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HSPM promove ações em comemoração ao “Novembro Azul”

Em novembro, o Hospital do 
Servidor Público Municipal (HSPM) 
promoveu diversas ações da 
campanha “Novembro Azul” - 
mundialmente celebrada para 
conscientizar sobre o combate ao 
câncer de próstata. Segundo dados 
do Instituto Nacional do Câncer 
(INCA), foram mais de 65 mil novos 
casos da doença só em 2020.

As atividades foram realizadas ao 
longo das semanas do mês, tanto no 
hospital como em ambiente digital. 
No dia 9 de novembro, o coordenador 
da Clínica de Urologia do HSPM, 
Dr. Alexandre Crippa Sant’Anna, 
participou de uma live da Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS), na qual 
abordou prevenção ao câncer de 
próstata. No dia seguinte, foi a vez 
da Central de Ação Voluntária (CAV) 
distribuir lacinhos azuis para áreas 
de atendimento do hospital.

Na manhã do dia 18 de novembro, 
o coral da Guarda Civil Metropolitana 
(GCM) se apresentou no saguão 
principal do hospital. Nesse dia, os 

servidores foram incentivados a 
vestir peças de roupas azuis em 
apoio à campanha.

Por fim, nos dias 24 e 25, os 
cães da GCM visitaram o hospital 
e participaram das tradicionais 
sessões de cinoterapia. Foram ao 
prédio administrativo na primeira 
data, no período da manhã, e 
retornaram ao hospital na tarde do 
dia seguinte para visitar a Clínica de 
Oncologia, no quarto andar.

Eunice Macedo, voluntária do 
Conselho Gestor de Saúde, elogiou 
o coral da GCM e fez um pedido: 
“Comandante, mande-os sempre! 
Queremos essa turma cantando 
para a gente”. Além disso, agradeceu 
pelo atendimento que recebeu no 
HSPM: “Aqui dentro do hospital, 
nós sempre somos bem acolhidos”, 
completou.

A campanha “Novembro Azul – 
Saúde do Homem” do HSPM foi uma 
realização do “Programa Gestão 
Humanizada – Cuidar de Quem 
Cuida” e da CAV.
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Acompanhe o andamento das obras de revitalização:

A portaria principal passou por 
manutenção preventiva. Foi feita a 
pintura das paredes que estavam 
descascadas, mantendo cor e estilo 
anterior. As melhorias foram feitas 
pela equipe de manutenção.

Foi finalizada a recuperação da 
prumada hidráulica na sala da Clínica 
de Endocrinologia, localizada no 5º 
andar do hospital. Após a reforma, 
a equipe de manutenção realizou a 
pintura das paredes afetadas pela 
infiltração.

A equipe de manutenção realizou 
a adequação do posicionamento da 
balança de pesagem de rouparia, 
localizada na área externa do 
3º andar. O nivelamento evitará 
acidentes e trará segurança aos 
funcionários que circulam pelo local. 
Além da pesagem da rouparia, 
as balanças são utilizadas para o 
cálculo, controle e monitoramento 
de resíduos — químicos, comuns, 
infectantes e recicláveis —, 
conforme legislação vigente.

Foi concluída a troca da parte 
deteriorada da tubulação hidráulica 
localizada entre o 1º e o 10º andar 
do hospital, após a identificação 
de pontos de vazamento de água 
em alguns setores, decorrentes da 
deterioração por ação do tempo. O 
valor investido na substituição de 
parte da prumada foi R$ 1.637,47, 
provenientes de recursos próprios 
do hospital. 

Antes Depois
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Comissão Ética de Enfermagem

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

No mês de novembro houve a 
eleição da Comissão de Ética de 
Enfermagem, onde foram eleitos 
11 profissionais, sendo seis 
enfermeiros e cinco técnicos/
auxiliares de enfermagem e 
mais 11 suplentes.

Foram eleitos os enfermeiros: 
Alessandra Martins Correia e 
Cecília Harumi Yoshida Koslyn, 
da Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) Adulto, Fabiano Pereira 
Sousa, da Gerência Técnica de 
Internação, Lorraine Cristine 
Marques, do Setor Materno 
Infantil, Michelle Gomes Ferreira, 
da Seção Técnica de Hemodiálise 
e Sirilene Dias dos Santos, 
do Pronto-Socorro Adulto. Os 
suplentes são: Andrea Tatiane 
Kaneko Nakamura, Nathália 
Larissa Monteiro Miguel Vinco, 
Renam Luiz da Silva Faria, Renata 
Gonzaga da Silva, Vanessa 
Aparecida Reis e Helena Cândido 
Souza Horácio.

Os técnicos e auxiliares 
eleitos foram: Francisco de 
Lima Bueno, Hemodiálise, José 
Souza Martinez, do Pronto-
Socorro Adulto, Maria Ester 
Queiroz de Sousa, da UTI 
Adulto, Monica Pinheiro da 
Silva Lima, da Materno Infantil 
e Vagner Ferreira da Silva, da 
Hemodiálise. Seus suplentes 
são: Daniela Gonçalo Fernandes, 
Eliane Bernardo da Silva Ferreira, 
Fabiana Fabiani, Ivonete Patrícia 
de Oliveira Felizardo e Josirene 
Macedo Silva.

A comissão tem como 
função receber denúncias de 
profissionais da mesma ou de 
outras categorias, dos familiares 
ou acompanhantes de qualquer 
paciente da instituição, verificar 
as situações apresentadas, 
identificar os problemas e 
propor soluções para minimizar 
os conflitos.

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
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O Núcleo Executivo de 
Planejamento e Qualidade (NEPQ) 
do HSPM tem realizado reuniões 
mensais com o Comitê da Qualidade 
e as diretorias, a fim de conhecer e 
divulgar os processos de trabalho, 
indicadores e inovações do hospital.

No dia 22 de novembro o tema 
central do encontro foi “DGT- 
Departamento de Gestão de Talentos 
- Indicadores, Ações de Melhoria 
e Inovações”, apresentado pela 
diretora do DGT,  Andréa Aparecida 
de Assis, e pela coordenadora da 
Gerência Técnica de Capacitação e 
Desenvolvimento.

Participaram do encontro os 
diretores do HSPM, além de membros 
do Comitê de Qualidade. Foram 
apresentados os setores e as pessoas 
que compõem o departamento, 
atribuições, indicadores com relação 
aos recursos humanos do hospital, 
além da inovação implantada com 
a agenda de cursos na modalidade 
ensino a distância (EAD) no HSPM.

Durante a apresentação, os 
participantes tiveram a oportunidade 

Os dados da pesquisa de clima 
organizacional realizada junto aos 
servidores que atuam no HSPM em 
setembro já estão disponíveis para 
consulta e podem ser acessados 
pela intranet. 

Conhecer o ambiente de 
trabalho dos funcionários através 
da visão de cada um deles e 
estimular a participação de todos 
para promover melhorias com foco 
em um atendimento humanizado 
para os pacientes são os objetivos 
da pesquisa. A análise também 
favorece a manutenção da cultura 
organizacional já que fortalece a 
observação dos seus elementos.

A estrutura apresentou as 
respostas dos colaboradores 
com foco em oito fundamentos: 
p e n s a m e n t o  s i s t ê m i c o , 
compromisso com as partes 
i n te r e s s a d a s ,  a p r e n d i z a d o 
organizacional, adaptabilidade, 
l i d e r a n ç a  t r a n s f o r m a d o r a , 
desenvolvimento sustentável , 
orientação por processos e geração 
de valor; e propostas de ações de 
melhorias foram lançadas a partir 
dos resultados.

Além disso, foram identificados 
na pesquisa os pontos fortes da 
instituição, como: a humanização 
do trabalho, respeito e ética nas 
relações, o desenvolvimento 
sustentável e a liderança atuante 
para a harmonia da equipe 
de trabalho, o que demonstra 
alinhamento com as diretrizes de 
planejamento estratégico e com os 
valores do HSPM.

A pesquisa faz parte do 
roteiro do Controle de Qualidade 
Hospitalar (CQH) do HSPM e auxilia 
no alcance da missão do hospital, 
que é “Atender, Cuidar e Ensinar 
com Excelência”.

Reunião da Qualidade (NEPQ) no mês de novembro
de sanar dúvidas sobre as atribuições 
do DGT e efetuar troca de ideias. 
Fernanda Campos, coordenadora do 
NEPQ, comenta que “as pessoas são 
o pilar de uma Instituição e cuidar 
de quem cuida nos impulsiona a 
cumprir a missão do HSPM: ‘Atender, 
Cuidar e Ensinar com Excelência’”.

Ainda em novembro, o Comitê de 
Qualidade participou da Assembleia 
do Programa Compromisso com 
a Qualidade Hospitalar (CQH), 
cujo tema foi: “Como a Liderança 
Transformadora, por meio da 
Orientação por Processos, promove 
a Geração de Valor para os Hospitais”. 

A assembleia foi realizada pelo 
CQH da Associação Paulista de 
Medicina (APM) e apresentou os 
principais Fundamentos do Roteiro 
da Qualidade para esclarecer os itens 
e dirimir as dúvidas dos quesitos. A 
reunião foi feita de modo remoto e 
contou com a participação de mais 
de 100 pessoas pertencentes a 
diversos hospitais que participam 
do programa, incluindo o Comitê de 
Qualidade do HSPM.

Resultados da Pesquisa 2022 
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Novo equipamento de Raio-X para os Prontos-Socorros 

HSPM segue investindo em imagens de alta resolução

Um novo equipamento de Raio-X  
já está em funcionamento nos 
Prontos-Socorros Adulto e Infantil. 
Trata-se de um conjunto radiológico 
compacto que permite radiografias 
de crânio, tórax, coluna, abdômen e 
extremidades. 

Após adequação realizada no 
setor, os servidores públicos passam 
a ser atendidos novamente no 

O HSPM adquiriu novo aparelho 
para exames de ultrassom, de 
altíssima resolução, para as 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI) Adulto. O aparelho modelo GE 
Logiq P9 é ergonômico, adaptável e 
portátil, algo que facilita a realização 
de exames em diversos locais. Ainda 
conta com tecnologia touch screen.

Imagens em alta resolução são 
traduzidas em maior precisão e 
rapidez no diagnóstico, tanto para 
profissionais da saúde quanto para 
pacientes. Além disso, o dispositivo 
propicia análises mais precisas e 
direciona punções e inserções mais 
pontuais, aplicando-se incisões 
(cortes) apenas quando necessário, 
o que contribui para a melhor 
qualidade do atendimento ao 
paciente. 

O investimento no aparelho foi 
de mais de R$ 125.000,00, sendo 
R$ 45mil com recursos parciais de 
emenda parlamentar da vereadora 
Luana Alves e o restante, R$ 
80.136,00, provenientes de recursos 
próprios do hospital.

próprio Pronto-Socorro, não sendo 
necessário que se desloquem até 
o Centro Diagnóstico (no terceiro 
andar)  para realizar os exames de 
radiografia. Esta nova organização 
beneficiará não só o paciente, 
pela otimização do tempo total de 
consulta, como também reduzirá 
o fluxo de pessoas que utilizam os 
elevadores e circulam pelo hospital. 

Para receber o novo equipamento 
foi realizada a reforma da sala, com 
adequação da infraestrutura elétrica 
e das instalações físicas. 

O valor total de aquisição do 
equipamento foi de R$ 99.600,00 
e, para adequação da sala, foram 
investidos R$ 101.397,53, ambos 
financiados com recursos próprios 
do hospital.



CAPACITAÇÃO Novembro 2022 - Pág. 5

Aula para residentes tem como 
tema o mercado de trabalho

Primeira turma do curso de 
comunicação interpessoal

Última turma do curso presencial de reanimação neonatal 

Integração dos profissionais 
da empresa Human Concierge

O HSPM deu prosseguimento, 
no mês de outubro, ao curso de 
reanimação neonatal. A capacitação 
ocorreu em duas datas e foram 
abordados, passo a passo, todos 
os procedimentos para a realização 
de reanimação em bebês recém-
nascidos, com idade gestacional de 
34 semanas ou mais e simulações 

No dia 10 de novembro, 
aconteceu o workshop “Cateter 
Central de Inserção Periférica (PICC) 
no paciente adulto”, no anfiteatro 
do hospital, das 9h às 12h. A 
capacitação foi ministrada por Jessé 
Alves (enfermeiro e assessor técnico 
da empresa CBS Médico Científica), 
Cecília Harumi e Tatiane Oliveira 
Bispo, enfermeiras da UTI do HSPM. 
O evento com carga horária de três 
horas foi referendado para fins de 
carreira.

O workshop teve início com 
café de boas-vindas.  O enfermeiro 
Jessé Alves abordou o tema “PICC 
no paciente adulto: conceitos, 
definições e condutas”.  A segunda 
apresentação foi realizada por 
Tatiane Oliveira Bispo e Cecília 
Harumi, que trataram sobre 
“Protocolos e fluxos do PIC no HSPM”. 
A capacitação foi exclusiva para 
enfermeiros, médicos e médicos 
residentes que atuam no HSPM. 

No dia 3 de novembro, foi realizada 
no HSPM a aula obrigatória mensal, 
com o tema “Acabou a residência, 
e agora?”, direcionada aos médicos 
residentes que atuam em diferentes 
especialidades.

O evento ocorreu das 11h às 13h, 
no anfiteatro Dr. Argos Meirelles e foi 
conduzido pelo Dr. Alexandre Crippa 
Sant’Anna, coordenador da Clínica de 
Urologia do hospital. Compareceram 
73 médicos residentes à aula.

Durante a capacitação, Dr. Crippa 
abordou tópicos como o mercado 
de trabalho, a importância da 
especialização profissional e os 
desafios que os residentes podem 
ter na busca de um novo emprego.

As aulas são oferecidas pela 
Gerência Técnica de Ensino e 
Pesquisa/COREME  e estão no 
currículo dos programas de 
residência médica, com o objetivo de 
aprimorar o conhecimento científico 
e ético dos residentes.

Nos dias 22 e 29 de novembro, 
foi realizada integração com os 
profissionais da empresa de logística 
Human Concierge. Claudia Maria 
Moura, Analista de Planejamento, 
da Gerência Técnica de Capacitação 
e Desenvolvimento, e Ernandes 
Miranda Lima, Técnico de Segurança 
do Trabalho,  foram responsáveis 
pela apresentação. O histórico do 
HSPM, orientações sobre a área 
hospitalar, prevenção de acidentes 
de trabalho, prevenção e combate 
a incêndio foram alguns dos temas 
tratados.  

Ao todo, participaram 13 
colaboradores da empresa 
terceirizada, que atuam em áreas do 
HSPM como Farmácia, Almoxarifado 
e Centro Cirúrgico.

Nos dias 7 e 21 de novembro, 
foi realizada a primeira turma do 
curso presencial “Comunicação 
interpessoal no ambiente de 
ensino”. A capacitação foi oferecida 
pela Gerência Técnica de Ensino 
e Pesquisa/COREME. A médica 
oncologista e coordenadora da 
Hospedaria de Cuidados Paliativos do 
HSPM, Dra. Dalva Yukie Matsumoto, 
ministrou o curso, que teve como 
objetivo desenvolver a compreensão 
dos desafios da comunicação nas 
relações interpessoais.

Workshop sobre Cateter 
Central de Inserção Periférica

práticas. O certificado é emitido pela 
Sociedade Brasileira de Pediatria 
(SBP) e as instrutoras do curso 
foram as Dras. Yone Di Sarli e Ana 
Paula Leão, neonatologistas da SBP. 
Essa capacitação é organizada e 
oferecida pelo Centro de Estudos e 
Pesquisas Dr. João Amorim (CEJAM)/
Parto Seguro, no HSPM. 



DESTAQUE DO MÊS

Urologista participa 
de programação do 
Novembro Azul

IX Congresso Brasileiro 
de Cuidados Paliativos

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

https://bit.ly/HSPM_Cursos

No mês de novembro, o Dr. 
Alexandre Crippa Sant’anna, 
coordenador da Clínica de Urologia 
do HSPM, concedeu entrevistas 
para a Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) e para a Rit TV, para 
falar sobre o Novembro Azul, mês 
de conscientização ao câncer de 
próstata.

O médico ressaltou a importância 
do diagnóstico, tratamento 
precoce e acompanhamento com 
um especialista como cuidados 
necessários contra este tipo de 
câncer.

Matéria da Rit Tv:
h t t p s : // w w w .y o u t u b e . c o m /
watch?v=PYjQobkxNM0 

Live da SMS:
h t t p s : // w w w .y o u t u b e . c o m /
watch?v=pe5pJGk-hXc

O IX Congresso de Cuidados 
Paliativos ocorreu dos dias 2 a 5 de 
novembro, em Curitiba, e abordou 
diferentes temas referentes 
aos cuidados paliativos que são 
oferecidos por profissionais em todo 
o Brasil.

Nos dias 3 e 4 de novembro, a 
Dra. Dalva Yukie Matsumoto, médica 
oncologista e coordenadora da 
Hospedaria do HSPM, foi mediadora 
da mesa redonda sobre “Cuidados 
Paliativos em UTI 3”, no IX Congresso 
Brasileiro de Cuidados Paliativos, 
e também deu uma palestra sobre 
“Principais desafios para condução 
de Reunião Familiar”.

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

Os cursos dos Programas 
de Educação Continuada em 
Enfermagem 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
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HSPM RESPONDE

Uma dieta saudável pressupõe 
equilíbrio de nutrientes e variedade 
de alimentos. Além de proporcionar 
maior bem estar, a alimentação 
adequada fornece proteção contra 
doenças e evita desnutrição. 
No entanto, de acordo com 
levantamento do IBGE, realizado 
entre 2017 e 2018, o tradicional arroz 
com feijão vem perdendo espaço 
para alimentos ultraprocessados. 
Congelados, enlatados, pré-fritos... 
Alimentos que apresentam alta 
adição de açúcar, sódio, gorduras e 
conservantes — e que favorecem 
o consumo de calorias em excesso.

Ultraprocessados ainda estão 
relacionados à obesidade, ao 
desequilíbrio do organismo 
humano e ao aparecimento de 
inúmeras doenças. Nesta edição 
do HSPM Responde, Patrícia 
Gonçalves, nutricionista do HSPM 
e pós-graduada em saúde do 
trabalhador, trata da importância 
de se incentivar a alimentação 
saudável no ambiente de trabalho 
— e conta com a colaboração de 
Amanda Menezes, coordenadora 
da Clínica de Nutrição do HSPM, 
além de Bianca Bitencourt e 
Monica Marques, nutricionistas do 
hospital.

Qual a importância da alimentação 
saudável? 

A alimentação adequada, em 
quantidade e qualidade, está 
relacionada com a manutenção 
da saúde e da qualidade de vida.

Como a alimentação afeta o 
desempenho do trabalhador? 

O desequilíbrio na alimentação 
pode desencadear doenças 
crônicas como obesidade, 
diabetes e hipertensão. O excesso 
ou a falta de nutrientes afetam a 
saúde, diminuindo a disposição 
e energia, e podem interferir na 
produtividade e assiduidade do 
trabalhador. 

É certo fazer intervalos, durante 
atividades, para comer? 

É importante fracionar 
adequadamente a dieta e conciliar 
com as atividades laborais. 
Pequenos lanches, como frutas e 
castanhas, fornecem nutrientes 
essenciais que auxiliam na 
concentração no trabalho.

Como equilibrar o consumo de 
alimentos ao longo do dia? 

Recomenda-se de cinco a 
seis refeições ao dia. Duas 
maiores, como almoço e jantar, 
e três lanches. Para compor 
uma alimentação saudável 
devemos evitar o consumo de 
alimentos ultraprocessados, e 
devemos incluir alimentos de 
todos os grupos (energéticos, 
construtores e reguladores) 
baseado em produtos “in natura” 
(frutas, legumes, hortaliças...) ou 
minimamente processados. 

Como incentivar a alimentação 
adequada em ambientes de 
trabalho?

São várias ações possíveis, 
como retirar o saleiro das 
mesas do refeitório, frutas 
como sobremesas, um ambiente 
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EXPEDIENTE
Jornal do HSPM

Disposição e produtividade 
dos trabalhadores podem ser 
afetadas pela dieta
Incentivo à alimentação adequada pode ter 
impacto positivo no ambiente de trabalho

adequado para que se realizem 
as refeições de forma tranquila, 
dentre outras. 

O que o HSPM faz para 
conscientizar seus servidores 
sobre o tema? 

Periodicamente, são ofertados 
cursos e palestras, além de 
diversos eventos, como a “Feira 
do Diabetes”, a “Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho” (SIPAT), o “Dia 
Mundial da Saúde” e os grupos 
de atendimento de educação em 
saúde.

Existem dicas para facilitar a 
educação alimentar? 

É importante que o indivíduo 
seja orientado por profissionais 
capacitados, como nutricionistas. 
Tanto de forma individual como 
em grupos. Mas há também 
outros recursos que possuem 
fonte de informações confiáveis 
e seguras: o “Guia Alimentar para 
a População Brasileira”, publicado 
pelo Ministério da Saúde, e o 
site “Meu Prato Saudável”. Além 
disso, é recomendado evitar 
dietas muito restritivas e de 
difícil seguimento, que podem 
comprometer a saúde como um 
todo.
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