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No último dia 26 de outubro realizou-se no Auditório Argos Meirelles, a VII Jornada de Fisioterapia do 
HSPM. Na mesa de abertura o evento contou com a presença da superintendente Dra. Elizabete 
Michelete, o Diretor do Departamento de Atenção à Saúde Dr. Antonio Célio de Camargo Moreno, a 
proponente do evento e coordenadora do setor de Fisioterapia - Dra. Tânia Liszt Betini e o convidado    
de   honra,    o   Presidente    do  Crefito   3ª região / SP - Dr. Reginaldo Antolin Bonatti. 

“Relembro neste ato, que foi em 13/10/1969, publicado o Decreto-lei nº938 que reconheceu a 
profissão de Fisioterapeuta no Brasil. Hoje doutores da Fisioterapia. Parabenizo a todos os 
Fisioterapeutas por esta data em que se comemora o seu dia, em especial a equipe do HSPM de 
quem muito me orgulho. Não poderia deixar de agradecer também, aqueles que atenderam o nosso 
apelo, na doação de um quilo de alimento não perecível, nos ajudando nas ações sociais do HSPM 
que tem como destino às Instituições Beneficentes desta região”, disse a superintendente. 

Na plateia mais de 150 participantes, entre profissionais da área e estudantes universitários. Outras 
categorias da saúde também prestigiaram o evento, este que já é tradicional na Unidade 
Hospitalar.Durante toda programação, foram apresentadas informações relevantes aos profissionais 
desta área, que se dividiu entre os Novos Conceitos do Cuidar e os Desafios Atuais da Fisioterapia, 
tema de abertura da primeira palestra. As exposições e casos de sucesso dos palestrantes, causaram 
entusiasmo na plateia, sanaram dúvidas, além da troca experiências. Outro momento marcante foi a 
apresentação do Coral da Guarda Civil Metropolitana – no repertório a emoção da música clássica e a 
contagiante popular brasileira, que mais uma vez dedilharam pelos instrumentos e cordas vocais 
deste elenco que sempre abrilhantam os eventos do Hospital. A equipe de Fisioterapia do HSPM, 
atualmente conta com 27 Fisioterapeutas, destes, 13 foram contratados entre os anos de 2011 e 2012 
por meio de concurso público. Esta equipe trabalha diuturnamente na realização de cerca de cem mil 
procedimentos fisioterapêuticos em um universo de aproximadamente 40mil pacientes atendidos 
anualmente.

“No decorrer desta gestão (2009 a 2012), a administração valorizou os profissionais de Fisioterapia, 
ampliando a equipe de trabalho e proporcionando qualidade no atendimento por meio de aquisições 
de equipamentos e insumos necessários para o atendimento de qualidade ao paciente. Em nome dos 
profissionais deste setor, agradeço toda oportunidade e valorização pela atuação da equipe de 
Fisioterapeutas do HSPM”,  disse a Dra. Tânia Liszt Betini.n

HSPM recebeu mais de 150 participantes na 

VII Jornada de Fisioterapia 

No editorial deste mês, homenageamos a todos os
SERVIDORES PÚBLICOS pelo seu dia! Em 
e s p e c i a l ,  a o s  s e r v i d o r e s  d o  H S P M .  
Nosso agradecimento pelo compromisso e 
comprometimento, em torno de todas as ações 
desenvolvidas diuturnamente pelas diversas 
equipes de trabalho. Na acolhida técnica e 
humanizada, solidificando a missão deste Hospital
que é um dos importantes eixos da Saúde Pública
do Município de São Paulo. Neste ano, os 
números já apontam cerca de 500 mil atendimentos 
à servidores e munícipes, que nos procuram todos 
os dias. Parabéns! Dra. Elizabete Michelete

Superintendente HSPM

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/hospital_do_servidor_publico_municipal/arquivos/eventos/2012/10_jornada_fisio.pdf

Vice-Prefeita visita o HSPM no dia do Médico
No dia 18 de outubro, a superintendente Drª. Elizabete Michelete e 
membros da equipe HSPM receberam no gabinete, a visita da vice-prefeita 
da Cidade de São Paulo, Dra. Alda Marco Antonio – acompanhada da 
assessora  e coordenadora geral de assistência social - Sra. Ângela Eliana 

de Marchi. A vice-prefeita parabenizou os médicos pelo seu dia e agradeceu a todos os profissionais 
deste Hospital pelos relevantes serviços prestados aos ‘Servidores Municipais e Munícipes’. 
Emocionada pela oportunidade de conhecer mais de perto a dinâmica do equipamento público, 
relembra suas palavras no evento em comemoração aos 40 Anos de Autarquia Hospitalar. 

“Eu conheço casos dificílimos que foram atendidos por vocês, pessoas condenadas
à morte que vocês salvaram... O que posso dizer como colaboradora desta 
administração e com muito orgulho, junto ao prefeito Kassab, muito obrigada pelo 
trabalho que fazem”. Durante  toda  visita  a  superintendente apresentou  os  avanços  da 
gestão 2009 a 2012 por meio de registros no Boletim Especial Reformas. Ressaltou que as emendas
parlamentares foram fundamentais para o sucesso das revitalizações, bem como para adequações 
e  aquisições,  sempre  visando  à  melhoria contínua dos serviços prestados e condições de trabalho 

das diversas equipes de profissionais deste Hospital. A equipe também ficou bem à vontade e pode contar com a 
acolhida e simpatia da vice-prefeita, fato que tornou a visita muito agradável e proveitosa.n 

«Habilidade é o que 
você é capaz de fazer; 
Motivação determina 

o que você faz. Atitude
determina a qualidade

do que você faz.»
(Lou Holtz)



Dados de Produção

Pronto-Socorro

Ambulatórios

Internações
Ref: Setembro/2012

10.456

43.148

743

Hospital do Servidor Público Municipal
Rua Castro Alves, 131 - Aclimação - São Paulo - 01532-000    

Distribuição Interna
Periodicidade: Mensal. 

Tiragem: 3.000 exemplares
e-mail: imprensa@hspm.sp.gov.br  

Fone: (11) 3397-7945

Superintendente: Dra. Elizabete Michelete
Assessoria de Relações Institucionais 
Jornalista: Cidinha Alves - MTB 29040

Fotos e Diagramação
Publicitária: Dayana Rocha Martins

E
X

P
E

D
IE

N
T

E

Entrevista
Médico Urologista – Dr. Alexandre Crippa Sant Anna

(Coordenador da Seção Técnica de Urologia)

Durante a semana de 15 a 17 
de outubro, os residentes que 
concluirão o Programa de 
R e s i d ê n c i a  M é d i c a  e m  
31/01/2013 apresentaram 
trabalhos de conclusão de 
curso   analisados  por  bancas 
constituídas por médicos pertencentes ao corpo clínico do HSPM,
indicados pela COREME. Foram apresentados 56 trabalhos entre relatos 
de casos, pesquisas clínicas e revisões de literatura divididos por área de 
atuação: Ginecologia e Obstetrícia, Dermatologia, Endocrinologia, Nefrologia, Clínica 
Médica, Ortopedia e Traumatologia, Cirurgia da Mão, Urologia, Cirurgia 
do Aparelho Digestivo, Cirurgia Vascular, Cirurgia Geral, Coloproctologia, 
Otorrinolaringologia, Cirurgia Plástica e Pediátrica. Os trabalhos foram 
avaliados levando em conta a originalidade, conteúdo e contribuição 
científ ica, além do desempenho e postura do residente quanto à 
apresentação. Em breve, estes trabalhos poderão ser consultados na 
Biblioteca do HSPM ou através do acesso à Biblioteca Virtual da 
Secretaria Municipal da Saúde. A COREME e a Gerência Técnica de 
Ensino e Pesquisa cumprimentam o corpo clínico que muito colaborou 
na orientação, análise e no julgamento dos trabalhos apresentados e 
desejam aos Residentes 2012, sucesso em toda trajetória!n

Residentes apresentaram 
trabalhos de conclusão de curso

HSPM elegeu Diretor, 
Vice-diretor Clínico e a 

Comissão de Ética Médica

Nos dias 17 e 18 de outubro, médicos do Corpo Clínico do HSPM foram às urnas, a 
participação foi em decorrência das eleições para Diretor e Vice-Diretor Clínico e 
Comissão de Ética Médica do HSPM. O mandato será de dois anos, durante o período 
de 18 de outubro de 2012 a 18 de outubro de 2014. 

Médicos de diversas especialidades participaram deste pleito e a urna anunciou a nova 
Diretora Clínica representante do Conselho Regional de Medicina (CRM). Eleita com 90 
votos, a médica otorrinolaringologista Dra. Filomena Rita Palermo Perez – CRM 52816 
assume o cargo, e a médica urologista, Dra. Rosany Pimenta da Silva – CRM 19907, 
eleita com 48 votos, toma posse como Vice-Diretora. “Eu pretendo no cargo de diretora, 
aumentar o diálogo entre os médicos e o gestor, porque na realidade o cargo de diretor 
clínico é uma forma de comunicação entre os Gestores, CRM e os Médicos da casa, um 
interlocutor deste processo, de forma dinâmica e ativa...”, disse a Dra. Filomena R. P. Perez. 

A Comissão de Ética Médica (CEM) também foi eleita neste período e contará com novos 
membros que terão entre as atribuições, não só a de averiguar problemas éticos ocorridos
na instituição, como também supervisionar, orientar e fiscalizar em sua área de atuação o
exercício da atividade médica, respeitando os preceitos éticos e legais. Confira o novo 
elenco da Comissão de Ética Médica nas tabelas abaixo.   n

Membros Efetivos

HSPM empossa novo 
Conselho Gestor

tomaram posse os conselheiros , membros efetivos e suplentes do Conselho Gestor, nos 
segmentos da administração, funcionários e usuários, de acordo com os termos do §2º, do 
artigo 3º, da Lei Municipal nº 13.755, de 21 de janeiro de 2004. Na sequência, a 
superintendente parabenizou a todos, desejando-lhes sucesso nesta nova trajetória. 
Agradeceu o trabalho  dos membros da Comissão Eleitoral como o de profissionais movidos 
pelo espírito de colaboração, pró-atividade, vontade de querer fazer e acima de tudo, zelo 
pelo bem público.  n

No dia 26 de outubro, às 10h na sala de reuniões 
do 7º andar do prédio administrativo do HSPM, na 
presença  da superintendente Dra. Elizabete Michelete,

Jovina Rulli Bovino
Vinicio Falleiros
Lucila Maria B. Bezerra
Francisco X. de Carvalho
Pedro S. Neto
Denise Silvia M. D´Alessandro

Nome CRM
41008
74061
33689
30272
65972
51835

Votos
87
83
77
69
61
58

Membros Suplentes

Leonel Adelino de Moura Jr.
André Luiz M. L. de Oliveira
Dora Lisa F. Del  Nero

Nome CRM
77653
87063
42447

Votos
56
55
54

As eleições seguiram as normas  previstas  pelo  
Cremesp, definidas  na Resolução do  Conselho  

Federal  de Medicina-CFM nº1342/91.   

Destaca que não se arrepende, a época entedia 

Não foi sua primeira opção fazer medicina, há 20 anos, ingressou na
faculdade de economia onde cursou por dois anos, mas resolveu 
deixar o curso e ingressar na   carreira   de  medicina  por  entender  
sua  verdadeira  vocação,  ser  médico. 
que desta forma poderia ajudar as pessoas, e enfatiza que é apaixonado pela 
especialidade de urologia. “Eu fiz faculdade de medicina em Santos na Fundação 
Lusíadas, depois vim para São Paulo fazer Residência, toda minha trajetória de Residência 
Médica foi no HSPM, primeiro na cirurgia geral e depois na urologia.”  
Dr. Crippa, como é chamado pelos colegas, cursou outras especializações fora do HSPM,
e por meio de concurso público, retornou após cerca de seis anos para o setor de urologia,
onde assumiu como preceptor. Após toda essa trajetória, hoje é o Coordenador da Seção 
Técnica de Urologia. A frente deste serviço, há dois anos, ressalta o importante apoio que 
esta gestão (2009 – 2012) junto ao serviço de urologia. “Atualmente a equipe de urologia 
atende em média 800 a 1 mil pacientes/mês, hoje nós não temos fila de espera para 
cirurgia, este número é zero. Isso devemos a esta gestão. Lembro que quando assumi a 
coordenação, existia uma defasagem muito grande de material, o nosso material tem vida 
útil. Hoje nós temos todo material necessário e com isso temos operado todos os dias!”. O 
coordenador diz que os avanços chegaram ao campo das contratações de profissionais, 
foram mais cinco assistentes, além de aquisições de equipamentos e insumos que 
contribuem com a qualidade do atendimento ao paciente, bem como com as ações de 
ensino e pesquisa, fato que colaborou para o recredenciamento deste serviço em 2012, 
junto à Sociedade Brasileira de Urologia. Para finalizar, o coordenador deixa uma 
mensagem especial a toda sua equipe pela sinergia e comprometimento pelo serviço 
público: “Tudo que foi dito, devo a toda equipe de urologia, digo que como coordenador eu
só na verdade ajudo em alguns pontos, mas com o apoio de todos, creio que nós 
aprendemos muito. Hoje tudo é feito da melhor maneira possível, não conheço nenhum 
outro lugar que tenha o serviço de urologia que o HSPM tem hoje”, finaliza.n
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