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HIGIENIZE AS MÃOS MANTENHA O DISTANCIAMENTOUSE A MÁSCARA

Covid-19

HSPM recebe integrantes da Secretaria Municipal da Saúde

O Secretário-Adjunto, Dr. Luiz 
Carlos Zamarco, visitou em 13 de 
agosto as dependências do Hospital 
do Servidor Público Municipal 
(HSPM), acompanhado da Secretária-
Executiva de Atenção Hospitalar, 
Dra. Marilande Marcolin. Eles foram 
recebidos pela Superintendente, Dra. 
Elizabete Michelete, pela Chefe de 
Gabinete, Dra. Flávia Ivana Pallinger, 
pelo Diretor do Departamento de 
Apoio Técnico (DAT), Dr. Vicente 
José Salles de Abreu, pela diretora 
de Divisão Técnica, Dra. Lucia de 
Fátima Luna Mota e pelo Engenheiro 
do Departamento de Técnico de 
Administração e Infraestrutura (DAI), 
Sr. Alan dos Santos de Jesus.

Os integrantes da SMS estiveram no 
Centro de Diagnóstico para conhecer o 
novo tomógrafo computadorizado de 
80 canais, um dos mais modernos da 
categoria, com recursos que permitem 
maior qualidade e melhor resolução 
das imagens. 

Em seguida visitaram o setor 
de Hemodinâmica, que recebeu 

o investimento em um software 
para imagens em 3D, usado para 
embolização de tumores, miomas 
e adenomas, beneficiando o 
diagnóstico de aneurismas e 
malformações vasculares, entre 
outras aplicações.

Dr. Zamarco afirmou: “É um imenso 
prazer voltar ao HSPM e ver que 
as melhorias continuam. Estamos 
modernizando o parque tecnológico e 
reformando as estruturas antigas, tudo 
para melhorar o ambiente de trabalho 
para os nossos funcionários e prestar 
um atendimento cada vez melhor 
para os servidores da Prefeitura e 
seus dependentes. Fico muito feliz 
com mais essas conquistas”.

A Secretária-Executiva de 
Atenção Hospitalar Dra. Marilande 
Marcolin também destacou 
o impacto das melhorias. “Os 
novos equipamentos vão trazer 
mais qualidade e segurança no 
atendimento aos pacientes e o 
hospital contará com exames mais 
precisos, permitindo um diagnóstico 

mais rápido. Conseguir a compra 
de equipamentos modernos (com 
alto valor de investimento) no 
serviço público é trabalhoso e difícil, 
por isso estou feliz e precisamos 
comemorar”.  

Ambiente repaginado
Os visitantes viram como o setor 

ficou após a adesão ao Projeto 
de Humanização nos Ambientes 
Hospitalares, realizado pela FIDI em 
diversos hospitais. A ação, sem custos 
ao hospital, consistiu na aplicação de 
adesivos decorativos em todos os 
espaços, tornando o ambiente mais 
agradável e confortável. 

No local, Dr. Zamarco e 
Dra. Marilande também foram 
acompanhados pela equipe 
da FIDI, representada pela Sra. 
Tatiana Hesser (Superintendente 
de Gente & Gestão), Sra. Vanessa 
Guilherme (Superintendente de 
Operações), Sra. Simone Vicente 
(Superintendente de Novos 
Produtos), Sr. Marcelo Cunha (CEO), 
Sra. Cristiane Claro (Coordenadora 
de Relações Institucionais), Sr. 
Adalberto Wiesinger (Gerente 
de Operações) e pela Sra. Karen 
Demétrio Lopes Regis (Enfermeira). 
Nossos agradecimentos!

A visita incluiu ainda a enfermaria 
do 4º andar, que passou por reforma 
para readequação física e foi destinada 
à Oncologia e pelo Serviço Técnico de 
Análises Clínicas (Laboratório). 



Conforme adiantado em 
matéria publicada no portal do 
HSPM, o vereador Celso Giannazi 
esteve no hospital na manhã do 
dia 23 de agosto, acompanhado 
de assessoras. O parlamentar foi 
recebido pela Superintendente, Dra. 
Elizabete Michelete, e pela Chefe de 
Gabinete, Dra. Flávia Ivana Pallinger. 

Durante a conversa, a 
Superintendente apresentou a 
lista de todos os equipamentos 
adquiridos pelo hospital por meio 
de emendas do vereador dos anos 
de 2019 e 2020: tomógrafo ótico 
(Oftalmologia), ultrassom para 
profilaxia com jato de bicarbonato 
(Odontologia), videocolonoscópio, 
camas hospitalares, ar condicionado, 
freezer, câmara para conservação 
de hemoderivados/imuno, bisturi 
eletrônico, aspirador cirúrgico 
portátil, cistonefrovideoscópio 
flexível, ultrassom, fotóforos, 
tomógrafo panorâmico 
(Odontologia), mesas auxiliares, 
ventiladores, fogão industrial e 
sistema de refeição, que totalizaram 
os valores de R$ 1.039.025,81 (2019) 
e R$ 1.100.825,00 (2020).

“A verba das emendas 
parlamentares tem auxiliado muito 
no processo de modernização do 
hospital. Os equipamentos foram 
adquiridos e já estão sendo utilizados 
pelos pacientes. A visita do vereador 
reforça a importância dessa parceria 
entre os entes públicos, sempre 
com foco na melhoria da prestação 
de serviço aos nossos usuários”, 
salientou a Dra. Elizabete. 

O vereador apontou demandas 

dos servidores públicos recebidas 
em seu gabinete e em seguida  
visitou setores que receberam novos 
equipamentos. O início do percurso 
foi na Clínica de Odontologia, onde 
foi recebido pela coordenadora 
do local, Dra. Sandra Regina 
Henrique Ribeiro, que mostrou o 
tomógrafo panorâmico adquirido 
recentemente.

Na oportunidade, acompanhado 
pelo diretor do Departamento de 
Atenção à Saúde (DAS), Dr. Marcos 
Yoshio Yano, e pela coordenadora 
da Clínica de Oncologia, Dra. Marielle 
Tambellini, o parlamentar conheceu a 
nova sala de infusão (quimioterapia) 
e a enfermaria do 4º andar. O local 
passou por ampla reforma para 
readequação física, realizada de 
forma emergencial pela Secretaria 
Municipal de Infraestrutura Urbana e 
Obras (SIURB). A ideia inicial era que 
o local atendesse as demandas da 
Covid-19, porém, com a redução dos 
casos que necessitam de internação, 
a área foi destinada à Oncologia.

Em visita, vereador Celso Giannazi conhece novos equipamentos 
O próximo setor visitado foi a 

Clínica de Oftalmologia, onde o 
tomógrafo ótico Sacanner 3D já está 
sendo utilizado pelos pacientes do 
hospital, permitindo a realização 
de exame não-invasivo de todas as 
camadas da retina para avaliação de 
glaucoma e outras patologias. 

Em seguida, Dra. Fátima Regina 
de Abreu Alves, coordenadora da 
Clínica de Otorrinolaringologia, 
mostrou os seis novos fotóforos, 
dispositivo de luz branca e brilhante, 
que não produz sombras e ilumina 
o campo de visão do profissional 
durante o atendimento. A clínica 
também adquiriu dois aspiradores 
com o orçamento das emendas. 

Por fim, o vereador Celso 
Giannazi esteve no Centro de 
Diagnóstico, acompanhado pelo 
diretor do Departamento de Apoio 
Técnico (DAT), Dr. Vicente José Salles 
de Abreu, e pela diretora de Divisão 
Técnica, Dra. Lucia de Fátima Luna 
Mota, onde conferiu como está o 
setor de endoscopia/colonoscopia, 
localizado no 3º andar, que passou 
com uma completa revitalização 
ano passado. A intervenção incluiu 
adequações na infraestrutura física 
e no fluxo de procedimentos: sala 
de preparo, limpeza e desinfecção 
de endoscópios e acessórios, com a 
instalação de exaustor e sistema de 
insuflamento e a reforma geral do 
telhado. 



Confira essas e outras notícias
www.hspm.sp.gov.br

Profissionais da clínica 
de Cardiologia e do setor de 
Hemodinâmica realizaram um 
procedimento cirúrgico inédito na 
rede municipal da saúde de São 
Paulo.  Pouco praticada em hospitais 
do País, a correção da comunicação 
interventricular por infarto aconteceu 
no início de agosto e tem como um 
dos principais benefícios a redução 
do risco de morte de 80% para 3%. 

A operação aconteceu via 
percutânea, uma técnica menos 
invasiva do que a chamada cirurgia 
aberta, e que proporciona maior 
rapidez na recuperação pós-
cirúrgica. O paciente beneficiado 
pela nova tecnologia, um idoso de 
85 anos, havia sido avaliado por 
outro hospital, onde a equipe optou 
por não realizar a cirurgia aberta em 
decorrência de seu estado delicado 

Cirurgia  cardíaca inédita é realizada no HSPM

de saúde. 
Após a negativa, o usuário se 

dirigiu ao HSPM e os profissionais 
decidiram realizar o procedimento 
pela possibilidade de oferecer 
melhor qualidade de vida ao 
paciente. O cirurgião cardiovascular 
Dr. André Luiz Mendes Martins, 
liderou a operação e explica como 
funciona.

“Com uma agulha fina, é feita a 
punção de uma artéria na virilha, 
introduzido o cateter que leva a 
prótese até o orifício dentro do 
coração, e após ser fechado, faz 
com que o coração volte a funcionar 
em condições normais. Quase não 
há sangramentos e a recuperação é 
mais rápida”, disse o cirurgião. 

Foram quatro horas de operação 
e o paciente permaneceu internado 
quatro dias antes de retornar para a 

casa. A equipe médica foi composta 
pelo Dr. André, Dr. José Honório Palma, 
Dr. Anderson de Melo Mota Ataíde, 
Dr. Daniel Rodrigues Alves, Dr. José 
Caruso, médico anestesista, além de 
residentes. Os profissionais também 
tiveram apoio da coordenadora da 
clínica de Cardiologia, Dra Regina 
Adler, e do cardiologista Dr. Rudyney 
Uchoa Azevedo, que indicou o 
procedimento. Profissionais da 
Hemodinâmica também colaboraram 
com a cirurgia.

“Incorporamos essa nova e 
importante tecnologia ao hospital, 
e agora está disponível para o 
servidor. É um progresso, um passo 
importante que foi possível pelo 
empenho da diretoria, que investiu 
e nos deu condições para realizar 
o procedimento”, enfatizou o Dr. 
André Luiz Mendes Martins. 

ATENÇÃO!

Marcação de Consultas Médicas Matrícula
O número de clínicas que 

retomaram agendamento de 
novas consultas pela Central SP 
156 foi ampliado.  Neste momento 
está disponível a marcação para 
as seguintes especialidades: 
Alergia, Neuropediatria, Pediatria, 
Acupuntura, Fisioterapia Geral, 
Gastrocirurgia, Gastroclínica, 
Proctologia, Urologia, Odontologia 
(Pediatria Pistas), Odontologia 
ATM, Reumatologia, Geriatria,  
Nefrologia, Nutrição, Pneumologia, 
Ginecologia/Obstetrícia, Pré-
Natal, Clínica Médica, Neurologia, 
Cirurgia de Cabeça e Pescoço, 
Oftalmologia, Oftalmologia Fundo 
de Olho, Oftalmologia Glaucoma, 
Otorrinolaringologia, Cirurgia de 

A Seção de Matrícula voltou a 
atender presencialmente no saguão 
ao lado da Farmácia, no piso térreo. O 
cadastro e atualização dos dados são 
realizados de segunda a sexta-feira 
(exceto feriados), das 7h30 às 15h30. 

Por conta da pandemia, será 
permita a entrada de apenas uma 
pessoa por Registro Funcional (RF) 
ou pensão. Cadastro próprio ou de 
dependentes será feito somente 
pelo servidor. No caso de atualização 
de dados, pode ser efetuado pelo 
servidor ou seu dependente. 

É obrigatória a apresentação da lista 
de documentos originais que constam 
no site do HSPM. As informações 
completas estão disponíveis no link 
https://bit.ly/HSPM_Matricula

Mão, Dermatologia, Ortopedia, 
Odontologia Adulto, Odontologia 
Pediátrica, Odontologia Endodontia 
e Odontologia Periodontia. 

Para saber os dias e horários para 
agendamento das clínicas, acesse o 
link: http://bit.ly/HSPM_Consultas



ACONTECEU

Novos equipamentosReforma em andamento

Hospital celebra o Dia dos Pais

Hospital recebe visita 
do Ministério da Saúde

Os cinco Ambulatórios 
Descentralizados receberam 
novos equipamentos em agosto. 
Foram adquiridas sete balanças 
antropométricas, sendo duas para 
uso pediátrico. Os aparelhos já estão 
em uso e servem para medir peso e 
altura dos pacientes.

O Dia dos Pais não passou em 
branco para os servidores internados. 
Em comemoração à data, a Central 
de Ação Voluntária (CAV) entregou 
brindes aos pacientes com objetivo de 
proporcionar afeto e esperança. Foram 
entregues porta-cartões produzidos 
pelos próprios voluntários. ‘’O quão 
agradável e gratificante é receber 
do paciente um ‘obrigado’, ‘gostei 
muito’’’, afirmou Fátima Nicoletti, 
coordenadora da CAV.

Integrantes do Ministério da 
Saúde vieram em visita técnica para 
discutir a participação do hospital 
no 1º ciclo de implementação dos 
Laboratórios de Inovação em Saúde 
(LIS). O trabalho desenvolvido 
pelo Programa Vida e Terapia foi 
selecionado para participar do 
projeto.    

A coordenadora nacional 
das Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde (PNPIC), 
Dra. Christiane Santos Matos e a 
assessora técnica da Coordenação 
Nacional de Práticas Integrativas, 
Gabriela Santos Almeida, foram 
recebidas pela Superintendente 
Dra. Elizabete Michelete, a Chefe de 
Gabinete, Dra. Flávia Ivana Pallinger, 
Dra. Daniela Yone Veiga Iguchi Perez, 
coordenadora do Departamento de 
Atenção à Saúde (DAS) e Dra. Joseli 
Beatriz Suzin, coordenadora do 
Programa Vida e Terapia.   

Dra. Christiane fez uma palestra 
para falar sobre a Política Nacional 
para as PICS, Cenário e Perspectivas 
e realizou mesa redonda com os 
colaboradores do setor no HSPM 
para definir as diretrizes e o plano 
de trabalho para os próximos meses.

Ação Agosto Dourado
A importância do aleitamento 

materno foi tema de ação promovida 
pela Seção Técnica Materno-Infantil 
em comemoração à campanha Agosto 
Dourado. As mulheres que tiveram 
seus filhos neste mês receberam um 
pote de vidro igual ao utilizado para 
armazenar o leite excedente para 
doação aos Bancos de Leite Humano. 
As mães receberam um folheto com 
informações sobre como realizar a 
coleta e uma lista com locais que 
recebem a doação no município. 

“O Ministério da Saúde recomenda 
o aleitamento materno por dois anos 
ou mais, devendo ser exclusivo nos 
primeiros seis meses de vida. No 
segundo ano de vida, o leite materno 
continua sendo importante fonte 
de nutrientes, além de continuar 
protegendo contra doenças 
infecciosas”, reforçou a enfermeira 
coordenadora da Seção Técnica 
Materno-Infantil do hospital, Lais 
Fernanda Cremonesi Cassiolato.

Começou a reforma para 
readequação do 10º andar, no espaço 
onde funcionará a Gerência Técnica 
de Ensino, Comissão de Residência 
Médica (Coreme) e a Associação dos 
Médicos Residentes. A obra é realizada 
pela Uninove e é uma contrapartida 
de campo de estágio.

Atualmente, diante do novo cenário, 
é visível o crescimento de prestadores 
de serviços no complexo HSPM. Tal 
processo ocorre pelo aumento de 
demanda nas diversas áreas, como nas 
reformas, na assistência aos pacientes 
com a pandemia ou como na área de 
Nutrição com a readequação da área. 

Consequentemente tivemos 
aumento na interação de profissionais 
contratados para prestar serviços em 
nossos ambientes de trabalho. Com isso, 
acidentes de trabalho têm ocorrido com 
esse grupo que está hoje inserido nos 
processos de trabalho e no ambiente 
que muitas vezes se torna inseguro, por 
várias razões. 

É preciso mais atenção 
porque aumentamos o quadro 
de trabalhadores na instituição e 
dividimos o mesmo espaço, com 
isso, o olhar para o risco de acidente 
de trabalho precisa ser maior. A CIPA 
está realizando contatos com as 
pessoas responsáveis pelas empresas 
contratadas, principalmente com 
o setor de Segurança Trabalho e 
Supervisores Técnicos. 

O objetivo é a integração do 
conhecimento de ocorrências, estudos 
em grupo e encaminhamento de ações 
à Administração para diminuir o risco de 
acidentes durante o período de trabalho 
no HSPM. Além disso, a possibilidade 
de investigação conjunta dos acidentes 
ocorridos para apontar sugestões de 
melhorias no ambiente. 

Lembrando ainda a importância dos 
bombeiros civis do HSPM, que atuam 
também na segurança desse grupo que 
hoje integra a força de trabalho. É preciso 
ter um novo olhar diante das mudanças, 
acolher os que chegam para somar 
e melhorar os processos de trabalho. 
Continuamos à disposição de todos 
através do nosso canal de comunicação 
por e-mail hspmcipa@hspm.sp.gov.br.

  Ana Karen D. F. Hanatzsch
Presidente CIPA/HSPM

COLUNA CIPA HSPM



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

https://bit.ly/HSPM_Cursos

O treinamento externo da 
Brigada de Incêndio formou a 
primeira turma de 2021. No dia 
27 de agosto, o grupo composto 
por 27 servidores participou do 
curso de oito horas de duração, 
oferecido pelo hospital por meio 
do Núcleo Especializado em Saúde 
do Trabalhador (NEST). Foram 
seguidos protocolos de segurança 
específicos para Covid-19, como 
uso obrigatório de máscara de 
proteção e álcool gel 70%.  

A segunda turma já tem data 
marcada: 24 de setembro. É 
importante que os interessados 

Funcionários de empresas 
terceirizadas que prestam serviço 
ao hospital estão passando 
por treinamentos internos com 
foco na prevenção e combate a 
incêndio. A proposta foi feita pelo 
Grupo de Trabalho da Brigada de 
Incêndio do HSPM e aprovada pela 
Superintendência. 

Até o momento, 43 funcionários 
passaram pela capacitação 
ministrada pelos bombeiros civis 
do hospital, com acompanhamento 
da segurança do trabalho. Os 
treinamentos são focados na 
realidade de cada setor e, além de 

Servidores concluíram em agosto 
o curso ‘’Classificação de Risco em 
Urgência e Emergência: Aspectos 
Introdutórios’’, do Programa 
de Educação Continuada em 
Enfermagem. A capacitação online 
oferecida pela Gerência Técnica de 
Capacitação e Desenvolvimento do 
HSPM teve 209 participantes.

Profissionais que atuam nos 
serviços de saúde, com maior foco em 
urgência e emergência, receberam 
informações para atualização da 
prática assistencial de enfermagem 
em relação à gravidade clínica dos 
pacientes que chegam ao Pronto-
Socorro (PS). 

Ao longo das seis horas de carga 
horária, os alunos foram apresentados 
a conceitos da classificação de risco nos 
serviços de urgência e emergência, 
prioridades clínicas, implantação 
de classificação de risco na rede 
de atenção à saúde, metodologia, 
fluxogramas e casos clínicos. A 
servidora Lucia Dias se inscreveu 
e aprovou o material oferecido.  
‘’Agradeço o conteúdo fornecido. 
Com certeza contribuiu muito para o 
aperfeiçoamento e aprendizado dos 
funcionários’’. 

Outros cursos estão presentes no 
Programa de Educação Continuada 
em Enfermagem 2021, com realização 
até novembro. Para conferir os 
próximos temas, acesse o link: 

http://bit.ly/PECEEADII

Classificação de Risco em 
Urgência e Emergência é 
tema de curso

CAPACITAÇÃO

Treinamento externo da Brigada de Incêndio

Brigada Interna para prestadores de serviço

obtenham a liberação da 
chefia imediata para agendar a 
participação, que não pode ser 
feita durante o período de férias. 
As inscrições são recebidas pelo 
link  http://bit.ly/ brigadacurso

O treinamento prático atende à 
Instrução Técnica (IT) 17 do Corpo de 
Bombeiros, que torna obrigatória 
a Brigada de Incêndio em todas 
as edificações ou áreas de risco, 
conforme o Decreto Estadual 
nº 63.911/18 – Regulamento de 
Segurança contra Incêndio das 
Edificações e Áreas de Risco do 
Estado de São Paulo.

receber informações sobre os tipos 
de materiais combustíveis e métodos 
de extinção, os participantes 
aprendem a utilizar os extintores na 
prática, para que estejam seguros 
para combater o princípio de 
incêndio em uma situação real.

“Sem dúvidas prevenir é o 
melhor investimento e estes 
simples treinamentos já rendem 
os frutos esperados. Agradecemos 
a participação e o apoio de todos”, 
disse Carlos A. Durso Carneiro, 
engenheiro da Segurança do 
Trabalho do Núcleo Especializado em 
Saúde do Trabalhador (Nest).



DESTAQUE DO MÊS - FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA 
A Assistência Técnica em 

Informática está presente nos 
mais diversos setores do HSPM. É 
responsável por instalar e manter 
em boas condições todo o parque 
de impressoras e computadores 
administrativos do hospital, além de 
manter os sistemas e dados contidos 
nas máquinas de acordo com os 
protocolos de segurança da Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD). 
Todas as senhas dos servidores são 
de uso pessoal e intransferível e a 
permissão para acesso a pastas de 
documentos e sistemas precisam de 
solicitação e autorização da chefia 
imediata por meio de documento. 

O suporte técnico conta com 
equipes nos períodos diurno 
e noturno e a solicitação de 
atendimento é realizada via telefone. 
Áreas essenciais como guichês de 
atendimento, internação, Pronto-
Socorro e Laboratório têm prioridade 
na assistência especializada. Em 
alguns casos, também é possível 
atender e resolver chamados 
remotamente. 

Resolução de problemas em 
computadores administrativos, 
impressoras, monitores, leitores de 
código de barras, teclado e mouse 
fazem parte das atribuições do setor, 

que também presta orientações 
em sistemas como o de gestão 
hospitalar (SGH), auxiliam com uso 
de e-mails, caixas departamentais, 
atualizações, reinicialização de 
senhas de rede, mapeamento de 
pastas de rede, configurações de 
internet, certificados digitais e 
infraestrutura lógica. 

A área conta com profissionais 
para desenvolvimento de 
programas e instalação de hardware 

e softwares. Demandas dos 
Ambulatórios Descentralizados e da 
Hospedaria de Cuidados Paliativos 
também são atendidas pelo setor, 
seja remotamente ou pessoalmente, 
como em caso da necessidade 
de troca de equipamentos ou 
problemas de rede. 

O HSPM agradece à equipe 
pela dedicação, profissionalismo e 
habilidade no suporte aos nossos 
funcionários. 

Parte da equipe da Informática do HSPM

Médicos integram congresso de Otorrinolaringologia

Médica do HSPM participa 
de livro sobre cuidados 
paliativos

DESTAQUES

Profissionais do HSPM fizeram 
parte da grade de palestrantes 
do 20º Congresso da Fundação 
Otorrinolaringologia, realizado entre 
26 e 28 de agosto.  A Dra. Fátima 
Regina Abreu Alves, coordenadora 
da Clínica do hospital, integrou o 
painel “Meu Dia Dia no Consultório”, 
onde falou sobre tosse crônica. O 
Dr. Diogo Barreto Plantier participou 
do minicurso “Fibrose Cística e 

A Coordenadora da Seção 
técnica de Cuidados Paliativos e 
Assistência Domiciliária, Dra. Dalva 
Yukie Matsumoto, integra o grupo 
de profissionais que contribuiu 
para a elaboração do livro “Olhares 
interprofissionais sobre Vida e 
Morte: mediação entre a vida e a 
terminalidade pelo Direito, Saúde e 
Bioética”. A médica oncologista do 
HSPM elaborou o capítulo chamado 
“Comunicação de notícias difíceis e 
conspiração do silêncio: um tabu a 
ser desconstruído”.

Discinesia Ciliar”, Dr. Ricardo Dourado 
Alves esteve na mesa redonda “Otite 
média e atraso no desenvolvimento 
da linguagem: mito ou verdade?” e 
do painel sobre perdas auditivas e 
a Dra Camila Mutai Vargas integrou 
a palestra “Manejo do nariz torto”. 
Médicos residentes do HSPM também 
apresentaram seis trabalhos durante 
o congresso, que foi prestigiado por 
mais de duas mil pessoas.



Segundo a Associação Brasileira de 
Alergia e Imunologia (Asbai), cerca 
de 30% da população brasileira tem 
algum tipo de alergia, dos quais 20% 
são crianças. Nesta entrevista ao 
HSPM Responde, a médica da clínica 
de Alergia do Hospital do Servidor 
Público Municipal (HSPM), Dra. 
Márcia R. de Melo Costa, esclarece as 
principais causas e tipos de alergia, 
sintomas e tratamento.
  
Quais são as principais alergias? 
São as respiratórias, como asma 
e rinite alérgica, as de pele, como 
a dermatite atópica, dermatite de 
contato e urticária, e as alergias 
oculares e anafilaxia, um quadro 
grave que, se não for tratado com 
rapidez, pode levar à morte. 

Quais são as causas? 
A alergia depende de uma 
predisposição genética, sendo 
comum existir histórico familiar 
na investigação dos pacientes 
alérgicos. Porém, muitos quadros 
de alergia têm relação com fatores 
ambientais. Elementos como ácaros, 
poeira, epitélio de animais, picada 
de insetos, látex, determinados 
alimentos e medicamentos atuam 
como alérgenos (podem causar 
reação alérgica) em determinados 
organismos.

A alergia pode surgir em qualquer 
idade? 
As alergias podem ocorrer em 
qualquer idade. Entretanto, o início 
é mais frequente na infância. Nas 
crianças abaixo de três, quatro anos 
de idade, o sistema imunológico 
ainda está em desenvolvimento e 
alguns estímulos mais agressivos 
podem determinar, em pacientes 
geneticamente predispostos, um 
quadro alérgico (por exemplo: 
alergias a alimentos introduzidos 
precocemente).

Como é feito o diagnóstico? 
O médico deve fazer um histórico e 

Alergias afetam 30% dos brasileiros

exame físico detalhado do paciente, 
podendo ser necessários exames 
laboratoriais e testes alérgicos para 
identificar o agente causador, como 
testes cutâneos, dosagem de IgE, 
testes de provocação, dentre outros.

Tem algum exame que detecta todas 
as alergias que alguém pode ter? 
Testes e exames laboratoriais para 
alergias são úteis para descobrir o 
que está causando os sintomas de 
alergia, porém, não existe um exame 
único para detectar todos os tipos de 
alergia que alguém pode ter.

Há cura ou apenas tratamento? 
Para as alergias respiratórias (asma 
e rinite) e dermatológicas (atópica e 
de contato) não há cura, mas podem 
ser controladas com objetivo de 
evitar as crises alérgicas e melhorar 
a qualidade de vida do paciente. 
Outras alergias podem entrar em 
remissão e o paciente não apresenta 
mais sintomas.

Como é o tratamento de quem é 
diagnosticado? 
Além de evitar a exposição aos 
alérgenos, são preconizados 
diversos tratamentos para 
alergia com medicamentos para 
controle das crises, via oral ou 
tópico, imunoterapia específica e 
imunobiológicos. O médico irá indicar 
a melhor terapia após a avaliação do 
paciente e diagnóstico da patologia 
alérgica.

Como diferenciar os sintomas da 
alergia e do resfriado? 
Alguns sintomas são semelhantes, 
como coriza, tosse, olhos vermelhos 
e outros. Geralmente o indivíduo 
alérgico apresenta sintomas toda vez 
que é exposto ao agente causador, 
que pode ser a poeira, fungos, 
perfumes, epitélio de animais, dando 
indício de ser um quadro alérgico. 
As reações alérgicas também 
podem ter manifestações clínicas 
exacerbadas em determinada época 

do ano, como por exemplo, a alergia 
sazonal que ocorre no outono e na 
primavera causada pela alergia ao 
pólen.

Quais os sintomas que indicam 
reação alérgica? 
Vários sintomas podem indicar 
uma reação alérgica, como: 
coceira, espirros, obstrução nasal 
e coriza que indicam a rinite 
alérgica e vermelhidão nos olhos, 
coceira e lacrimejamento indicam 
a conjuntivite alérgica. Já tosse, 
chiado e falta de ar apontam 
asma brônquica, a vermelhidão, 
descamação e coceira na pele 
podem indicar dermatites. Placas 
vermelhas e coceira intensa no 
corpo significam urticárias, inchaços 
deformantes podem indicar 
angioedema (inchaço provocado por 
alergia) e dor abdominal, diarreia 
e vômitos ou eczemas e urticárias 
estão relacionadas a alergias 
alimentares. 

O que é anafilaxia?
É uma reação alérgica grave, quando 
uma resposta alérgica aguda 
ocorre de maneira extremamente 
exagerada e generalizada, 
apresentando sintomas como 
dificuldade para respirar, tonturas ou 
desmaios, inchaço na boca, língua 
ou garganta. Neste caso deve-se 
procurar atendimento médico o 
mais rápido possível.

Especialista da Clínica de Alergia esclarece dúvidas 
sobre o assunto. Reações costumam aparecer 
na infância e podem ser causadas por fatores 
ambientais.
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