 
foi realizada por Débora Pieretti, 
fundadora do instituto e presidente 
do Rotary Club Aclimação, Mariana 
Luz, idealizadora da iniciativa 
Oncoimagem, e por voluntárias que 
passaram por tratamento oncológico.

Cada Kit do Amor contém peruca, 
lenço, álcool em gel, colar de pérola, 
brincos, kit de maquiagem e livro. A 
ação promovida pelo Instituto Amor 
em Mechas reforça a parceria com 
o HSPM, estabelecida em 2018, por 
meio da Central de Ação Voluntária 
(CAV) do hospital.

Parceria do HSPM vira pauta da 
Secretaria Municipal da Saúde

A equipe de redes sociais da 
Secretaria Municipal da Saúde (SMS) 
publicou no Facebook, Instagram e 
Twitter informações sobre a parceria 
do HSPM com o Instituto Amor em 
Mechas, com o objetivo de divulgar 
a doação de cabelo para pessoas 
que passam pelo tratamento de 
quimioterapia. 
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Prédio administrativo do HSPM recebe visita de cães da GCM
Os cães da Guarda Civil 

Metropolitana (GCM), realizaram três 
visitas ao HSPM em julho. No dia 12 
e 29, os cães visitaram os pacientes 
internados nas Enfermarias da 
Geriatria e Oncologia, acompanhadas 
por agentes da guarda, para 
mais uma sessão de cinoterapia 
— atividade que utiliza cães no 
processo terapêutico de pacientes e 
acontece a cada 15 dias.  

E pela segunda vez, dia 22 
de julho, foi a vez do prédio 
administrativo do hospital receber 
as cachorrinhas Zara e Skye. A 
partir de agora, a visita de cães 
da Guarda Civil Metropolitana ao 
prédio administrativo ocorrerá com 
a periodicidade de dois meses.



Confira essas e outras notícias 

na íntegra no site do HPSM:

www.hspm.sp.gov.br

CAPACITAÇÃO

O hospital ofereceu treinamento 
para utilização dos softwares 
“Beira-Leito” e “Solicitação 
Eletrônica”, nos dias 5, 12, 19, 21, 26 
e 28 de julho. O curso ministrado 
teve uma hora de duração em 
cada turma e foi realizado pela 
empresa terceirizada Human 
Concierge, no anfiteatro Dr. Argos 
Meirelles. O software “Beira-Leito” 
se destina aos profissionais da 
área médica e de enfermagem 
e o “Solicitação Eletrônica” aos 
agentes administrativos do HSPM.

O treinamento foi obrigatório e 
teve como público-alvo servidores 
que acessam o sistema atual 
(Assessor Público) para solicitar 
insumos, além de profissionais das 
áreas de enfermagem e médica. 
Com a implementação de ambas as 
aplicações, é possível gerenciar a 
administração dos medicamentos 
a pacientes e registrar os horários 
de cada uma delas. Além disso, 
também é possível rastrear 
utensílios e fármacos, do momento 
em que for feito o pedido até o 
horário em que for aplicado no 
paciente.

A adoção dessas ferramentas 
digitais representa modernização 
e melhoria para usuários e 
pacientes do HSPM, além de 
trazer maior agilidade, segurança 
e transparência dos serviços 
oferecidos a servidores públicos 
municipais.

O 44º Simpósio Internacional 
Moacyr Álvaro (SIMASP), realizado 
entre os dias 14 e 18 de junho, na 
Bienal do Ibirapuera, contou com 
a participação de cinco médicos 
oftalmologistas do Hospital do 
Servidor Público Municipal (HSPM). 
A Clínica de Oftalmologia do HSPM 
foi representada pelos Drs. Liliane 
Kanecadan, Luis Eduardo Carvalho, 
Alberto Sumitomo, Neusa Vidal 
Sant’Ana e Thays Moreira Albhy, 
que palestraram e discutiram, 
junto a outros colegas, casos reais 
abordados ao longo do evento.

O muro e o portão da Rua Vergueiro, 
acesso de carga e descarga de veículos 
que prestam serviço para o hospital, 
além de entrada/saída de ambulâncias 
da base do SAMU, foram recuperados, 
após colisão de uma viatura do SAMU. 
Dr. Luiz Carlos Zamarco, Secretário 
Municipal da Saúde, afim de garantir 
a segurança do HSPM enquanto 
aguardamos o pagamento do seguro, 
autorizou o conserto com recursos 
próprios do hospital.

Oficina de Metodologia para 
Procedimentos Licitatórios

Treinamento para 
utilização de softwares

Os profissionais que atuam no 
HSPM como fiscais e gestores 
de contratos seguem realizando 
curso de capacitação em 
metodologia para procedimentos 
licitatórios no mês de julho. A 
participação é exclusiva aos 
158 servidores do HSPM que se 
encaixam nos cargos de gestão 
e fiscalização, conforme Portaria 
HSPM nº 16, de 9 de maio de 2022. 
O evento, validado para carreira, 
foi ministrado pelo Coordenador 
da Comissão de Julgamento 
de Licitações do HSPM, Odair 
Bezerra.

O objetivo da oficina é aprimorar 
as habilidades dos participantes 
na gestão e fiscalização 
dos contratos; aprofundar o 
conhecimento nos princípios e 
procedimentos que envolvem 
uma contratação para o Serviço 
Público; melhorar a capacitação 
de gestores e fiscais de contratos 
quanto aos procedimentos e à 
legislação vigente; e oferecer 
conhecimento relacionado ao 
processo licitatório, gestão de 
contratos e diminuir dúvidas.

DESTAQUE DO MÊS 

44º SIMASP contou com 
oftalmologistas do HSPM

Conserto do muro foi finalizado
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Antes

Depois

Conheça os detalhes da Cartilha 
de Condutas Vedadas durante o 
período eleitoral:

https://bit.ly/Cartilha_GCM



A adolescência é período 
de ruptura com a infância e de 
adaptações às mudanças biológicas, 
psíquicas e também sociais 
vivenciadas e experimentadas 
pelos jovens. O médico hebiatra 
é o especialista que acompanha 
e se debruça sobre questões que 
emergem desse recorte etário. 
Nesta edição do HSPM Responde, 
Dra. Maíra Terra, hebiatra do Hospital 
do Servidor Público Municipal 
(HSPM), esclarece aspectos dos 
cuidados devidos a adolescentes e 
das funções da especialidade.

Qual a especialidade do médico 
hebiatra?

A hebiatria é uma especialidade 
dentro da pediatria. Também é 
conhecida como medicina do 
adolescente.

No que difere em relação à pediatria?
O foco na pediatria, durante a 

consulta médica, são perguntas 
direcionadas aos cuidadores sobre a 
criança. Na hebiatria, o ator principal 
da consulta é o adolescente. Isso 
implica em perguntas direcionadas a 
ele. A postura corporal do médico e o 
contato visual devem estar focados 
no jovem. Pais ou cuidadores são 
coadjuvantes. A consulta hebiátrica 
deve se basear em privacidade, 
confidencialidade e sigilo médico, 
que implica na retirada dos pais 
durante a consulta.

Qual faixa etária compreende a 
adolescência?

Depende do critério 
organizacional que se utiliza. Pela 
Organização Mundial de Saúde, a 
adolescência se inicia aos 10 anos e 
acaba aos 20 anos incompletos (19 
anos, 11 meses e 29 dias). É possível 
usar a classificação jurídica: pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), adolescência se compreende 

Hebiatria: atenção e cuidados 
destinados à adolescência
Diferente da pediatria, a consulta hebiátrica 
transfere o protagonismo para o jovem.

entre 12 e 18 anos. Por último, e 
mais recente, podemos utilizar a 
classificação neuropsíquica: dos 10 
aos 24 anos — quando o cérebro 
termina de se desenvolver.

Quais questões são trazidas pelos 
jovens com mais frequência?

Sexualidade, baixa estatura, 
acnes, suor excessivo, bullying, 
projetos futuros, atividade física, 
conflitos parentais, saúde mental... 
é uma consulta bastante completa 
e dinâmica que flutua entre todos 
os aspectos biopsicossociais e 
metabólicos da puberdade.

 
A presença dos pais na consulta 
pode inibir o diálogo entre médico e 
paciente?

Com certeza. É quase impossível 
garantir vínculo e um ambiente 
seguro para exercer o tripé da 
consulta hebiátrica (privacidade, 
confidencialidade e sigilo médico) 
com os pais presentes.

A ruptura com a infância pode ser 
turbulenta? Como amenizá-la?

Sim. A entrada na adolescência 
apresenta três situações: a perda 
do lugar social da infância, do corpo 
infantil e da imagem idealista dos 
pais heróis. Essa ruptura pode 
ser abrupta e traumática se não 
for feita com gentileza, diálogo e 
compressão. Por isso, é importante 
que a sociedade pare de chamar de 
“aborrecentes” esses jovens que 
passam por tantas transformações 
psíquicas e corporais.

Existem fatores psicológicos 
e endocrinológicos a serem 
observados?

Sim. Saúde mental é algo que 
devemos rastrear ativamente 
durante o acompanhamento 
hebiátrico. Principalmente na 
reinserção dos jovens ao ambiente 
escolar e coletivo, pós-pandemia e 
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isolamento social. Em relação aos 
fatores endocrinológicos, devemos 
em todas as consultas avaliar o 
desenvolvimento da maturação 
sexual dos jovens e calcular se 
a velocidade de crescimento é 
compatível com cada marco puberal.

Que cuidados com a saúde o 
adolescente deve adotar?

A intenção do acompanhamento 
hebiátrico é de que o adolescente 
se aproprie da sua saúde. Entenda 
as mudanças do corpo, o porquê 
dos seus exames, os fatores de 
risco que podem se envolver, 
além dos fatores protetores, para 
criar residência e sabedoria sobre 
esse período da vida, tão peculiar 
e específico, em uma sociedade 
confusa e que transfere seus 
problemas aos jovens.

Como é agendado o atendimento?
A hebiatria (pediatria 

adolescente) é agendada através 
da central telefônica SP156, 
toda terça-feira, das 7h às 13h. 
O atendimento é realizado para 
adolescentes entre 14 e 17 anos, 
11 meses e 29 dias. O HSPM conta 
com duas médicas hebiatras que 
atendem no hospital e mais uma 
no Ambulatório Descentralizado 
de Santo Amaro.


