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Prefeito e Secretário da Saúde 
inauguram serviço de cateterismo cardíaco no HSPM

O prefeito Bruno Covas e o 
secretário municipal da Saúde, 
Edson Aparecido, entregaram no 
dia 29 de outubro o novo serviço 
de cateterismo no Hospital do 
Servidor Público Municipal (HSPM). 
Com ele, o hospital passa a ser o 
primeiro equipamento municipal 
a realizar o procedimento de 
cateterismo cardíaco. Atualmente, 
os pacientes que precisam 
desse exame são encaminhados 
para instituições conveniadas à 
Secretaria Municipal da Saúde 
(SMS).

Para a realização do procedimento, 
importante ferramenta para 
diagnóstico e tratamento de 
doenças cardíacas, o HSPM utilizará 
o aparelho de hemodinâmica 
(estudo das artérias coronárias). 
O novo equipamento, de última 
geração, permite realizar 
exames (cateterismo) e fazer os 
procedimentos de tratamento 
(angioplastia e stent) e também 
realizar exames de estudos 
eletrofisiológicos do coração.

“As doenças cardíacas são uma 

Unidade é a primeira do município a realizar o procedimento
 de diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas

realidade do mundo moderno, 
portanto, ampliar o acesso às 
ferramentas necessárias, tanto 
para o diagnóstico precoce como 
para o tratamento dessas doenças, 
é fundamental”, destacou Edson 
Aparecido, secretário municipal 
da Saúde. 

Não apenas pacientes servidores 
da Prefeitura serão beneficiados 
com o serviço de cateterismo, 
mas também os pacientes da rede 
hospitalar municipal, uma vez 
que ele será referenciado para a 
capital paulista. A capacidade de 
atendimento é de cerca de 40 
pacientes/mês.

“A implantação deste novo serviço 
é um importante avanço para 
o tratamento dos funcionários 
públicos municipais e dos demais 
munícipes da cidade de São Paulo”, 
declara Antonio Célio Camargo 
Moreno, superintendente do 
HSPM. O novo equipamento custou 
R$ 201.700,00 e foi adquirido com  
recursos provenientes de emenda 
parlamentar dos vereadores Paulo 
Frange e Janaína Lima.



Jornal do Hospital do Servidor Público Municipal 
Superintendente: Dr. Antonio Célio Camargo Moreno
Assessoria de Relações Institucionais 
imprensa@hspm.sp.gov.br  
Diagramação e Arte: Daniela Avancini 
Fotos: Dayane Tavares e Ricardo Antônio Liberato 
Rua Castro Alves, 63/73 - 7º andar - Aclimação 
Cep: 01532-000 - São Paulo - SP

Conversa com o Superintendente 
Dr. Antonio Célio Camargo Moreno

Confira a foto do último encontro (31/10) 

www.flickr.
com/photos/
comunicaohspm

Link para o banco de Fotos do 
HSPM no flickr:

Outubro Rosa 
2018
Em outubro o HSPM realizou 
ações para a campanha de 
conscientização do Outubro Rosa, 
que tem como objetivo principal 
alertar as mulheres e a sociedade 
sobre a importância da prevenção 
e do diagnóstico precoce do câncer 
de mama. 

A programação foi possível através 
da ajuda e apoio de servidores do 
hospital, Central de Ação Voluntária 
(CAV), Senac Tiradentes, Programa 
Vida Saudável do HSPM, Clínica de 
Fisioterapia do HSPM e Instituto 
Amor em Mechas.

Durante todo o mês foram 
realizadas campanhas de 
arrecadação de mechas de cabelo 
(que serão  utilizadas na fabricação 
de perucas para pessoas em 
tratamento de quimioterapia ou 
com alopecia) e de lenços (que 
serão entregues as pacientes 
em tratamento de oncológico do 
hospital).

Nos dias 08, 09 e 10 de outubro os 
médicos residentes que concluirão 
a residência médica em fevereiro de 
2019 apresentaram 61 Trabalhos de 
Conclusão de Cursos para as bancas 
examinadoras, compostas por 
médicos assistentes e orientadores 
de diversas áreas do HSPM e contou 
com a presença do Superintendente 
e do corpo clínico do Hospital.
 
A Gerência Técnica de Ensino 
e Pesquisa, juntamente com a 
Comissão de Residência Médica, 
desenvolvem atividades de 
formação de profissionais para a 
saúde, articulando ensino, pesquisa 
e assistência, com qualidade e ética. 
O Trabalho de Conclusão de Curso 
é obrigatório conforme o Estatuto 
da Residência Médica do HSPM 
e possibilita o desenvolvimento 
de conhecimento, habilidades e 
atitudes, levando os residentes a 
adquirirem reflexão crítica. O evento 

de apresentação do 
Trabalho de Conclusão 
de Curso é o momento 
para divulgação de 
conhecimento a todos os 
profissionais do Hospital.

Trabalho de Conclusão de 
Curso dos Médicos Residentes 

No dia 24 de outubro o Grêmio 
Recreativo do HSPM contemplou 
os funcionários com uma animada 
festa, em comemoração ao Dia do 
Servidor Público.

O evento proporcionou aos 
participantes o sorteio de brindes, 
música, quick massage e avaliação 
de pele.   
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