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30ª Feira de Diabetes do HSPM30ª Feira de Diabetes do HSPM
Nos dias 06 e 07 de dezembro, ocorreu no Anfiteatro Argos Meirelles, 9º andar, a 
30ª Feira de Diabetes do HSPM. Na mesa de abertura a presença do convidado de
honra, o Prof. Dr. Walter Bloise ao lado da médica, proponente do evento e 
coordenadora da clínica de endocrinologia - Dra. Stella Maria Pedrossian Vecchiatti. 
O diretor do Departamento de Atenção à Saúde, Dr. Antonio Célio de Camargo 
Moreno, também prestigiou o evento e compôs a mesa. A Equipe Multiprofissional 
de Diabetes “Dr. Mário Gilberto de Lima”, composta por: Alice Miyazaki Barbosa 
(Enfermeira), Mônica Kaoru Koganemaru (Psicóloga), Ana Matilde Rodrigues 
(Nutricionista), Maria Paula Nacaratti Maia (Assistente Social), receberam os 
cumprimentos da mesa, ao som do Coral da Guarda Civil Metropolitana, uma forma
de agradecer a estas profissionais por todo empenho e dedicação. Emocionada, a
coordenadora desta equipe fala dos trinta anos que a clínica comemora: 

 “...Este ano pudemos comemorar não só os trinta anos desse evento anual, 
como também o crescimento das atividades educativas de nossa clínica. 

Continuamos focados na premissa de que educar faz diferença e de que o 
paciente que tem conhecimento, possui melhores condições de enfrentar o 

Diabetes com melhor qualidade de vida...”
Durante toda programação

 temas como: Os riscos da falta de diagnósticos, O que é pé diabético?,
A dieta ajudando no controle do diabetes, Automonitorização - Como e Por que 
realizar, Tratar a obesidade para prevenir o diabetes, além de oficinas e gincanas 
com prêmios. n

 

 

houve a realização de Glicemia Capilar, já as palestras 
abordaram

É uma doença de caráter familiar, onde há uma deficiência na 
produção ou ação da insulina havendo, consequentemente, um 

acumulo de glicose (açúcar) no sangue. A elevação persistente dos 
níveis de glicemia acarreta complicações vasculares e do sistema 

nervoso que comprometem a qualidade de vida. O bom controle e o 
diagnóstico precoce previnem as complicações mais temidas do 

diabetes, como as amputações, cegueira e infarto, que ocorrem pela 
falta de aderência e tratamento adequado.

Sobre a diabetes:

Entrevista com o Superintendente
Dr. Paulo Kron Psanquevich, 44 anos, médico e especialista em administração hospitalar.

...da Trajetória Acadêmica à Carreira Profissional.
O médico gastroenterologista, formou-se pela Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), prestou residência médica no Hospital das
Clínicas da FMUSP, tendo realizado estágio no exterior junto ao Policlínico Santa Orsola Malpigh, Universita Di Bologna, Itália. 
Especializou-se em administração hospitalar pela Universidade de Santo Amaro (UNISA) e é membro do Comitê Científico do 
Seminário Internacional de Qualidade em Serviços e Sistemas de Saúde - QUALIHOSP, vinculado à Fundação Getúlio Vargas. 
Em 1944 prestou concurso público e ingressou no serviço da clínica médica do Pronto-Socorro do Hospital do Servidor 
Público Municipal (HSPM), sendo que à época, houve oportunidade de outro concurso público pela Secretaria Municipal da Saúde, 
tendo se efetivado na  Prefeitura de São Paulo,  logo depois,  assumiu o serviço de  um posto de saúde na  região oeste  da cidade.  

Médico de Carreira  da Prefeitura de  São Paulo, foi Chefe  de  Clínica Médica e Gerente de SADT do Hospital Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder 
Silva (Vila Nova Cachoeirinha) - (2002-2004); Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) - (2005-2006) e Presidente do Comitê Gestor de Estruturação 
da Autarquia Hospitalar Municipal (AHM)-(2007-2008). Foi ainda Membro Titular do Segmento Governo do Conselho Municipal de Saúde de São Paulo por dois 
mandatos consecutivos e Presidente do Comitê de Fiscalização da AHM (2009); foi Assessor Especial da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e Coordenador 
da Gerência Hospitalar (COGER) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-SP)(2009-2012). Em 06 de dezembro de 2012, retorna a esta casa e 
assume o cargo de Superintendente do HSPM.

Em 2009, a convite do gestor majoritário de SMS, reassumiu a Coordenação da COGER e 
do SAMU, onde manteve sob suas diretrizes, toda parte técnica e administrativa dos 
Hospitais com contrato de gestão das Organizações Sociais (OS) e do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência. Entre as conquistas do período de 2009 a 2011, registrou 
que os Hospitais da Cidade Tiradentes e MBoi Mirim, foram contemplados com a certificação 
ONA – Organização Nacional de Acreditação, na categoria pleno, esta representa excelência 
dos serviços prestados. O programa é parte importante do esforço do Ministério da Saúde, 
pela busca da melhoria e qualidade da assistência prestada pelos Hospitais Brasileiros. 
Outra unidade de saúde com avanços significativos, foi o Hospital e Maternidade Vila Nova 
Cachoeirinha, manteve-se com o selo do CQH (Controle de Qualidade Hospitalar), além de 
outra grande conquista, recebeu o selo de Hospital de Ensino, sendo o único Hospital Público 
Municipal do País que possui este credenciamento em Maternidade. Com relação ao SAMU, 
os avanços seguiram a linha internacional, foi acreditado com o título de Centro de Despacho 
de Emergências Médicas de Excelência, pela Academia Internacional de Despacho de 
Emergência Médica, em Baltimore, nos EUA, sendo São Paulo a única cidade da América 
Latina a ser acreditada pelo atendimento de excelência, a mídia reconheceu e divulgou.

...as Gestões e suas Conquistas de Governo 
...o HSPM e a transição 2012 / 2013 

Na bagagem, vasta experiência na vida pública, o superintendente diz conhecer o 
HSPM desde sua infância e lembra da excelência no atendimento prestado. A época, a
senhora sua mãe empossada como diretora escolar do município, tornava legítimo o 
direito à assistência médica e hospitalar. Ressalta que o corpo clínico e as diversas 
equipes de trabalho, sempre foram um grande mérito para esta Unidade Hospitalar, e
que o resgate de muito que se perdeu ao longo destes anos, deve ser o foco principal, 
enfatiza: “O principal é o Servidor Público, linha mestra desta gestão”, disse Dr. Paulo 
Kron. O superintendente disse que o primeiro foco, e o torna público, é sobre a 
votação das minutas do projeto de lei, junto à Casa de Leis Paulista e o Executivo 
(Câmara Municipal - CMSP - e Prefeitura de São Paulo), que visam instituir 
premiações, com base na Lei 13.766/04 do HSPM. Isso significa que após a 
aprovação, a remuneração dos empregados públicos do HSPM, se igualem com a 
dos servidores públicos municipais. O segundo foco, que provem dos recursos 
Federais (Ministério da Saúde), por conta dos atendimentos aos Munícipes - SUS -, 
estes na medida em que ocorrerem, deverão ser repassados ao HSPM. Isso 
tornará possível a esta gestão as melhorias da estrutura física e aquisições de 
equipamentos, no intuito de valorizar os funcionários por meio das condições de trabalho, bem como no atendimento do usuário. O terceiro foco é o PCCS (Plano de 
Empregos Públicos, Carreiras, Salários e Remuneração), e deverá tramitar na CMSP e Prefeitura. Reforça que tudo demanda tempo e requer orçamento, disse ainda 
que apesar do HSPM ser uma Autarquia, contará com o apoio dos governantes municipais em mais este importante avanço para os profissionais do HSPM. Em 
menos de quinze dias de gestão, o superintendente falou para este veículo que visitou diversos setores do hospital e teve a oportunidade por reiteradas vezes em 
reafirmar aos funcionários o seu compromisso junto ao poder hierárquico da Cidade, referiu-se à busca de melhorias para os profissionais do HSPM. Entre tantos 
compromissos já realizados, participou neste mês de duas reuniões do Conselho Gestor - CG, e diz fazer questão de participar de todas as outras, uma vez que vê 
no CG, enquanto controle social, a força destes membros em promover políticas públicas e espera que a participação deste conselho seja ativa em todos os processos 
desta gestão, que intitulou como Gestão Itinerante, Transparente, Democrática e de Portas Abertas, dentro de uma visão legalista e administrativa, em prol do melhor 
serviço possível a ser prestado ao usuário, finaliza o superintendente. 
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No último dia 20 de dezembro, os integrantes do novo corpo de elenco da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho (CIPA HSPM), tomaram posse para gestão 2012/2013. Durante abertura, o superintendente Dr. Paulo Kron Psanquevich 
ressaltou a importante contribuição da CIPA junto às ações desenvolvidas pela administração.

A CIPA tem como atribuição desenvolver ações educativas e preventivas. 
O intuito é reduzir os riscos de acidentes em locais de trabalho, assim,

a qualidade de  vida do trabalhador, garantindo um ambiente
ainda mais saudável. O presidente Alcino Morais Pais em seu quarto 
mandato agradece a todos que  

aperfeiçoar

 contribuíram para os importantes avanços
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n

e realizações da gestão que se encerra e pede o mesmo apoio e parceria para nova gestão. “...tenho a agradecer a todos os cipeiros da gestão que se encerra,e dizer 
aos que tomam posse que temos muito a fazer. Para a nova gestão, tenho a dizer que o trabalho não é fácil, o trabalho é difícil, é moroso e requer empenho, porém é 
gratificante...”, disse o presidente da CIPA. 

O evento contou com a presença do superintendente Dr. Paulo Kron Psanquevich que na 
oportunidade diz ter iniciado sua carreira de médico no HSPM e relembra que em sua infância
esteve por reiteradas vezes na companhia da senhora sua mãe em consulta neste Hospital.
Durante a homenagem o Prof. Kobata, como é chamado pelos médicos Veteranos e 
Residentes, pronunciou discurso técnico, com doses precisas de lembranças de sua trajetória
na Unidade Hospitalar e ouviu depoimentos emocionados de seus colegas de profissão,
tiveram a palavra: a Gerente de Ensino e Pesquisa – Dra. Claudia Helou, o Assistente do 
Pronto Socorro de Cirurgia Geral – Dr. Wilson Kohama Chimabucuro, o Assistente da 
Gastrocirurgia – Dr. Silvio Conrado, e os Residentes, integrantes da comissão organizadora, 
Dra Débora Tobaldini Russo, Dr. Jose Thiago Carvalho, Dr. Adjaldes Moraes Junior. O 
descerramento da placa, afixada na sala de treinamento dos Residentes em homenagem ao 
mestre da Cirurgia Geral encerra o evento. 

HSPM realiza Posse para nova Gestão

O Mestre Prof Dr.Kobata, foi homenageado no 
último dia (7), no 10º andar na sala de 
treinamento dos Residentes HSPM.  Este  ato  
deu-se  por  iniciativa  da  Associação dos  
Médicos  Residentes  do HSPM - AMR. A 
comissão organizadora foi formada  pela atual 
presidente  da AMR, Dra. Mariane Yumi Naka  
que explica a relevância desta homenagem: 

...Em 1972 formou-se pela Escola Paulista de Medicina
(atual Unifesp), com Residência em Cirurgia Geral / 
Gastroenterologia Cirúrgica, Endoscopia Digestiva e 
Mestrado. No HSPM ingressou em 16 de abril de 1977 

– 35 anos de história e dedicação a esta Instituição de Saúde Pública, no final de
2012 encerra sua missão e segue para aposentadoria, deixando um legado de 
ensino e contribuição a todos que fazem parte de sua história!n   

HSPM presta homenagem ao médico 
Dr. Clovis Massayuki Kobata

«O Dr. Kobata foi um verdadeiro mestre para todos nós residentes. Seu caráter, dedicação 
e conhecimento nortearam nossa formação como médicos e em especial como pessoa. 

Me sinto honrada em poder realizar essa homenagem verdadeiramente merecida. 
Gostaria de agradecer a todos que ajudaram a tornar isso possível e deixar meu sincero 

sentimento de gratidão e saudade a esse grande profissional.»

Formatura do 
CEI HSPM em 2012

Em clima de descontração, as crianças do Centro Educacional Infantil HSPM 
encerraram o conteúdo programático de 2012. Na sexta-feira (14), realizou-se 
no Anfiteatro Argos Meirelles, 9º andar do complexo hospitalar, a festa que 
marca o fechamento do calendário do ano letivo que compõem atividades 
educacionais e recreativas para os alunos do CEI. A formatura contou com
a presença do atual superintendente Dr. Paulo Kron Psanquevich, que não 
mediu esforços para dispor em sua agenda, neste início de exercício, o seu 
pronunciamento. Foram votos de muito sucesso aos formandos pela nova 
trajetória e agradecimentos aos profissionais do CEI por dedicarem-se à uma 
importante missão. Na platéia cerca de participantes, entre pais, familiares 
e amigos, aplaudiram os pequeninos nas várias atividades, entre elas a peça 
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sob tema: O Despertar para a Cidadania - 
Estatuto da Criança e Direitos, elaborada pela 
equipe de educadoras do CEI. 

“Sinto-me muito grata pelo apoio recebido
de diversas áreas doHSPM, em especial da 
administração. Desejo sucesso a todos os 

alunos, e reitero gratidão aos pais pela 
confiança. Aos professores do CEI relembro 

a belíssima mensagem de Cora Coralina 
(Feliz é aquele que transfere o que sabe e 

que aprende o que ensina), Muito 
obrigada!” pronunciou 

Ester Maria de Oliveira Costa. n
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