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HIGIENIZE AS MÃOS MANTENHA O DISTANCIAMENTOUSE A MÁSCARA

Covid-19

Secretária Municipal de Gestão visita HSPM
No dia 23 de setembro o 

Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM) recebeu a visita 
da Secretária Municipal de Gestão, 
Marcela Arruda, acompanhada da 
Chefe de Gabinete da Secretaria 
Municipal de Gestão (SMG), Regina 
Maria Silvério, e da Coordenadora 
de Gestão de Saúde do Servidor 
(COGESS), Valéria Pugliesi. 

A Gestora Municipal participou 
de uma reunião com a 
Superintendente e equipe do 
HSPM, e caminhou por alguns 
setores do hospital, como prontos-
socorros adulto e infantil e centro 
diagnóstico.  

A Secretária teve como 
objetivo conhecer as diretrizes de 
atendimento dos pacientes e os 
fluxos de trabalho no hospital, pois 
está planejando novas iniciativas 
de medicina preventiva voltadas 
aos colabores da SMG. 

Neste encontro foi apresentada 
aos diretores do hospital: Dr. 
Marcos Yoshio Yano, Diretor 
do Departamento de Atenção 
à Saúde, Dra. Mônica Ahmed, 
Diretora do Departamento de 
Apoio Técnico, Nilza Lima da Silva, 
Diretora do Departamento Técnico 
de Administração e Infraestrutura, 
Andréa Aparecida de Assis, 
Diretora do Departamento Técnico 
de Gestão de Talentos, Alan dos 
Santos de Jesus, Engenheiro da 
Gerência Técnica de Engenharia e 
Manutenção, e à Chefe de Gabinete, 
Dra. Flávia Ivana Pallinger, que 
prestaram informações sobre 
a estrutura hospitalar e seus 
serviços.

Neste dia, todos foram 
presenteados com a visita dos 
cães da Guarda Civil Metropolitana 
(GCM), Saroo e Balder, treinados 
para a cinoterapia, que se trata 
de uma atividade que utiliza 

cães no processo terapêutico dos 
pacientes. Houve momentos de 
interação com os cães e todos 
puderam conhecer mais sobre a 
rotina de trabalho dos terapeutas 
de quatro patas.

A Secretária Marcela Arruda, 
na ocasião da visita ao HSPM, 
destacou o papel da SMG no cuidado 
e na implantação de programas 
de valorização do servidor e a 
importância do hospital para a 
assistência do servidor e seus 
dependentes. “O trabalho integrado 
entre a Secretaria de Gestão e o 
HSPM é essencial na elaboração 
e desenvolvimento das políticas 
visando à melhoria das condições 
de saúde de nossos servidores. 
Não há como desenvolvermos 
um bom trabalho para cidade se 
nossos funcionários não estiverem 
saudáveis”, destacou Marcela.

A Chefe de Gabinete da 

SMG, Regina Silvério, enfatizou 
a importância das visitas às 
dependências do HSPM.  “Esses 
encontros entre os gestores são 
importantes para potencializar a 
divulgação da qualidade tanto da 
equipe técnica quanto das melhorias 
das instalações do HSPM”, afirma 
Regina. “Conhecendo de perto, 
entendemos melhor toda dinâmica 
e os problemas que deverão ser 
solucionados”, completa ela.
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Confira essas e outras notícias 
na íntegra no site do HPSM:
www.hspm.sp.gov.br

Acompanhe o andamento das obras de revitalização:

Antes

Depois
Foi finalizada a manutenção do 

setor em obra no 6º andar. Foram 
realizados serviços de pinturas 
das paredes e do teto e o valor 
total do serviço foi de R$ 11.396,34. 
Futuramente, a Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do hospital estará em 
atividade no local.

Houve também o reforço estrutural 
da laje localizada na entrada da Pós-
Consulta, a fim de prevenir acidentes 
e trazer mais segurança a todos que 
circulam pelo local.

Em setembro foi concluído serviço 
de reforma e modernização do 
Elevador G (Expressinho). O valor 
total da reforma foi R$ 556.800,00. O 
elevador, agora em funcionamento, 
é de uso exclusivo para pacientes 
e funcionários da equipe técnica 
do hospital, que o utilizam para se 
locomoverem do pronto-socorro ao 
9º andar. Com a reforma do pronto-
socorro, houve a necessidade 
de modernizar o elevador para 
comportar a entrada de macas e 
cadeiras de rodas.

Outra melhoria realizada pela 
equipe de manutenção foi na sala 
do raio-x panorâmico da  Clínica de 
Odontologia. Foi feita a quebra do 
piso para correção de vazamento no 
sistema hidráulico. Em seguida foi 
realizada a recomposição do piso e a 
pintura da sala.

Foi finalizada a manutenção 
corretiva no telhado do 14º andar do 
bloco hospitalar. Realizou-se a troca 
das telhas, calhas e foram utilizados 
materiais impermeabilizantes para 
sanar problemas de infiltração 
provocados pelas chuvas. O valor 
total do serviço foi R$ 84.986,36.

Em setembro, o 9º e o 10º andares 
do hospital receberam a troca dos 
pisos das escadas e, entre o 1º e o 
10º andares, foi realizado serviço 
de pintura das escadarias do bloco 
ambulatorial.

No mês de setembro, a Pós-
Consulta e o Ativo/Retorno foram 
realocados para um novo espaço. 
Antes da mudança de sala, a equipe 
estava dividida em locais diferentes.  
Uma nova sala, no 3º andar (área 
externa), foi adequada e recebeu 
pintura das paredes, troca dos 
pisos e móveis planejados. O novo 
espaço oferece melhores condições 
de trabalho e facilita a integração 
de atividades da equipe de vinte 
funcionários, que agora estão 
agrupados no  mesmo ambiente. 

A Pós-Consulta é responsável 
por separar e organizar os papéis 
onde constam as informações de 
consultas e retornos dos pacientes. 
Já o Ativo/Retorno realiza o contato 
telefônico para confirmar, cancelar 
ou alterar a data da consulta, a fim 
de reduzir as faltas. Além disso, a 
equipe é responsável por realizar as 
atualizações cadastrais.

Antes

Depois

Antes

Depois

Depois

Depois

Antes

Antes

DepoisAntes
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O Departamento de Atenção 
à Saúde (DAS) foi o assunto 
abordado na reunião realizada 
no dia 28 de setembro no 
gabinete da Superintendente. O 
diretor do DAS, Dr. Marcos Yoshio 
Yano, fez uma apresentação do 
setor aos presentes.

O DAS é responsável por 
coordenar e supervisionar 
as atividades das equipes de 
assistência à saúde, da Gerência 
Técnica de Atendimento, do 
Núcleo de Epidemiologia (NEPI) 
e da  Central de Agendamento 
Cirúrgico (CAC); zelando pelo 
bom desenvolvimento dos 
serviços e pela promoção à 
atenção integral da saúde.

A reunião apresentou dados 
de produção do departamento, 
ambulatórios central e 
descentralizados, assim como 
dos serviços de prontos-
socorros nas especialidades 
clínica, cirúrgica, ortopédica, 
obstétrica e pediátrica. Foram 
apresentados também os 
quantitativos do centro cirúrgico 
referentes aos procedimentos 
realizados: eletivos, urgência e 
ambulatorial.

A Clínica de Geriatria promoveu 
uma ação no dia 30 de setembro para 
lembrar sobre o Dia Internacional do 
Idoso, que é comemorado no dia 1º 
de outubro. A equipe de voluntários 
da Central de Ação Voluntária 
(CAV), em parceria com o Projeto 

Encontro com diretores 
aborda o DAS

33ª SIPAT HSPM

Dia Internacional do Idoso é celebrado no HSPM

Entre os dias 19 e 23 de setembro, 
o HSPM realizou a 33ª Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes 
do Trabalho (SIPAT 2022). O evento 
foi realizado no anfiteatro Dr. Argos 
Meirelles, no nono andar do hospital, 
e foi validado para fins de carreira. 
Diversas palestras foram ministradas 
ao longo da semana com abordagens 
variadas do assunto.

O presidente da Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (CIPA) do 
HSPM, Edson Mariano Silva, abriu a 
semana com o protocolo de trabalho 
e legislações. Em seguida, foi a vez 
de Elionara Ribeiro, assessora de 
política de saúde do trabalhador, do 
Sindicato dos Servidores Municipais 
de São Paulo (Sindsep), tratar sobre 
comunicação de acidente de trabalho. 
Fechando a segunda-feira, Mario 
Cantoni, coordenador do Comitê de 
Alcoólicos Anônimos (AA), e Laurici 
Vita, membro da Al-Anon, falaram do 
alcoolismo na saúde do trabalhador e 
como ele atinge amigos e familiares 
de quem sofre com a doença.

Na terça-feira, o tema prevenção de 
acidentes foi abordado pelo Dr. André 
Luiz Torres da Silva, cirurgião dentista 
do HSPM, seguido por Wilson Roberto 
da Silva, do Núcleo Especializado 
em Saúde do Trabalhador (NEST), 

que falou de acidentes com material 
biológico. Ainda houve palestra sobre 
segurança do trabalho, apresentada 
pelo engenheiro do HSPM, Carlos 
Alberto Durso Carneiro, concluindo as 
atividades do dia.

Marco Gonzalez, assessor do 
Sindsep, trouxe o uso de agrotóxicos 
e as questões ambientais e de 
saúde humana na primeira palestra 
de quarta-feira. Dois outros temas 
foram abordados pelo coordenador 
da Seção Técnica de Controle de 
Infecção Hospitalar do HSPM, Dr. 
Marco Antônio Cyrillo: prevenção de 
doenças transmissíveis e precauções 
de isolamento, aliadas ao uso de 
equipamentos de proteção individual 
(EPIs).

No período da tarde de quinta-feira, 
a SIPAT contou com a presença da Dra. 
Elizabete Michelete, Superintendente 
do HSPM, que prestigiou duas 
palestras: a primeira sobre alimentação 
saudável no trabalho, realizada 
pela nutricionista do HSPM, Patrícia 
Pacheco; e a segunda sobre primeiros 
socorros em casos de acidente de 
trabalho, ministrada pela enfermeira 
Amanda Vasques, responsável pela 
Educação Continuada do hospital. 
A Superintendente gostou muito 
das apresentações realizadas e 
considerou relevante a abordagem 
dos temas durante o evento.

O fechamento da SIPAT 2022 
ocorreu na sexta-feira à noite, com 
treinamento prático sobre princípios 
de incêndio e estratégias de 
prevenção, ministrado pela bombeira 
civil do HSPM, Tainá Roque da Silva. A 
33ª edição da SIPAT foi uma realização 
da CIPA, com o objetivo de alertar para 
riscos presentes e refletir quanto a 
precauções e melhorias das condições 
nos processos e no local de trabalho.

Mil Sorrisos, realizou a entrega de 
almofadas em formato de coração, 
que emocionaram os idosos. Também 
foi entregue um kit nutricional aos 
pacientes. A comemoração aconteceu 
na Enfermaria do 12º andar e a alegria 
tomou conta do ambiente com a 

presença dos cães da Cinoterapia 
(projeto de terapia assistida por 
animais), da Guarda Civil Metropolitana 
(GCM). Os idosos interagiram e 
relembraram também com carinho de 
seus animais de estimação. Adornos 
com bexigas coloridas trouxeram um 
clima festivo e aconchegante para 
profissionais de saúde, pacientes 
e seus acompanhantes. Sobre a 
iniciativa, a Dra. Renata Freitas 
Nogueira Salles, coordenadora da 
Clínica de Geriatria, comentou: “É 
importante esse olhar diferenciado 
para o idoso à medida que a população 
vem envelhecendo, pois o idoso tem 
muitas questões que precisam ser 
avaliadas, não só a questão clínica, 
mas também a questão social.”
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Dia 22 de setembro, a primavera 
chegou às enfermarias do HSPM. 
A Central de Ação Voluntária 
(CAV) realizou uma ação com a 
colaboração da voluntária Ayako 
e a participação do Grupo Babá do 
Riso, com a entrega de brindes que 
comemoravam a data. Flores de 
crochê em lápis, confeccionadas pela 
voluntária Irene, foram entregues 
aos pacientes durante a ação.

A iniciativa teve o intuito de 
trazer mais alegria e esperança para 
os pacientes, proporcionando um 
espaço de cuidado mais acolhedor. “O 
ambiente hospitalar sempre traz uma 
sensação de tristeza, de lugar frio, sem 
cor. O nosso intuito é trazer um pouco 
de alegria, aconchego, de colorido, 
para que eles percebam o nosso 
carinho e o respeito que temos por 
cada um”, comenta Fátima Carmassi 
Nicoletti, coordenadora da CAV.

Nos dias 28 e 29 de setembro, 
foi realizado o Congresso de 
Qualidade, promovido pelo 
Programa Compromisso com a 
Qualidade Hospitalar (CQH). O 
evento foi realizado de forma online 
e contou com a presença remota de 
profissionais da saúde, diretores e 
funcionários do HSPM interessados 
no assunto.

Com objetivo de disseminar a 
cultura da qualidade, fortalecer a 
cultura organizacional e incentivar a 
inovação, o congresso trouxe temas 
de fundamental importância para 
melhorias contínuas nos processos 
de trabalho dos setores do HSPM, 

Unindo práticas diversificadas, 
como meditação, alongamento, 
yoga, automassagem, relaxamento, 
programação neurolinguística 
(PNL) e visualização criativa; a 
Terapia para o Autocuidado (TPA) 
consiste na aplicação de diversas 
técnicas e tem como propósito ser 
um tratamento complementar ao 
atendimento médico clássico. O 
agendamento já está disponível 
para os servidores públicos 
municipais e seus dependentes. O 
atendimento é online e o contato 
para agendamento é pelo WhatsApp 
(11) 97282-6757.

Para conhecer mais sobre os 
benefícios que cada uma dessas 
terapias traz para a saúde integral 
do paciente, bem como para 
verificar a grade de horário completa 
da sala de meditação, acesse: 
https://bit.ly/HSPM_PIC

No dia 20 de setembro, foi 
realizada a reunião mensal do 
Núcleo Executivo de Planejamento 
e Qualidade (NEPQ) do HSPM. O 
tema do encontro foi  “Zeladoria - 
Indicadores, Ações de Melhoria e 
Inovações” e contou com a presença 
de Diretores e dos membros do 
Comitê de Qualidade. A abertura da 
reunião foi realizada pelo Dr. José 
Antônio Volpiani, membro do NEPQ, 
e pela coordenadora  do NEPQ, 
Fernanda Julio Barbosa Campos.

O tema principal do encontro foi 
apresentado pelo coordenador da 
seção de Zeladoria, Marcelo Angelis 
de Mello, que trouxe informações 
sobre os serviços executados pela 
equipe, organização e controle 
do fluxo de trabalho, além dos 
indicadores,  ações de melhoria, 
inovações implantadas e resultados 
de trabalho obtidos ao longo do ano. 
Entre as atividades realizadas pela 
seção de Zeladoria, tiveram destaque 
na reunião o aprimoramento no 
controle da pesagem dos resíduos 
gerados no HSPM, a vistoria dos 
elevadores, a inspeção da edificação, 
os cuidados para atender as 
necessidades dos pacientes (cadeiras 
de roda, longarinas, sanitários 
e o abastecimento de copos 
descartáveis), acompanhamento de 
eventos no Auditório, controle do 
Claviculário Central,  conservação de 
áreas verdes e a rotina dos serviços 
do velório.

Marcelo ressaltou a importância 
da comunicação fluida entre os 
setores para a solução das demandas 
diárias e agradeceu pela parceria já 
estabelecida com outras equipes. 
Considerou também a importância 
em reconhecer o trabalho dos 
funcionários, com o intuito de gerar 
um sentido de pertencimento e de 
valor nos membros do grupo.

A próxima reunião no NEPQ será no 
dia 25 de outubro e terá como tema: 
“Educação Permanente do Prontuário 
do Paciente Internado – Indicadores, 
ações de melhoria e inovações”. 

Chegada da primavera é 
celebrada

HSPM participa do XXII Congresso Brasileiro de Qualidade

Nova Prática Integrativa e 
Complementar disponível

Reunião da Qualidade 
(NEPQ) no mês de setembro

baseados nos Oito Fundamentos do 
Novo Roteiro de Visitas: pensamento 
sistêmico, compromisso com as 
partes interessadas, orientação 
por processos, aprendizado 
organizacional e inovação, liderança 
transformadora, adaptabilidade, 
desenvolvimento sustentável e 
geração de valor.

A participação no Congresso 
de Qualidade foi incentivada 
pelo Núcleo Executivo de 
Planejamento e Qualidade (NEPQ) 
do HSPM, visando aprimorar a 
busca ao atendimento à missão 
da instituição: “Atender, Cuidar e 
Ensinar com Excelência”.
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Novos módulos do Curso de 
Técnica Cirúrgica são finalizados

Curso presencial certificado 
sobre reanimação neonatal

Monkeypox (varíola símia) 
é tema de aula no HSPM

Foram realizadas duas aulas 
do curso de reanimação neonatal, 
nos dias 27 e 28 de setembro, no 
HSPM. Ao longo da capacitação 
foram abordados todos os 
passos da reanimação em bebês 
nascidos, com idade gestacional 
de 34 semanas ou mais, além 
de simulações para treinamento 
prático. Cada turma foi composta 
de, no máximo, seis alunos, e cada 
aula teve duração de nove horas.

Teve como público-alvo 
enfermeiros, técnicos e auxiliares 
de enfermagem. As vagas foram 
ofertadas àqueles que atuam 
no setor da materno-infantil, 
preferencialmente em sala de 
parto. O certificado do curso é 
emitido pela Sociedade Brasileira 
de Pediatria (SBP), após aprovação 
dos alunos nos testes teórico e 
prático durante a capacitação.

Mais três turmas estão previstas 
e o curso foi organizado e oferecido 
pelo Centro de Estudos e Pesquisas 
Dr. João Amorim (CEJAM)/Parto 
Seguro no HSPM.

Dando continuidade à 
implantação dos novos softwares 
“Beira-Leito” e “Solicitação 
Eletrônica”, a empresa terceirizada 
Human Concierge ofereceu o curso 
sobre o sistema para gestão de 
materiais e medicamentos aos 
colaboradores da enfermagem, da 
área administrativa e profissionais 
da área médica do HSPM. 

No mês de setembro, além dos 

Monkeypox (varíola símia) foi 
tema de aula realizada no HSPM, 
nos dias 13, 15 e 16 de setembro. 
As aulas tiveram como público-
alvo os profissionais da saúde que 
têm contato com pacientes ou com 
material biológico passíveis de 
transmissão do vírus, com o objetivo 
de esclarecer sobre os cuidados e 
diretrizes a serem aplicados pelo 
profissional de saúde durante sua 
rotina de trabalho.

As aulas foram ministradas pelo Dr. 
Marcos Antonio Cyrillo, coordenador 
da Seção Técnica de Controle de 
Infecção Hospitalar (CCIH) e pela 
Dra. Michele Higa, coordenadora da 
Clínica de Moléstias Infecciosas do 
hospital. Participaram também o 
Dr. Ricardo Cantarim Inácio, médico 
infectologista da CCIH, e a Dra. 
Sibelle Fernandes, coordenadora do 
Serviço Técnico de Análises Clínicas.

Esse tipo de vírus é transmitido 
através de lesões de pele, pelo trato 
respiratório, membranas mucosas 
(olhos, nariz e boca) e pela infecção 
de mãe para filho (monkeypox 
congênita). No atual surto não 
existe a participação de macacos 
na transmissão do vírus para seres 
humanos e a propagação acontece 
de pessoa para pessoa, através do 
contato, ou por via respiratória.

O Dr. Marcos Antonio Cyrillo 
comenta que o tempo de sobrevida do 
vírus no ar varia de dois a quatro dias. 
Em se tratando da presença do vírus 
em superfícies, o tempo de sobrevida 
dependerá se esta for lisa ou rugosa 
e poderá ser de até 15 dias, porém  
ainda não se conhece a viabilidade do 
agente no meio ambiente.

A enfermidade tem um período 
de incubação do vírus normalmente 
entre 6 a 16 dias, mas pode variar 
de 5 a 21 dias. Já o período de 
transmissão ocorre a partir do início 
dos sintomas até o desaparecimento 
das crostas. Não há tratamento 
específico e se discute a proteção 
cruzada ao indivíduo já vacinado 
contra a varíola.

Neste mês de setembro, foi dado 
continuidade ao terceiro e quarto 
módulos do Curso de Técnica Cirúrgica, 
voltados aos residentes do primeiro 
e do segundo anos do programa de 
residência médica de cirurgia. As aulas 
são ministradas pelo Dr. Guilherme 
Kappaz, médico-cirurgião do aparelho 
digestivo do HSPM.

No terceiro módulo os residentes 
estudaram sobre a traqueostomia 
e sobre a drenagem de tórax. 
Já no quarto módulo, houve a 
oportunidade de se aprofundar nas 
práticas cirúrgicas relacionadas às 
hérnias e hemorragias digestivas.

“Entre os procedimentos que os 
residentes do primeiro e do segundo 
anos têm que fazer ou fazem com 
frequência, estão as traqueostomias” 
diz o Dr. Guilherme Kappaz sobre o 
terceiro módulo do curso. Ainda de 
acordo com o médico-cirurgião: “A 
hemorragia digestiva é uma situação 
muito comum no pronto-socorro para 
o residente de cirurgia...” e, nesse 
sentido, o quarto módulo se faz tão 
necessário neste curso.

treinamentos em sala de aula, 
também foram realizadas instruções 
in loco nos setores.

O objetivo do curso foi treinar 
os profissionais na utilização 
da aplicação Beira-Leito e 
Solicitação Eletrônica, permitindo, 
respectivamente, a checagem 
dos medicamentos prescritos 
para o paciente e a solicitação dos 
produtos ao sistema de estoque, de 
acordo com o formato implantado 
na unidade. O treinamento foi 
obrigatório para todos os servidores 
que acessavam o sistema anterior 
(Assessor Público) para solicitar 
qualquer insumo.

A modernização traz 
melhorias nos atendimentos e no 
desenvolvimento das atividades 
administrativas, ampliando a 
segurança e a transparência dos 
procedimentos realizados junto aos 
pacientes do HSPM.

Treinamento para 
utilização de softwares
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Entre os dias 8 e 10 de setembro, 
foi realizado o III Congresso Sul 
Brasileiro de Infectologia, na cidade 
de Florianópolis. No evento esteve 
presente o Dr. Marcos Antonio Cyrillo, 
coordenador da Seção Técnica de 
Controle de Infecção Hospitalar 
(CCHI) do HSPM, que representou o 
hospital, atuando como moderador 
da mesa que debateu o tema 
“Resistência antimicrobiana: 
desafios atuais e futuros”. Nessa 
mesa foram discutidos temas como 
o uso de antimicrobianos, resistência 
bacteriana, os fatores de risco e  
prevenção, além do tratamento para 
as principais infecções relacionadas 
à assistência à saúde.

Aconteceu a integração dos 
novos funcionários terceirizados de 
empresas que prestam serviços ao 
HSPM. Os colaboradores da  Human 
Concierge e da MS Remoções 
foram  apresentados à cultura 
organizacional do hospital, sua 
missão visão e valores. Também 
foi pontuada a importância do 
acolhimento, da humanização e da 
integração do trabalho em equipe, a 
fim de desenvolver um atendimento 
e um cuidado de excelência com os 
pacientes.

Aconteceu no dia 17 de setembro 
de 2022, o II Simpósio Internacional 
de doenças cardiovasculares 
na mulher, no formato virtual. 
A Dra. Fátima Regina de Abreu 
Alves, coordenadora da Clínica 
de Otorrinolaringologia e Cirurgia 
de Cabeça e Pescoço do HSPM, 
representou o hospital no evento 
e ministrou palestra com o tema: 
“Diferença do sono entre mulheres 
e homens – impacto cardiovascular”.

Primeiros Socorros é tema de curso presencial

Aula Obrigatória traz como tema as mídias sociais

Entre os dias 6 e 28 de 
setembro, dando continuidade ao 
treinamento básico em primeiros 
socorros na urgência e emergência, 
mais treze setores do hospital 
fizeram o curso: Oncologia, 
Zeladoria, Tráfego, Odontologia, 
Laboratório, Hemodiálise, Nutrição, 
Lavanderia, Rouparia, CAV (Central 
de Ação Voluntária), Serviço 
Social, Eletroencefalograma e 
DAI (Departamento Técnico de 
Administração e Infraestrutura), 
totalizando até o momento 168 
concluintes. 

A Enfermeira Amanda Vasques e 

No dia 29 de setembro foi 
oferecida, pela Gerência Técnica 
de Ensino e Pesquisa/COREME 
do HSPM, a Aula Obrigatória aos 
médicos residentes. A palestra 
aconteceu no anfiteatro do 9º andar 
do hospital. O tópico apresentado 
foi “Uso das Mídias Sociais na 
Medicina”, ministrado pelo Dr. Bruno 
Rodrigues de Miranda, Ortopedista e 
Coordenador do Centro Cirúrgico do 
HSPM.

No decorrer da aula foram 
mencionadas as possibilidades 
para melhor aproveitamento de 
cada plataforma, destacando os 
recursos disponíveis que podem 
ser utilizados. Dr. Bruno citou que, 
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a equipe de bombeiros civis do HSPM 
são os instrutores do treinamento 
prático oferecido aos funcionários 
do hospital. 

Além dos procedimentos básicos 
de atendimento, os instrutores 
informaram como proceder em 
casos em que há equipamentos de 
suporte disponíveis, assim como 
nas situações em que quase não 
há recursos para atendimento 
emergencial. 

O treinamento segue até 
novembro em todos os andares 
do HSPM e é validado para fins de 
carreira.

no mínimo, 80% dos pacientes 
realizam pesquisa sobre o médico 
antes da consulta para conhecerem 
melhor o especialista como pessoa 
e como profissional. Portanto, é 
fundamental  que os profissionais 
estejam atentos quanto à publicação 
dos conteúdos e outras formas de 
uso das plataformas, considerando 
as diretrizes, punições e normas do 
ponto de vista da ética médica. 

Além disso, foi ressaltada a 
importância da interação com 
os usuários das redes sociais de 
forma transparente, atenciosa e 
humanizada, uma vez que este 
contato próximo gera um impacto 
positivo na carreira profissional.
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Preservar a própria vida é o mais 
básico dos instintos. Esse é um tema 
urgente da atualidade, que ainda gera 
desconforto e embaraço. É tabu para 
muitos. Esta edição do HSPM Responde 
conversou com o coordenador da Clínica 
de Psiquiatria do Adulto do Hospital do 
Servidor Público Municipal (HSPM), Dr. 
Maurílio Azzi, que contou com o auxílio 
dos Drs. Renan Cardoso e Danilo Bastos, 
residentes de psiquiatria. Além de 
apontar para sinais de alerta, a equipe 
de psiquiatras destacou a importância 
do acompanhamento especializado e 
trouxe um dado inquietante: cerca de 
30% das recaídas de doenças são fruto 
de abandono de tratamento.

O Brasil registra um aumento do número 
de suicídios a nível nacional. A que se 
pode atribuir os números?

Podemos identificar como pontos 
principais: falta de políticas públicas; 
aumento no consumo de álcool e drogas; 
isolamento social, principalmente 
nesses dois últimos anos; perda de 
uma referência moral e ética, aliadas 
ao hedonismo (busca por prazeres 
imediatos); perda de emprego, prejuízo 
econômico e exposição a estímulos 
negativos. 

O Brasil investe em políticas públicas 
eficientes de combate ao suicídio?

Não. Deixa muito a desejar. Tratar o 
assunto só como setembro amarelo é 
muito pouco. Pelas causas já apontadas, 
percebem-se múltiplos fatores para 
o suicídio. Não dá para pontuar 
isoladamente. E todas essas questões 
devem ser trabalhadas constantemente.

Muito se fala em uma segunda 
pandemia, agora de saúde mental. Por 
quê?

Diferente da saúde física, a saúde 
mental depende de fatores que vão 
muito além de um bom repouso e uma 
boa alimentação. É preciso equilíbrio 
emocional, boas condições de vida, 
trabalho e lazer. Nos últimos dois anos, 
muita gente perdeu emprego, viu 
amigos e familiares morrerem, outros 
ficaram com sequelas da Covid-19. 
Essas causas potencializam transtornos 
mentais já existentes. Atendo-me ao 
prejuízo econômico, ele desestrutura 
muito tanto família quanto indivíduo. O 

Setembro amarelo nos leva a 
refletir sobre suicídio
É importante estarmos atentos a quem não 
está bem; falta de políticas públicas preocupa

que tem de desempregado sem saber 
o que fazer, sem ter onde trabalhar. 
Isso gera ansiedade, desespero. 
Desestabiliza muito.

Quais sinais devem servir de alerta, 
tanto para o paciente quanto para quem 
está próximo a ele?

Chamamos a atenção para: tristeza; 
isolamento social e retração emocional, 
quando relacionados à alteração afetiva 
do indivíduo; uso de álcool e drogas, seja 
no início ou no aumento do consumo; 
irritabilidade e agressividade; prejuízo 
do sono, excesso de preocupação 
e ansiedade; perdas afetivas, como 
a morte de um ente ou ainda o 
rompimento de relacionamentos; 
e desesperança, como a falta de 
perspectiva de um futuro melhor. Por si 
só, não são indicadores, mas é preciso 
fazer essa leitura do todo.

Que transtornos podem levar pessoas a 
considerar a hipótese de suicídio?

Entendendo que transtornos 
querem dizer doenças, a depressão 
sem dúvida nenhuma é a maior causa. 
O surto psicótico, quando a pessoa 
perde o senso crítico e racional, ouve 
vozes e tem delírios. Nessa situação, a 
pessoa pode enviesar pelo pensamento 
autodestrutivo. Transtorno afetivo 
bipolar, que pode rapidamente entrar 
em quadro depressivo, ou de mania, que 
pode tirá-lo da realidade. Determinados 
transtornos de personalidade, em que 
há impulsividade e irritabilidade, como 
borderline, também preocupam. Porque 
neles o indivíduo tem rompantes que 
nem ele sabe explicar de onde vêm. E 
ainda enfatizo as perdas impactantes 
que, apesar de não serem transtornos, 
geram intenso desequilíbrio emocional. 
Não dá pra dizer que o desempregado 
está doente, mas ele certamente não 
está bem.

É possível, no âmbito individual, se 
proteger contra ideias suicidas?

Sim, mas quando uma pessoa tende 
ao desequilíbrio é difícil que ela se 
mantenha firme. Vamos pegar como 
exemplo o consumo de comida, algo 
comum. Se você me disser que se 
habituou a comer três bombons toda 
noite após o jantar, você sabe que 
não é saudável, mas é muito difícil 
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abandonar o hábito. Portanto, quando 
você sai do equilíbrio não é tão simples 
retornar. É importante não cultuar 
ideias negativas. Para isso, é preciso ter 
consciência de si, saber se é ansioso, 
se é depressivo, se é bipolar. Entender 
suas limitações intrínsecas, patologias e 
condições. Esse seria o primeiro passo 
para impedir ideias negativas. Depois, 
ter autocrítica: estou bebendo muito? 
Melhor diminuir. Sinto muita ansiedade? 
É bom buscar tratamento. Não falo com 
ninguém? Talvez deva tentar entender 
por quê. Uma coisa amarra na outra. 
Mas é difícil ter esse grau de consciência 
e autocrítica.

No âmbito clínico, o que deve ser feito?
Procurar auxílio profissional 

adequado, o mais rápido possível. 
Médico psiquiatra, psicólogo, assistente 
social, que são as pessoas indicadas. Ir 
a um pronto-socorro. Não ter vergonha 
de procurar ajuda.

Quais atendimentos à saúde mental são 
realizados no HSPM?

Nós temos no HSPM o pronto- 
socorro, que é a porta de entrada após 
o atendimento de emergência. Esses 
pacientes são encaminhados para a 
Clínica de Psiquiatria do Adulto ou para 
a Clínica de Psiquiatria da Infância e 
Adolescência. Há ainda o Serviço Social, 
que pode acolher esses pacientes e 
encaminhá-los ao grupo de Práticas 
Integrativas e Complementares em 
Saúde (PICS). Por sermos um hospital 
de referência para o servidor público 
municipal, todos os profissionais do 
HSPM estão aptos a acolher indivíduos 
em desespero existencial.


