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HIGIENIZE AS MÃOS MANTENHA O DISTANCIAMENTOUSE A MÁSCARA

Covid-19

Semana da Enfermagem homenageia profissionais da linha de frente

Entre os dias 12 e 20 de maio, o 
Hospital do Servidor Público Municipal 
(HSPM) realizou uma série de palestras, 
no anfiteatro Dr. Argos Meirelles, em 
homenagem e celebração à Semana 
da Enfermagem de 2022. Foram 
abordados temas de interesse dos 
profissionais da área, apresentados por 
quem atua e vive os desafios diários da 
Saúde, ao longo das oito palestras que 
ocorreram no período.

O primeiro dia de eventos (12) foi 
marcado pela Cerimônia de Abertura, 
em que enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e auxiliares tiveram 
seus esforços reconhecidos, pela 
administração do HSPM, por mais de 
dois anos de trabalho extenuante 
decorrentes da pandemia da Covid-19. 
Foram lembrados os profissionais e 
colegas perdidos no período.

À mesa estavam a Gerente de 
Enfermagem do HSPM, Dra. Marianna 
Aragão, o Diretor do Departamento 
de Atenção à Saúde (DAS), Dr. 
Marcos Yoshio Yano, a Chefe de 
Gabinete, Dra. Flávia Ivana Pallinger 
e a Superintendente, Dra. Elizabete 
Michelete, que não poupou elogios aos 
homenageados. “Aqui, sem vocês, não 

sou nada. O HSPM é um hospital de 
excelência. Isso é graças a vocês”, disse 
a Dra. Michelete aos profissionais de 
Enfermagem presentes.

“Me sinto muito lisonjeada por 
representar a enfermagem do 
HSPM. Essa é a primeira Semana 
da Enfermagem desde o início da 
pandemia, durante esses dois anos 
trabalhamos arduamente, perdemos 
colegas, amigos, familiares, mas 
continuamos fazemos o nosso trabalho. 
Eu só tenho a agradecer pela equipe que 
nós todos formamos juntos”. Declarou 
a Dra. Marianna Collela Aragão, Gerente 
de Enfermagem do HSPM.

Outra fala importante na mesa de 
abertura, foi a Chefe de Gabinete, Dra. 
Flávia Ivana Pallinger, que também é 
enfermeira. “Um dos temas da Semana 
- Uma Voz Para Liderar, é uma fala que 
eu sempre coloquei na enfermagem. 
Na pandemia o trabalho desses 
profissionais foi muito valorizado, 
agradecemos muito a equipe de 
enfermagem do HSPM. Outro tema é 
o Investimento na Enfermagem, e não 
devemos nunca deixar de investir na 
capacitação, na reciclagem e na nossa 
equipe”.  Dr. Marcos Yoshio Yano, Diretor 

do DAS, complementou: “Cumprimento 
todos os enfermeiros, técnicos e 
auxiliares, pois é essa equipe que sempre 
está com os pacientes, vocês são uma 
categoria de extrema importância no 
hospital, parabéns a todos”.

A primeira palestra, ainda pela 
manhã, tratou da gestão de conflitos 
e uso da inteligência emocional. 
Foi apresentada pela enfermeira e 
professora de Enfermagem da UNIP, 
Dra. Karina Mendes. À noite, outras 
duas palestras: atualização dos 
equipamentos hospitalares da STERRAD, 
apresentada pelas enfermeiras Vivian 
Martins e Vivian Chaló; outra sobre a 
importância da equipe de enfermagem 
na reabilitação do paciente, ministrada 
pelas fisioterapeutas Karine Krueger e 
Liamara Rissi.

A sexta-feira (13), segundo dia 
da Semana de Enfermagem, contou 
com três palestras entre o período da 
tarde e noturno. A Dra. Cristina Braga, 
enfermeira e professora de Enfermagem 
da UNINOVE, falou sobre o processo de 
cuidar voltado para o envelhecimento. 
Mais tarde, a enfermeira Fabiana Vidal 
apresentou a palestra “Atualização 
da Nossa Linha de Terapia de Pressão 
Negativa e Coberturas”. Finalizaram o 
segundo dia Karine Krueger e Liamara 
Rissi, abordando o mesmo tema do 
qual falaram no dia anterior.

No último dia de eventos (20) no 
HSPM, foram realizadas duas palestras. 
Trataram da evolução da Enfermagem 
e do papel dos profissionais no 
enfrentamento da pandemia; e sobre 
investimentos na Enfermagem e 
respeito aos direitos na garantia de 
Saúde global. A primeira apresentada 
pela Dra. Lucia Tobase, enfermeira. 
A segunda, por Vanessa Maldonado, 
conselheira do COREN-SP.

A Semana de Enfermagem é tempo 
de homenagem, mas também de 
reflexão quanto à valorização dos 
profissionais que estão todos os dias na 
linha de frente da luta pela vida.
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A Semana das Mães aconteceu 
entre os dias 2 e 6 de maio, organizada 
pelo Programa Gestão Humanizada – 
Cuidar de Quem Cuida, com o objetivo 
de promover o bem-estar e saúde 
das mulheres, além de comemorar a 
data dedicada a todas as mães.

Os pacientes e funcionários que 
passaram pelo saguão principal 
(térreo) puderam acompanhar a 
apresentação do coral da Guarda 
Civil Metropolitana (GCM), com 
sucessos de bandas e artistas 
nacionais e internacionais, como 
Roberto Carlos, Queen e Bob Marley. 
Ao final, o coral foi ovacionado 
pelos espectadores, que insistiam 
para que cantassem mais uma 
canção. Outra atração musical 
foi o pianista Paulo Frigério, que 
tocou clássicos, como The Sound of 
Silence e Yesterday, e tirou aplausos 
de todos que estavam no local. 

O coral de servidores do HSPM 
também emocionou quem assistiu 
a apresentação, com canções como 

Trem-Bala, de Ana Vilela, e Mãezinha 
Querida, de Agnaldo Timóteo. Além 
da parte musical, o saguão contou 
com o bazar do Instituto Amor em 
Mechas (instituição que doa perucas 
para mulheres em tratamento 
quimioterápico e que sofrem com 
alopecia), que doou 10 Kits do Amor 
(composto por peruca, lenço, álcool 
em gel, colar, brinco, maquiagem, 
máscara e livro), 10 sutiãs, 10 
próteses externas, 30 almofadas de 
coração, 50 esmaltes e 50 brincos de 
pérola.

No hall do 9º andar aconteceu as 
seguintes atividades: corte de cabelo, 
esmaltação de unhas, massagem 
facial, massagem relaxante e oficina 
de automaquiagem. E mais uma 
vez a Musa Plus Size de 2020, Keila 
Correia, abrilhantou o evento.

A alegria e os sorrisos dos 
pacientes internados foram 
garantidos pela participação dos 
Doutores Atrapalhadores, Canto 
Cidadão e do Grupo Soul Alegria. 

Semana das Mães é comemorada com atividades 

O encerramento da Semana 
das Mães ocorreu no Parque da 
Aclimação, com  jogo de vôlei e 
futebol de campo entre as servidoras 
do HSPM. Depois dos jogos, Patrícia 
Dias e Liamara Rissi foram eleitas as 
melhores jogadoras. O administrador 
do parque, Willy Sant’Anna, 
surpreendeu a todos ao distribuir 
medalhas às profissionais da Saúde 
e agradecê-las pela atuação diária 
em defesa da vida humana, após 
mais de dois anos de pandemia.

Coral da Guarda Civil Metropolitana

Coral de servidores do HSPM

Apresentação Musical - Sr. Paulo Frigério

Oficina de automaquiagem e Musa Plus Size

Canto Cidadão 

https://bit.ly/DiadasmaesHSPM
Acesse o vídeo em homenagem ao Dia das Mães: 
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A brinquedoteca HSPM vem 
sendo reaberta gradualmente, após 
mais de dois anos fechada devido à 
pandemia da Covid-19. As atividades 
oferecidas a pacientes do setor de 
Pediatria foram retomadas e já é 
possível que as crianças internadas 
no hospital usufruam do espaço. 

O local funciona no 8º andar, das 
8h às 16h, de segunda a sexta-feira 
(exceto feriados).

No dia 4 de maio, o Projeto Mil 
Sorrisos presenteou o HSPM com 66 
almofadas em formato de coração, 
pra os pacientes que retiram nódulo 
(cirurgia de mama). 

A doação realizada pela Sra. 
Rosema Piccolo e pelo Sr. Roberto 
Moreira Filho, foi destinada aos 
pacientes em tratamento oncológico, 
no setor de quimioterapia da Clínica 
de Oncologia (4º andar).  

O Hospital recebeu na Semana 
das Mães kits pós-cirúrgicos para 
pacientes em processo de cirurgia 
de câncer de mama. A doação foi 
feita pela ONG Rosa Mulher, que é 
parceira do HSPM. 

Os kits contém lenço, echarpe, 
almofada para o pós-operatório, 
bolsa para sonda e livreto com 
orientações. Foram entregues na 
Clínica de Ginecologia.

As pacientes do HSPM receberam 
da CAV bilhetinhos em suas bandejas, 
durante o almoço do Dia das Mães, 
celebrado no dia 8 deste mês. A 
ação foi realizada pelas voluntárias 
do hospital, que escreveram os 
bilhetes para que as mamães 
internadas fossem homenageadas 
na data reservada a elas.

Dia 20 de maio a Vereadora 
Luana Alves esteve no HSPM pela 
primeira vez e foi recebida pela 
Superintendente, Dra. Elizabete 
Michelete. Em sua visita, a 
Vereadora conheceu um pouco 
sobre o hospital, tirou suas dúvidas 
sobre o atendimento aos servidores 
públicos municipais e se propôs a 
ajudar o HSPM.

O  Vereador Celso Giannazi , 
grande parceiro do HSPM, esteve no 
hospital no dia 23 de maio para uma 
conversa com a Superintendente. 

O parlamentar aproveitou para 
expor as demandas recebidas em 
seu gabinete. 

Dia 26 de maio a Superintendente 
recebeu a visita do Ministro Antonio 
Carlos Rodrigues e da Sra. Sandra Regina 
H. Ribeiro, coordenadora da Clínica de 
Odontologia do HSPM. Na ocosião, 
Dra. Elizabete Michelete apontou as 
melhorias e os desafios do hospital. 

Reabertura da Brinquedoteca Projeto Mil Sorrisos doou almofadas

Doação da ONG Rosa Mulher

Bilhetes no almoço marcam o 
domingo das mães no HSPM

Vereadora Luana Alves

Vereador Celso GiannaziMinistro Antonio Carlos Rodrigues
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O Núcleo de Segurança do 
Paciente do HSPM foi reestruturado, 
conforme a Portaria nº 13 de 06 de 
abril de 2022. 

No mês de maio foi realizada 
a primeira reunião com a nova 
formação, na condução das ações de 
segurança do paciente,  conforme 
preconizado pela Resolução da 
Diretoria Colegiada - RDC nº 36/2013 
– MS/Anvisa.

Gerência de Risco
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Grupos de Educação em Saúde
Os encontros dos grupos 

educativos foram liberados pela 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 
por meio da Portaria 223/2022, 
e serão retomados no modelo 
presencial no HSPM. No momento, são 
quatro grupos destinados a acolher, 
orientar e prestar esclarecimentos 
aos participantes: Climatério, Mama, 
Gestantes e Planejamento Familiar.

O Grupo de Climatério tem como 
objetivo proporcionar para mulheres 
a oportunidade de refletir sobre o 
período no qual ocorre a menopausa. 
O intuito é fornecer orientações para 
o enfrentamento das transformações 
e repercussões físicas, psicológicas 
e sociais. O grupo se reunirá no 
Ambulatório de Ginecologia, no 
quarto andar, na sala de grupo.  
Terá início em 7 de junho, às 8h, e 
acontecerá na primeira terça-feira 
de cada mês. Interessadas podem se 
inscrever no Serviço Social.

Com o objetivo de acolher e 
acompanhar portadoras de neoplasia 
mamária, no período pós-operatório, 
imediato e tardio, o Grupo de Mama 
terá início em 21 de junho, às 9h. As 
reuniões ocorrerão no Ambulatório 
de Ginecologia, quarto andar, na sala 
de grupo em toda terceira terça-feira 
de cada mês. As inscrições podem 
ser feitas no Serviço Social.

 O Grupo de Gestantes tem como 
objetivo proporcionar à gestante e 
seu acompanhante a oportunidade 
para refletir sobre a maternidade, 
fornecer orientações sobre a 
gestação, amamentação, parto, 
cuidados com organismo e o recém-
nascido. Inscrições podem ser feitas 
no Serviço Social. Os encontros 
têm início em 1º de junho, às 8h, e 
ocorrerão em três quartas-feiras de 
cada mês.

O Grupo de Planejamento Familiar 
já foi retomado. Ocorre às quintas-
feiras, no Ambulatório de Ginecologia 
no quarto andar. Tem como objetivo 
acolher e orientar casais ou pessoas 
em idade reprodutiva que desejam 
planejar suas famílias, baseados 
na legislação vigente. As inscrições 
podem ser feitas no Serviço Social.

HSPM participa de evento 
no Ministério da Saúde

Dia 3 de maio, a Coordenação 
Nacional das PICS do Ministério 
da Saúde, em conjunto com a 
Organização Pan-Americana da 
Saúde (OPAS), realizou na sede desta 
em Brasília, o Seminário Final do 
Projeto Laboratório de Inovação em 
Saúde sobre Práticas Integrativas 
Complementares (LIS-PICS). No 
evento, foram celebrados os 16 
anos de Política Nacional de PICS no 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Entre as seis experiências 
participantes, o Programa de Práticas 
Integrativas e Complementares 
do Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM),  foi representado 
pela Dra. Joseli Beatriz Suzin, 
coordenadora do Programa Vida e 
Terapia no hospital.

Durante o evento, a médica do 
HSPM agradeceu aos voluntários 
que compõem sua equipe, além 
de ressaltar a necessidade de 
jogar luz e dar visibilidade às PICS, 
atividades ainda desconhecidas por 
muitos: “Isso projeta a importância 
das Práticas Integrativas e 
Complementares para a sociedade. 
Muitas pessoas não têm noção do 
que fazemos”.

As PICS fazem parte de estratégias 
nos cuidados com saúde. Baseiam-
se em práticas e conhecimentos 
milenares, e contam cada vez mais 
com a comprovação de estudos e 
evidências de sua efetividade. Há 
22 anos, o HSPM oferece Práticas 
Integrativas e Complementares aos 
servidores públicos municipais da 
capital paulista.

A Sala de Meditação do Hospital 
do Servidor Público Municipal oferece 
diversas práticas que se enquadram 
nas PICS, como Reflexologia Podal, 
Constelação Sistêmica, Reiki, Mãos 
sem Fronteiras, dentre outras, além 
das sessões de Meditação.

Acompanhe o link abaixo para 
se manter informado sobre a 
programação da Sala de Meditação:

https://bit.ly/HSPM_PIC
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O Núcleo Executivo de 
Planejamento e Qualidade (NEPQ) 
foi o assunto de reunião realizada 
no dia 18 de maio no gabinete da 
Superintendente, com a participação 
da Chefe de Gabinete e de todos os 
Diretores. 

Informações sobre o tema foram 
apresentadas por Fernanda Júlio 
Barbosa Campos, coordenadora 
do NEPQ. A servidora ressaltou 
a importância o engajamento 
de todos na busca da melhoria 
contínua dos processos, com o 
apoio da Alta Direção. “Aprimorar a 
Gestão da Qualidade não se trata 
de apontar ou procurar erros e 
sim, de trabalharmos todos juntos 
em prol da melhoria de nossos 
processos de trabalho, buscando 
a cada dia correções de rumos e 
oportunidades de Atender, Cuidar 
e Ensinar com Excelência, em 
cumprimento à nossa Missão”.

Durante a reunião, foi apresentado 
o Painel de Bordo - material com 
os indicadores assistenciais e de 
desempenho do hospital.  

Encontro com diretores aborda 
Planejamento e Qualidade



O curso de Humanização 
Hospitalar (EAD), iniciado em 4 
de abril, foi concluído no dia 7 
de maio, com 20 horas de carga 
horária. O curso visou aprimorar o 
atendimento humanizado oferecido 
no HSPM, incentivando ações que 
proporcionam a humanização 
no atendimento hospitalar, em 
cumprimento à missão da instituição.

Os instrutores do curso foram 
Dra. Miriam Ribeiro Silveira, 
médica pediatra e neonatologista 
aposentada da PMSP; Lidiane de 
Fátima Borges e Alessandra Nunes 
Marcill, assistentes sociais; Dr. 
José Volpiani, médico do HSPM; 
Fernanda Campos, especialista em 
desenvolvimento urbano; Fátima 
Nicoletti, coordenadora da Central 
de Ação Voluntária (CAV); Dra. Dalva 
Matsumoto, médica do HSPM; e 
Dra. Maria Júlia Paes, enfermeira 
e professora aposentada da 
Universidade de São Paulo (USP).

Inovando em metodologia, o curso 
contou com a gravação de entrevistas 
em podcast, proporcionando maior 
integração dos participantes na 
plataforma virtual.

Entre os dias 7 de março e 8 de 
maio, foram oferecidos 26 cursos 
de aperfeiçoamento relacionados 
a modalidades de atendimento 
oncológico, na plataforma digital 
Onco Ensino, no modelo de ensino 
a distância (EAD). A plataforma 
educacional forneceu a possibilidade 
a unidades e centros de assistência 
de complementar estratégias de 
educação e de aperfeiçoamento dos 
profissionais e colaboradores.

Foram oferecidas aulas 
protagonizadas por especialistas de 
referência, em suas respectivas áreas, 
à equipe médica e multidisciplinar do 
HSPM. Entrevistas, demonstrações 
de procedimentos e casos reais 
fizeram parte dos cursos. Apoio: 
Associação Brasileira de Linfoma e 
Leucemia (ABRALE).

Curso de Humanização 
Hospitalar é finalizado

Plataforma de ensino 
ofereceu cursos para 
atendimento oncológico

CAPACITAÇÃO

Laboratório de Análises Clínicas segue sendo renovado
Um dos setores do Departamento 

de Apoio Técnico, conduzido pela 
Diretora Dra. Mônica Ahmed, o 
Serviço Técnico de Análises Clínicas, 
coordenado pela Dra. Sibelle  D’Elia 
Fernandes, vem passando por 
constantes renovações, melhorias 
e modificações. O setor de coleta 
conta com totem personalizável, dois 
painéis modernos e novas cadeiras, 
localizados no saguão de espera. Os 
painéis privilegiam a visualização 
dos usuários, as cadeiras conferem 
maior conforto a quem aguarda por 

atendimento, enquanto o totem facilita 
a organização na retirada de senhas.

Nos boxes internos, novos 
computadores foram instalados 
com o objetivo de rastrear 
informações, gerenciar amostras, 
monitorar o tempo por demanda e 
produtividade, além de auxiliar na 
conferência de exames solicitados 
com os já coletados. Tais melhorias 
trazem mais dinamismo e precisão à 
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assistência prestada no setor.
O Serviço Técnico de Análises 

Clínicas do HSPM atende a demandas 
do hospital como um todo, vindas dos 
Prontos-Socorros, alas de internação 
e ambulatórios. O setor realiza, em 
média, mais de seis mil exames por dia 
e conta com profissionais da área de 
medicina laboratorial. Este compreende 
os setores de coleta, bioquímica, 
hematologia, bacteriologia, sorologia, 
hormônios, urinálise e parasitologia.

O serviço laboratorial, desde o 
pré-analítico, fase analítica e pós-
analítica, é realizado por equipes de 
funcionários do próprio HSPM. Isso 
acarreta maior agilidade em todo o 
processo, eficiência no treinamento 
dos profissionais e redução de 
erros pré-analíticos: orientação de 
preparo ao paciente, procedimento 
de coleta, tempo de centrifugação, 
acondicionamento, transporte da 
amostra até o momento em que 
é processada e liberada, além da 
parceria de todo corpo clínico.
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Reunião com GCM
Dia 10 de maio a Superintendente, 

Dra. Elizabete Michelete, e Chefe de 
Gabinete, Dra. Flávia Ivana Pallinger, 
receberam os comandante da Guarda 
Civil Metropolitana (GCM): João Paulo 
Guilherme dos Santos (Centro), Fausto 
Alcântara (Vila Mariana), Luan Pinto dos 
Santos (Sé) para uma conversa sobre o 
andamento do trabalho realizado pela 
GCM no HSPM. 



O agendamento de consultas 
novas acontece através da central 
telefônica SP156, de terça a 
sexta-feira (inclusive em feriados, 
pontos facultativos, suspensão 
de expediente e/ou emendas), 
das 7h às 19h. Saiba quais são 
as especialidades com vagas 
disponíveis acessando o link  
http://bit.ly/HSPM_Consultas 

- São Paulo (capital), disque 156 - de 
terça a sexta-feira, das 7h às 19h
- Outros Municípios, DDD 011, disque 
0800-0110156 - de terça a sexta-
feira, das 7h às 19h
- Outros DDD - disque - (0XX11) 3397-
8000 / 8001 - de segunda a sexta-
feira, das 7h às 16h

Consultas de retorno e exames 
são agendados no HSPM, no guichê 
de atendimento da própria clínica, 
de acordo com a solicitação médica. 

Já o atendimento na Clínica de 
Psicologia do Adulto acontece sem 
necessidade de agendamento todas 
as segundas e quartas-feiras às 8h 
(exceto feriados e emendas), no 
Ambulatório de Saúde Mental (3º 
andar). É preciso chegar com 30 
minutos de antecedência.

Desde o dia 25 de maio o 
agendamento de novas consultas 
com infectologista no HSPM é 
realizado pela central telefônica 
SP156. A especialidade acompanha 
e realiza diagnóstico de diversas 
doenças infecciosas (causadas 
por vírus, bactérias, fungos e 
protozoários), como HIV/Aids, 
tuberculose, infecção urinária, 
hepatites virais, entre outras.

“A abertura de novas consultas pelo 
telefone 156 poderá atender novos 

ATENÇÃO SERVIDOR

Documentos obrigatórios para atendimento no 
HSPM e nos Ambulatórios Descentralizados 
(prontos-socorros, consulta, exame, internação, etc.):

Cartão de consulta do HSPM
Saiba como fazer o cartão: 
https://bit.ly/HSPM_Matricula

Holerite 
Um dos três últimos;
Em caso de dependente levar 
o holerite do titular.

Documento de 
identidade oficial 
com foto 
Exemplo: RG.

De acordo com a Lei nº 17.727/2021, o atendimento no HSPM é 
exclusivo para servidores públicos municipais ativos e inativos.

Lembramos que para casos de 
urgência e emergência, o HSPM 
conta com os Prontos-Socorros 
Adulto, Infantil e Obstétrico, 24 horas 
por dia. 

Todos os meses o HSPM registra, 

em média, 13% de absenteísmo 
em consultas (soma de ausências 
dos pacientes). Se não puder 
vir, desmarque o agendamento 
pelo telefone (11) 3397-8000 ou                      
(11) 3397-8001.
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Infectologia: Agora pode ser marcada pela central telefônica SP156  
casos de servidores que necessitem 
de uma avaliação, acompanhamento 
e tratamento da especialidade”, 
afirmou a infectologista do HSPM, 
Dra. Michele Higa Fróes.

A médica também destacou o 
caráter preventivo da Infectologia. 
“A prevenção de enfermidades 
com vacinas e/ou tratamentos 
profiláticos específicos também 
é um importante papel dentro da 
especialidade, tendo em vista que 
muitos pacientes se encontram mais 

fragilizadas(os), devido ao uso de 
imunossupressores ou por doenças 
que causam imunodepressão e 
mais vulneráveis à exposição ao 
HIV”, disse a especialista.

A marcação de consultas 
novas será realizada pelo 156 
toda quarta-feira (inclusive em 
feriados, pontos facultativos, 
suspensão de expediente e/
ou emendas), das 7h às 13h. O 
encaminhamento médico não é 
obrigatório.

Comentários no Facebook: 



Dia 07 de maio é o dia 
Internacional na Luta Contra a 
Endometriose, criado com o objetivo 
de conscientizar a população 
mundial sobre a enfermidade que 
atinge mulheres ao redor do mundo. 
Segundo dados da Associação 
Brasileira de Endometriose, 10 a 
15% das mulheres em idade fértil 
sofrem com a mesma no país. Nesta 
edição do HSPM Responde, os 
ginecologistas Dra. Ligia Guariglia 
e Dr. João Baptista desmistificam a 
doença e orientam sobre quando é 
indicado procurar ajuda médica.

O que é a endometriose?
Trata-se de uma doença que afeta 

mulheres em idade reprodutiva. 
Consiste na presença do tecido que 
compõe a parte interna do útero, e 
que descama na menstruação, fora 
dessa localização. O exemplo é a 
localização do tecido em trompas, 
ovários, alças e cavidade abdominal.

Como saber se é a hora de procurar 
um médico?

Quando a paciente apresenta 
cólicas menstruais importantes, 
que pioram com o tempo e não 
respondem às medicações para dor, 
também em casos de infertilidade 
e dor pélvica relacionada com a 
menstruação e nos casos  de dores 
nas relações sexuais.

Endometriose acomete cerca 
de seis milhões de mulheres 
pelo Brasil

Como tratar a endometriose?
O tratamento da endometriose 

pode ser feito com medicações, em 
geral hormônios para interromper 
sua progressão, também pode ser 
necessário tratamento cirúrgico, 
para controle da dor ou tratamento 
de cistos resistentes ao tratamento 
clínico.

Existe cura ou é crônica?
Não existe cura para 

endometriose, trata-se de um 
problema crônico, porém seu 
tratamento pode impedir a 
progressão da doença e dos 
sintomas.

Quais as causas para o surgimento?
Não se conhece até o momento 

a verdadeira etiologia (origem), 
existem várias teorias, porém 
nenhuma até o momento consegue 
explicar seu surgimento e 
progressão.

Quais os sintomas?
O principal sintoma é 

a dismenorreia, ou seja, a 
cólica menstrual que piora 
progressivamente, também dores 
na hora da relação sexual e quadros 
de infertilidade podem estar ligados 
à doença.

Como é feito o diagnóstico?
O diagnóstico inicialmente é 

clínico, através da história contada 
pela paciente e pelo seu exame 
físico. Também podemos lançar 
mão de exames de imagem, em 
particular o ultrassom pélvico, e em 
casos mais difíceis da tomografia e 
ressonância nuclear magnética.
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Fortes cólicas durante período menstrual é um dos principais sintomas 
da condição que, se não tratada, pode afetar a fertilidade.

Confira essas e outras notícias 

na íntegra no site do HPSM:

www.hspm.sp.gov.br

Os cursos dos 
Programas de Educação 
Continuada em Enfermagem 
realizados em 2020 e 
2021 estão disponíveis 

no site do HSPM. Enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de Enfermagem 
que atuam no Hospital do Servidor 
Público Municipal e ainda não 
realizaram os cursos, poderão 
acessar o conteúdo durante todo o 
ano e concluí-los de acordo com a 
própria disponibilidade. São 24 cursos 
validados para fins de carreira, com 
temas que proporcionam atualização 
aos profissionais da área. 

CURSOS NO HSPM

1

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

https://bit.ly/HSPM_Cursos


