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HSPM recebe o 
Secretário das Subprefeituras

O HSPM recebeu uma visita de 
cortesia do Secretário Municipal das 
Subprefeituras (SMSUB), Sr. Alexandre 
Modonezi, no dia 16 de janeiro. 
Setores como Centro Diagnóstico, 
Clínicas de Especialidades, Prontos-
Socorros Adulto e Infantil, Farmácia 
e rampas de acessos externas 
foram apresentados no trajeto. O 
Secretário pôde conhecer um pouco 
mais sobre o funcionamento do 

No dia 10 de fevereiro foi realizada 
uma palestra no anfiteatro do HSPM 
referente às noções básicas de 
cerimonial, com tópicos sobre os 
tipos de cerimonial em diferentes 
eventos, a observação das normas 
de precedência, as dicas e pontos 
de atenção para a  organização 
dos eventos, as diferenças entre as 
funções de Mestre de Cerimônias, 
Cerimonialista e Chefe do Cerimonial, 
entre outros.

 O anfiteatro do HSPM contou com 
a participação ampla dos servidores, 
que puderam conhecer as funções 
fundamentais do cerimonial nas 
instituições públicas.

Sobre a palestra, a palestrante 

A Assessora Jurídica Gislene 
Bencini Camillo está realizando 
um ciclo de palestras junto 
aos servidores envolvidos nos 
processos de contratações do 
hospital, com o tema “Nova Lei de 
Licitações e Decreto Municipal de 
regulamentação da lei: panorama 
geral e principais alterações”.

A primeira palestra foi realizada 
no dia 20 de janeiro. 

A ação é importante para propiciar 
aos servidores envolvidos as regras 
tratadas na nova legislação sobre 
licitações e contratos, nos processos 
de contratações do hospital.

Cecília Arruda, que é Cerimonialista 
e Mestre de Cerimônias, comentou: 
“Agradeço muito o convite para realizar 
a palestra da Superintendente Dra. 
Elizabete Michelete, pois estimula 
muito as autoridades como ela, 
que reconhecem e valorizam o 
Cerimonial Público”.

hospital, os serviços oferecidos e 
interagir com membros da equipe.

Modonezi comentou: “A Secretaria 
Municipal de Subprefeituras 
tem a terceira maior quantidade 
de servidores do município. A 
possibilidade de vir conhecer as 
instalações, as modernizações e 
o trabalho que é realizado aqui é 
importante para a gente divulgar 
para os nossos servidores”.
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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

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

ACONTECEU

Entre os dias 30 de janeiro e 01 de 
fevereiro aconteceu o “Treinamento 
Saúde em Suas Mãos (TSM)”, em 
parceria com o Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz.

 
O encontro foi híbrido e teve 

a participação dos técnicos de 
enfermagem, enfermeiros e 
coordenadores do HSPM. O objetivo 
do treinamento foi apresentar 
técnicas de aprimoramento, como 
a padronização do trabalho, para 
garantir a diminuição de infecção 
hospitalar na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). O Projeto Saúde 
em Suas Mãos trata-se de uma 
iniciativa realizada pelos hospitais 
integrantes do Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Institucional 
do Sistema Único de Saúde (Proadi-
SUS), que tem como objetivo a 
redução dos riscos de infecções em 
UTIs, o cuidado e a segurança do 
paciente. 

Cumprindo com a missão de 
atender, cuidar e ensinar com 
excelência, no dia 14 de fevereiro 
o Hospital do Servidor Público 
Municipal premiou os melhores 
trabalhos de conclusão de curso 
dos médicos residentes do HSPM. 
A cerimônia ocorreu das 9h às 11h 
e teve como público-alvo médicos 
residentes, médicos preceptores, 
orientadores, supervisores de 
programa e equipe multiprofissional 
do HSPM.

Foram setenta e cinco 
participantes que lotaram o 
anfiteatro do hospital e puderam 
entender a missão e a visão do 
HSPM no que se refere ao trabalho 
direcionado à pesquisa em saúde, 
para o avanço da ciência, melhoria do 
cuidado ao paciente e dos aspectos 
éticos e humanos na formação dos 
especialistas por meio das palavras 
proferidas pelo coordenador da 
comissão de residência médica, 
representante dos médicos 
residentes, diretora de ensino e 
pesquisa, diretor de assistência à 
saúde e pela superintendente do 
hospital.

Foram premiados sete trabalhos 
nas seguintes especialidades: clínica 
médica, especialidades clínicas, 
especialidades cirúrgicas, cirurgia 
básica, ortopedia e traumatologia. 
A maior parte dos temas teve como 
foco a COVID-19.

Nas datas de 10 e 11 de janeiro 
foi realizada a palestra com a 
temática “Controle de qualidade no 
recebimento e armazenamento”.  
O conteúdo programático 
contemplou a importância do 
controle de qualidade nas etapas de 
recebimento e armazenamento dos 
insumos empregados na produção 
de refeições na cozinha e na 
manipulação de fórmulas infantis e 
de nutrição enteral no lactário.

 
Foi abordado sobre a inspeção 

dos veículos de transporte e dos 
entregadores; o registro de controle 
de temperatura dos alimentos 
sob-refrigeração, lote e prazo de 
validade durante o recebimento; 
prazo de validade e cuidados no 
armazenamento de alimentos nas 
copas e lactário; o armazenamento 
e descarte de amostras de alimentos 
manipulados, entre outros.

Com o objetivo de  proteger a 
saúde de pacientes e demais usuários 
do HSPM, a palestra capacitou 
manipuladores de alimentos 
buscando melhorar a qualidade 
higiênico-sanitária, aperfeiçoar 
as técnicas de recebimento e 
armazenamento dos produtos e 
colocar em ação os conceitos de boas 
práticas nas etapas de recebimento 
e armazenamento.

Com relação à relevância do 
conteúdo abordado, Eunice Harumi 
Sogawa Sakamoto, coordenadora 
do Serviço Técnico Nutrição e 
Dietética do HSPM, considera que: 
“Medidas efetivas de controle de 
qualidade envolvem cuidados nos 
aspectos nutricional e sensorial, mas 
também no contexto de garantia da 
segurança alimentar. As legislações 
sanitárias da área de alimentos 
são ferramentas importantes 
e determinantes de padrões e 
diretrizes para a cadeia produtiva de 
alimentos.”

Padronização do trabalho 
é tema de treinamento 
para servidores

Serviço de Nutrição 
promove palestra sobre 
controle de qualidade

HSPM realiza evento 
de reconhecimento de 
pesquisa em saúde
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O curso “Implantando o 
pensamento enxuto no ambiente de 
trabalho por meio da Ferramenta 5S” 
é realizado, em média, três vezes ao 
ano no HSPM. A cada ciclo, servidores 
de diferentes setores recebem 
orientações sobre a reorganização 
dos processos de trabalho, 
organização, adequação e limpeza 
dos ambientes. O intuito é estimular 
os colaboradores à mudança de 
cultura e comportamento, para 
melhorar os ambientes de trabalho.

No último ciclo, concluído em 
janeiro, receberam a capacitação: 
o Departamento Gestão de 
Talentos, a Gerência de Serviços 

Entre os dias 28 de novembro e 
30 de janeiro, foi oferecida instrução, 
validado para fins de carreira, no 
formato Ensino à Distância (EAD) a 
todos os servidores do HSPM. No 
total, 25 inscritos foram aprovados. 
O curso foi instruído pelo Professor 
e Técnico de Informática do HSPM, 
Gerson Giuliangeli.

Com o apoio da Gerência Técnica 
de Capacitação e Desenvolvimento, 
desde 30 de janeiro, em horários 
variados, os profissionais de 
Enfermagem do HSPM foram 
instruídos por analistas de sistemas 
sobre como utilizar o software 
Beira-Leito. O treinamento in 
loco teve uma hora de duração 
e aconteceu inicialmente na 
Recuperação Pós-Anestésica (7º 
andar) e nas Enfermarias dos 4º, 9º, 
10º, 11º e 12º andares do hospital. 
A orientação será concedida, em 
caráter obrigatório, a todos os 
profissionais responsáveis por 
realizarem a prática do Programa 
Beira-Leito no hospital e os 
servidores de todos os setores 
que receberam o carrinho serão 
treinados. 

O software Beira-Leito é a 
modernização do sistema anterior 
utilizado e tornará mais eficiente o 
controle de logística, a solicitação 
de insumos e administração de 
medicamentos dos pacientes. A 
prática amplia a segurança e a 
transparência dos procedimentos 
realizados junto aos pacientes do 
HSPM.

Curso promove melhorias para o 
ambiente de trabalho

Servidores receberam treinamento 
básico em Excel

Administrativos, o Centro de Ação 
Voluntária (CAV), o Serviço Técnico 
Nutrição e Dietética, o Serviço 
Social, a Rouparia e a Assistência 
Domiciliária. No total, 85 servidores 
realizaram o curso.

O objetivo do Programa da 
Ferramenta 5S é melhorar qualidade 
de vida no trabalho, considerando: 
limpeza, organização e padronização. 
Com maior agilidade nos processos 
há aumento da produtividade e 
redução do tempo de entrega do 
serviço prestado, o que resulta na 
qualidade da assistência à saúde dos 
servidores, que é um os aspectos 
essenciais do HSPM.

Por meio das orientações 
recebidas sobre planilhas, células, 
funções, fórmulas, entre outras 
ferramentas do Excel, os servidores 
têm em mãos agora a habilidade 
básica com a ferramenta para 
aplicarem nas atividades do dia-a-
dia de trabalho.

Profissionais de 
Enfermagem são 
treinados para o 
Programa Beira-Leito 
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DESTAQUE DO MÊS

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

https://bit.ly/HSPM_Cursos

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

Integrando aspectos 
diversificados do comportamento 
dos servidores no ambiente 
de trabalho, a versão de 2023 
do Código de Conduta Ética do 
HSPM traz diretrizes que devem 
ser aplicadas na rotina diária 
com base no desenvolvimento 
do olhar cuidadoso com o outro, 
na postura ética profissional, no 
aprimoramento, no respeito, na 
utilização dos recursos de trabalho 
e na atenção permanente nos 
ambientes interno e externo do 
local de trabalho.

São 61 diretrizes identificadas 
em onze categorias: Conduta e 
relacionamento ético profissional; 
Comportamento da força 
de trabalho e da instituição; 
Relacionamento com as pessoas 
e a instituição; Opções sociais, 
Políticas e Religiosas; Utilização 
de Informações; Utilização, 
disponibilização de equipamentos 
e medicamentos da instituição; 
Relações interpessoais; Atenção 
no ambiente de trabalho; Atenção 
e proteção ao meio ambiente; 
Compromisso com os códigos e 
normas de categorias profissionais 
e as legislações e Direitos Humanos.

O objetivo deste documento, 
para além da disponibilização de 

O Hospital do Servidor Público 
Municipal oferece 14 terapias 
integrativas que complementam 
o tratamento clássico preconizado 
no hospital. Recentemente 
foram incluídas duas novas 
práticas no hospital, as Práticas 
Antroposóficas e a Cromoterapia. 
Ambas buscam o equilíbrio do 
indivíduo, trazendo a perspectiva 
da integralidade no atendimento. 
Enquanto a Cromoterapia utiliza 
as cores, usualmente por meio 
de luzes, a Prática Antroposófica 
utiliza de diversas outras práticas, 
como algumas artes, movimento 
corporal e terapias externas.

As Práticas Integrativas e 
Complementares do HSPM são 
oferecidas em diferentes dias 

diretrizes, é incentivar a reflexão 
no sentido de desenvolver melhor 
qualidade na prestação dos 
serviços e promover melhorias 
no relacionamento entre 
colaboradores e pacientes.

Fernanda Campos, coordenadora 
do NEPQ – Qualidade do HSPM, 
comenta: “O Código de Conduta 
Ética é uma conquista para a 
instituição! Ele descreve os valores 
do HSPM e nos guia a exercê-los 
com excelência! Lembrando nossos 
valores instituídos: 

Humanização
Satisfação do cliente
Participação e transparência 

nas ações
Melhoria contínua da qualidade
Desenvolvimento profissional e 

valorização dos recursos humanos
Ética
Solidariedade e respeito
Promoção integrada da saúde” 

Código de Conduta 
Ética fortalece os 
valores, missão e 
visão do HSPM

Novas Práticas 
Integrativas no HSPM 
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DESTAQUE DO MÊS

da semana, todas realizadas 
sob agendamento prévio. Cada 
uma delas possui seu próprio 
agendamento, disponível na 
intranet e no site do HSPM.

Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), essas práticas 
são recursos terapêuticos que 
atuam na promoção da saúde e 

recuperação do paciente, pois 
asseguram maior harmonia entre 
corpo, mente e emoções.

A primeira Sala de Meditação 
em um hospital público no Brasil, 
foi inaugurada em 1999 no 
HSPM. Nos anos seguintes, após 
o sucesso do projeto, o hospital 
introduziu outras práticas que hoje 

são exclusivas para servidores 
públicos e seus dependentes. 

A OMS assegura que as terapias 
integrativas e complementares 
não devem ser vistas de forma 
secundária no tratamento dos 
pacientes, pois se mostram 
eficazes na promoção da saúde, 
sem restrição de condição ou faixa 
etária.
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HSPM RESPONDE

Corrimento nasal, tosse e febre são 
alguns dos sintomas que o vírus 
sincicial respiratório (VSR) pode 
provocar. Em crianças a infecção 
também pode desencadear 
bronquiolite. A infecção viral 
respiratória ocorre com mais 
frequência no outono e no inverno 
e seu grupo de risco é composto 
por crianças de até dois anos, 
idosos e pessoas com doenças 
cardiopulmonares. Nesta edição do 
HSPM Responde a coordenadora da 
Clínica de Pediatria do Hospital do 
Servidor Público Municipal (HSPM), 
Dra. Marcia Sekino, fala sobre a 
transmissão do VSR, seus sintomas 
e os possíveis tratamentos da 
infecção. 

Como o vírus sincicial respiratório 
afeta o paciente?

O VSR, que pertence ao gênero 
Pneumovírus, é um dos principais 
agentes de uma infecção aguda 
nas vias respiratórias, podendo 
afetar os brônquios e os 
pulmões. Ele é o responsável pelo 
aparecimento da bronquiolite e 
pneumonia, especialmente no 
primeiro ano de vida de bebês 
prematuros.

Como acontece a transmissão de 
uma pessoa para a outra?

A infecção pelo VSR é 
altamente contagiosa. O vírus 
penetra no organismo saudável 
através das mucosas da boca, 
nariz ou dos olhos, podendo 
permanecer nele por semanas. O 
período de transmissão começa 
dois dias antes de aparecerem 
os sintomas e só termina quando 
a infecção está completamente 
controlada. O contágio se dá 
pelo contato direto com as 
secreções eliminadas pela pessoa 
infectada quando tosse, espirra 
ou fala, e de forma indireta pelo 

contato com superfícies e objetos 
contaminados, nos quais o vírus 
pode sobreviver por várias horas. 

Quais são as recomendações 
para a prevenção contra o vírus 
sincicial respiratório?

Como o vírus é altamente 
contagioso deve-se sempre 
manter o ambiente bem ventilado, 
lavar as mãos com água e sabão, 
aplicar álcool gel antes e depois 
de entrar em contato com o 
doente e desinfetar superfícies 
e objetos expostos às secreções 
corporais contaminadas pelo 
vírus. Também é aconselhado 
evitar aglomerações em locais 
fechados e manter a distância das 
pessoas que apresentam sinais 
da doença.

O vírus é mais comum em algumas 
faixas etárias do que em outras? 

O vírus pode atacar todas as 
faixas etárias. Porém, fazem 
parte dos grupos de risco os 
prematuros, os portadores de 
doenças cardíacas congênitas, de 
doenças pulmonares crônicas e 
de imunodeficiência congênita ou 
adquirida.

Quais são os sintomas mais 
comuns apresentados?

A infecção pelo VSR pode ser 
assintomática. Entretanto, a 
maioria das pessoas infectadas 
desenvolve uma doença 
autolimitada, ou seja, os sintomas 
desaparecem espontaneamente 
em poucos dias. O período de 
incubação dura, em média, cinco 
dias. Em adultos e crianças 
maiores com boas condições 
de saúde, os sintomas são 
semelhantes aos de resfriados 
comuns, como secreção nasal, 
espirro, tosse seca, febre baixa, 
dor de garganta e dor de cabeça.

Porém, com a progressão da 
doença, a infecção pode alcançar 
o trato respiratório inferior e 
afetar bronquíolos, alvéolos e 
pulmões. Merecem atenção e 
cuidados alguns sinais clínicos 
como febre alta, dificuldade de 
respirar, cianose labial, retração e 
afundamento dos espaços entre 
as costelas e letargia.

Superintendente: Dra. Elizabete Michelete
Assessoria de Relações Institucionais 
Relações Públicas: Luísa de F. Carvalho
Publicitária: Daniela Avancini - MTB 6486
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Rua Castro Alves, 63/73 - 7º andar
Aclimação - São Paulo - SP

www.hspm.sp.gov.br

EXPEDIENTE
Jornal do HSPM

Vírus sincicial respiratório
Qual é o tratamento indicado para 
os pacientes?

O tratamento é sintomático, 
então basta recorrer a 
medicamentos para baixar a febre, 
aliviar a dor e o mal estar, repouso 
e ingerir bastante líquido para 
evitar a desidratação, além de 
permanecer em ambientes com ar 
umidificado para facilitar a saída 
da secreção nasal e acalmar a 
tosse. Pacientes com insuficiência 
respiratória grave devem ser 
hospitalizados para receber 
suporte ventilatório mecânico e 
medicamentos específicos.

Algum outro ponto ou 
consideração importante para 
comentar sobre o vírus sincicial 
respiratório?

Qualquer pessoa pode 
ser infectada pelo VSR. As 
manifestações clínicas variam de 
acordo com a idade, mas bebês e 
idosos merecem atenção especial.  
Além da idade, outros fatores 
que facilitam a disseminação 
da infecção são o tabagismo 
passivo, desmame precoce e ficar 
em ambientes pouco ventilados 
e com muita gente. Os casos 
de infecção pelo VSR são mais 
comuns no final do outono, 
durante o inverno e no início da 
primavera, basicamente de maio a 
setembro. É importante ressaltar 
a importância da lavagem e 
higienização das mãos antes e 
depois de lidar com o paciente 
ou com objetos e superfícies por 
ele contaminados, sendo essas 
algumas das medidas essenciais 
para evitar a infecção pelo vírus 
sincicial respiratório.
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