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Transparência do HSPM é reconhecida 
com nota máxima no ITA

Pela quinta vez consecutiva, 
o Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM) obteve a nota 
dez na avaliação feita pelo Índice 
de Transparência Ativa (ITA), para o 
primeiro semestre de 2022. A função 
do indicador é verificar e classificar 
páginas da administração pública 
municipal, direta e indireta, quanto 
à disponibilização de informações e 
dados.

Assim como nas últimas quatro 
avaliações do ITA, conduzidas pela 
Controladoria Geral do Município de 
São Paulo (CGM/SP), a transparência 
do hospital foi reconhecida com 
nota máxima. Os dados foram 
recolhidos e analisados entre os dias 
30 de maio e 4 de julho de 2022. O 
levantamento reuniu 73 sites de 
órgãos da administração direta 
e indireta e pôde ranqueá-los. O 
HSPM manteve a quinta colocação 
entre todos e o segundo lugar entre 
apenas portais da administração 
indireta.

Há três anos, o HSPM apresentava 
números muito diversos dos atuais: 
estava na 65ª colocação no ITA. 
Desde então, as avaliações do 
hospital foram catapultadas para 
posições cada vez mais altas — até 
chegar ao rol das cinco melhores.

A manutenção dos resultados 
é viabilizada por atualizações 
constantes da página do hospital, 
realizadas pela Comunicação da 
autarquia e com o apoio de outros 
setores do HSPM. Desde 2020, o 
portal figura invariavelmente entre 
os dez melhores da administração 
pública direta e indireta.

O ITA compõe o Índice de 
Integridade e está previsto na 
Meta 75 do Programa de Metas 
2021-2024 da Prefeitura do Parte da equipe de Comunicação

Município de São Paulo. Com isso, 
é possível que haja fiscalização de 
parâmetros previstos em lei, em 
observância às melhores práticas 
administrativas.

Os 5 melhores desempenhos Administração Indireta

Acesse o relatório 
completo:

https://bit.ly/RelatorioCGM

Os melhores desempenhos na edição Junho/2022 – panorama geral
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Dia dos Pais é celebrado com música e alegria
O Dia dos Pais foi celebrado no 

HSPM com música, homenagens e 
muita emoção. Os eventos, nos dias 
11 e 12 de agosto, foram realizados 
no saguão térreo do HSPM e 
reuniram pacientes e profissionais 
do hospital, que puderam 
acompanhar apresentações de 
piano, dos corais e o resultado da 
exposição fotográfica “A Cara do 
Pai”. A Central de Ação Voluntária 
(CAV) distribuiu brindes aos pais 
internados nas enfermarias do 
hospital.

O pianista Paulo Frigério se 
apresentou na quinta-feira, dia 11, 
e embalou o saguão do hospital 
com canções populares, muitas 
delas a pedido de usuários que 
aguardavam atendimento. 

Na sexta, foi a vez dos corais da 
Guarda Civil Metropolitana (GCM) 
e do HSPM de realizarem suas 
performances, esta última sob a 

O vereador Toninho Vespoli 
esteve no HSPM em agosto para 
conhecer o hospital e conversar 
com a administração. Na ocasião, 
visitou o Pronto-Socorro Adulto, o 
Pronto-Socorro Infantil, a Clínica de 
Oncologia, a Clínica de Acupuntura 
e o Centro de Diagnóstico, onde 
são realizados exames de imagem 
(ultrassom, raio-x, tomografia, 
angiografia, entre outros). O 
parlamentar elogiou as melhorias no 
Complexo Hospitalar e se propôs a 
ajudar o hospital. 

Sobre a visita, Vespoli destacou: 
“Fiz uma visita surpresa para ver de 
perto o funcionamento do hospital 
e fui muito bem recepcionado pela 
equipe. Pude conversar com usuários 
ali presentes e pude perceber que 
o atendimento é muito bem feito. 
O único problema relatado pela 
maioria foi a dificuldade enfrentada 
no portal 156 para o agendamento 
de consultas, exames, entre outros.  
Por esse motivo, eu sou autor do 
projeto de lei (PL) 279/2022 que cria 
um canal próprio de agendamento 
para o HSPM.”

A visita foi acompanhada pela 
Superintendente, Dra. Elizabete 
Michelete, pelo Diretor do 
Departamento de Atenção à Saúde 
(DAS), Dr. Marcos Yoshio Yano, pela 
Diretora do Departamento de Apoio 
Técnico, Dra. Mônica Ahmed e pelo 
engenheiro do Departamento 
de Técnico de Administração e 
Infraestrutura (DAI), Alan dos Santos 
de Jesus.

DESTAQUES

Visita do Vereador 
Toninho Vespoli

regência do maestro Jorge Salgado. 
Em seguida, foram apurados os 
votos do pai e filho mais parecidos 
do mural de fotos. Eduardo Pereira 
de Souza, do Controle de Acesso, 
e seu pai foram os vencedores 
do título “A Cara do Pai”, entre 18 
participantes. O segundo lugar 
ficou com Jadir Aparecido de Assis, 
do Pronto-Socorro Adulto, e seu 
filho. Logo após a contagem dos 
votos, canetas com mensagens 
foram distribuídas para os pais, 

pelos voluntários da CAV, em todas 
as enfermarias.

A homenagem prestada no 
HSPM ao Dia dos Pais foi uma 
realização do Programa Gestão 
Humanizada — Cuidar de Quem 
Cuida, da Gerência Técnica de 
Capacitação e Desenvolvimento, 
em parceria com a CAV, com o 
apoio da Comunicação.

O HSPM recebeu emendas 
parlamentares:

Vereadora Luana Alves
Para material permanenteR$ 150 mil
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A Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA) foi 
o assunto de reunião realizada 
no dia 30 de agosto no gabinete 
da Superintendente. Informações 
sobre o tema foram apresentadas 
pelos integrantes: Sr. Edson 
Mariano Silva (presidente) e Sra. 
Roberta Carolina de Lima Oliveira 
(Segunda Secretária).

A CIPA é formada por um 
grupo de servidores eleitos e 
indicados pela Administração, com 
o objetivo de tornar o ambiente 
de trabalho seguro e saudável. A 
equipe realiza visitas, análise de 
acidentes, vistorias, campanhas de 
conscientização da prevenção de 
acidentes e doenças do trabalho 
e sugere para a Administração 
oportunidades de melhorias.

Foram apresentados aos 
diretores o método de trabalho, 
os grupos responsáveis por 
cada atividade (Mapa de Risco, 
Acidente de Trabalho, Vistorias 
e Campanha) e o levantamento 
das ações realizadas pelos 
mesmos. A CIPA possui um canal 
de comunicação para sugestões, 
apontamentos, dúvidas e demais 
informações através do e-mail:                      
hspmcipa@hspm.sp.gov.br.

Encontro com diretores 
aborda a CIPA

Secretário Municipal de Educação visita o hospital

Agosto dourado é marcado por palestra de aleitamento materno

Dia 19 de agosto, o HSPM recebeu 
a visita dos Srs. Fernando Padula 
Novaes, Secretário Municipal da 
Educação (SME) e Bruno Correia, 
Secretário-adjunto da SME, 
que foram recepcionados pela 
Superintendente, Dra. Elizabete 
Michelete, pela Chefe de Gabinete, 
Dra. Flávia Ivana Pallinger, pelo 
Diretor do Departamento de Atenção 
à Saúde (DAS), Dr. Marcos Yoshio 
Yano, pela Diretora do Departamento 
Técnico de Gestão de Talentos (DGT), 
Andréa Aparecida de Assis, pela 

A campanha Agosto Dourado foi 
criada pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), em 1992, com o 
objetivo de evidenciar a importância 
e incentivar o aleitamento materno. 
No Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM), o mês destinado à 
conscientização da amamentação foi 
marcado pelo curso “Sensibilização 
em Aleitamento Materno”, realizado 
nos dias 17 e 18 de agosto, pela Seção 
Técnica Materno-Infantil do hospital.

“O objetivo é sensibilizar a equipe 
que dá assistência na Saúde Materno 
Infantil, para que orientem puérperas 
sobre a necessidade do aleitamento 
materno”, explica Zaira Daud, 
enfermeira e Supervisora Técnico-
Administrativa de Enfermagem do 
CEJAM, que apresentou a palestra. 
Ela, que é especialista em obstetrícia, 
ressalta: “É conscientização e 
disseminação do conhecimento de 

Diretora do Departamento Técnico 
de Administração e Infraestrutura, 
Nilza Lima da Silva, pela Diretora de 
Apoio Técnico, Dra. Mônica Ahmed e 
pelo engenheiro do Departamento  
Técnico de Administração e 
Infraestrutura (DAI), Alan dos Santos 
de Jesus.

A conversa teve como objetivo 
viabilizar uma parceria entre o HSPM 
e a SME para a implantação de 
ações de saúde visando a melhoria 
de qualidade de vida dos servidores 
da educação.

técnicas, manejo e de como lidar 
com dificuldades na amamentação”.

O aleitamento materno é essencial 
não apenas para a formação física, 
como tem impacto na cognição e 
inteligência emocional que crianças 
desenvolverão. “Há trabalhos que 
demonstram que o QI [quociente de 
inteligência] de adultos que foram 
alimentados com leite materno 
é maior”, afirma Zaira, que ainda 
aponta para índices menores de 
obesidade e risco de diabetes. Ela 
finaliza dizendo que “geralmente, 
bebês que foram amamentados são 
mais seguros emocionalmente”.

As palestras foram ministradas 
presencialmente no anfiteatro Dr. 
Argos Meirelles, no nono andar do 
hospital, e direcionadas a todos os 
profissionais que atuam no HSPM, 
com carga horária de quatro horas.

Confira essas e outras notícias 

na íntegra no site do HPSM:

www.hspm.sp.gov.br
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A Superintendência tem 
realizado ciclos de conversas com 
os coordenadores do hospital, 
a fim de acompanhar processos 
e identificar oportunidades de 
melhoria. Nesse encontro, dia 
25 de agosto, participaram: 
Dra. Elizabete Michelete, 
Superintendente, Dra. Flávia Ivana 
Pallinger, Chefe de Gabinete, 
Dr. Marcos Yoshio Yano, Diretor 
do Departamento de Atenção à 
Saúde (DAS), Dra. Ana Sofia L. 
Corrêa da Silva, Coordenadora dos 
Ambulatórios Descentralizados e 
os coordenadores das unidades: 
Dr. Dario P. A. Marques (Carrão), 
Dr. Renato C. Ochôa (Lapa), Dra. 
Cláudia M. Carvalho (Santo Amaro), 
Dra. Clarice M. B. V. Fonseca (São 
Miguel Paulista) e Dr. Júlio César 
Ribeiro (Tucuruvi).

Os temas abordados foram: as 
necessidades de cada unidade (TLP, 
infraestrutura) e a possibilidade 
de ampliação das especialidades 
disponíveis. De agora em diante, 
serão realizadas reuniões técnicas 
entre o diretor do Departamento 
de Atenção à Saúde (DAS), a 
coordenação dos Ambulatórios 
Descentralizados e as chefias de 
cada unidade.   

Sobre a importância de agendas 
como essa, a Dra. Ana Sofia 
destacou: “É muito importante 
que os Coordenadores dos cinco 
Ambulatórios Descentralizados se 
encontrem periodicamente para 
juntos buscarmos soluções e ideias 
mais assertivas”.

Foi realizada reunião mensal do 
Núcleo Executivo de Planejamento 
e Qualidade (NEPQ) do Hospital do 
Servidor Público Municipal (HSPM) no 
dia 23 de agosto. O tema do encontro, 
proposto pelo setor laboratorial do 
HSPM, foi “Laboratório – indicadores, 
ações de melhoria e inovações”.

Já no dia 31 de agosto, os 
membros do Comitê de Qualidade 
do HSPM e alguns coordenadores 
responsáveis por itens obrigatórios 
do Roteiro de Visita do Compromisso 
com a Qualidade Hospitalar (CQH) 
participaram de uma reunião, 
onde a engenheira Fernanda Julio 
Barbosa Campos, coordenadora do 
Núcleo Executivo de Planejamento 
e Qualidade (NEPQ), Dr. José Antônio 
Volpiani e Dra. Heloisa Torquato 
Fernandes Kajimoto, ambos 
membros do NEPQ, fizeram uma 
apresentação.

Os servidores abordaram  o 
“Roteiro de Avaliação CQH”, 
esclareceram dúvidas e 
aprofundaram os conhecimentos 
referentes aos documentos iniciais 
de visita e itens obrigatórios. 
Foram elencados os níveis de 
exigência dos documentos e do 
cumprimento das atividades de 
rotina, além de informar quem 
serão os responsáveis por cada 
item e ressaltaram a importância do 
envolvimento integral do grupo para 
o aprimoramento dos processos 
de trabalho, buscando a melhoria 
contínua.

As reuniões mensais do NEPQ 
têm como objetivo trazer ao 
conhecimento dos profissionais 
os indicadores, ações de melhoria 
e inovações nos processos de 
trabalho desempenhados pelos 
diversos setores do HSPM. Esses 
encontros são destinados aos 
profissionais do HSPM e privilegiam 
o desenvolvimento de uma visão 
sistêmica do funcionamento da 
instituição como um todo, cumprindo 
a missão do hospital: “atender, 
cuidar e ensinar com excelência”.

Encontro com coordenadores 
dos Ambulatórios Descentralizados

Reuniões da Qualidade 
(NEPQ) no mês de agosto

CAPACITAÇÃO

Protocolos de Terapia Nutricional 
são temas de capacitação da EMTN

A Equipe Multiprofissional 
de Terapia Nutricional (EMTN) 
realizou, no último dia 15, no 
Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM), capacitação 
referente aos Protocolos de Terapia 
Nutricional. A apresentação, 
oferecida a profissionais de saúde 
envolvidos na terapia nutricional 
de pacientes internados, foi 
feita pela Dra. Mariana Tavares, 
coordenadora da nutrologia do 
HSPM, na sala 2 da COREME, no 
décimo andar do hospital.

A EMTN é composta por 
médico nutrólogo, nutricionistas, 
enfermeiros, farmacêuticos e 
fonoaudiólogo. Os protocolos 
elaborados pela equipe abordam, 
por exemplo, o trato com pacientes 
que recebem dieta e hidratação 
por meio de sonda; como proceder 
em casos adversos específicos; 
a forma adequada de introduzir 
proteínas no consumo alimentar 
de pacientes internados; e 
padronizar, no HSPM, práticas em 
terapia nutricional em pacientes 
internados.

O nutrólogo se diferencia do 
nutricionista pela capacidade 
de prescrever medicamentos 
e nutrição parenteral (feita 
por meio intravenoso), assim 
como na solicitação de exames. 
Desse modo, além do preparo 
de protocolos, a EMTN tem 
como função capacitar médicos, 
residentes e profissionais de 
enfermagem na aplicação desses 
protocolos; prestar assistência 
à beira de leitos; avaliar a 
condição de pacientes; e elaborar 
indicadores de saúde na terapia 
nutricional dos internados.
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Finalizado segundo módulo 
do Curso de Técnica Cirúrgica

Descarte de resíduos hospitalares foi tema de curso
O HSPM, preocupado com 

a destinação que é dada a 
detritos e resíduos produzidos 
em suas instalações, realizou 
curso presencial, no dia 
24 de agosto, com o tema 
“Gerenciamento e descarte de 
resíduos hospitalares”.  Foram 
disponibilizadas 120 vagas para 
servidores do HSPM em cargos 
de chefia, lideranças estratégicas 
e os demais de níveis básico, 
médio e superior do hospital. O 
curso aconteceu das 9h às 12h, no 
anfiteatro, e foi validado para fins 
de carreira, com carga horária de 
três horas.

Três temas compuseram 
o conteúdo programático da 
capacitação: reciclagem e 
controle de resíduos, apresentado 
por Marcelo De Angelis de 
Melo, da Gerência dos Serviços 
de Apoio Administrativo do 
HSPM; utilização de plásticos, 
ministrado pelo coordenador da 
Seção Técnica de Controle de 
Infecção Hospitalar do HSPM, 
Dr. Marcos Antonio Cyrillo; e 
tratamento e destinação final dos 
resíduos hospitalares, abordado 

No mês de agosto, foi concluído 
o segundo módulo do Curso de 
Técnica Cirúrgica, oferecido aos 
residentes de primeiro e segundo 
ano. As aulas são ministradas 
pelo Dr. Guilherme Kappaz, 
médico-cirurgião do aparelho 
digestivo do HSPM. A capacitação 
é obrigatória e tem como objetivo 
aprimorar habilidades cirúrgicas 
dos médicos residentes da 
Cirurgia Geral do hospital.

Alguns conceitos apresentados 
aos residentes, durante o 
curso de Medicina, foram 
revisitados nas aulas com maior 
aprofundamento. Dr. Guilherme 
explica ser necessário para quem 
pretende seguir como cirurgião: 
“É um enfoque teórico e prático. 
Começa com suturas, princípios 
de hemostasia, controle de 
sangramento, técnicas de 
dissecção e nós cirúrgicos”. 
Procedimentos cirúrgicos também 
foram apresentados e analisados 
passo a passo, desde os mais 
simples aos mais complexos.

“Os médicos residentes têm 
aulas de paramentação, preparo 
de pacientes para cirurgias, 
colocação de campos cirúrgicos 
e posicionamento das equipes. 
Fazem parte do programa 
obrigatório para a formação deles”, 
ressalta o médico-cirurgião. 
Além disso, foram realizadas 
aulas de cirurgias em: vesícula, 
hérnia, técnicas de abertura 
e fechamento da cavidade 
abdominal. “Vai aumentando o 
grau de complexidade. Depois, 
terão procedimentos de cirurgia 
torácica, cabeça e pescoço... 
Tudo aquilo que todo residente 
de cirurgia geral precisa saber”, 
finaliza Dr. Guilherme Kappaz.

No total, o curso contará com 
cinco módulos, com abordagens 
distintas para residentes de 
primeiro e segundo ano. O curso 
ocorre na Gerência Técnica de 
Ensino e Pesquisa/COREME.

pelo engenheiro do trabalho do 
hospital, Carlos Alberto Durso 
Carneiro.

Por fim, a Superintendente 
do Hospital do Servidor Público 
Municipal, Dra. Elizabete 
Michelete, ressaltou a importância 
do cuidado com descarte de 
resíduos. Ainda alertou para 
consequências que o descaso 
com o meio ambiente pode 
acarretar: “As pessoas precisam 
se conscientizar de que este 
hospital é nosso. Há que se cuidar 
das coisas aqui, mas em todos os 
lugares também. Do contrário, 
filhos e netos da nossa geração 
conviverão em meio ao lixo. Que 
planeta queremos deixar para 
eles?”.

O curso fez parte do Programa 
de Gerenciamento de Resíduos 
em Serviço de Saúde (PGRSS) e 
teve como objetivo conscientizar 
profissionais do HSPM quanto ao 
descarte adequado de resíduos 
hospitalares. A medida visa 
proporcionar maior segurança 
aos trabalhadores e minimizar os 
impactos ambientais ao máximo.

Desde 22 de agosto, o novo horário de atendimento do setor de 
Matrícula é das 7h às 15h30, de segunda a sexta-feira (exceto feriados).  
O atendimento acontece por distribuição de 80 senhas diárias.

ATENÇÃO  SERVIDOR:
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CAPACITAÇÃO

Primeiros Socorros é tema de curso presencial
Os profissionais dos setores 

de Controle de Acesso, Matrícula, 
Administração e Alta, Internação 
e Visita, Manutenção, Informática, 
Ouvidoria, Almoxarifado, Farmácia, 
Telefonia, Marcenaria, Hidráulica, 
Prontos-Socorros Adulto e Infantil 
do HSPM receberam treinamento de 
reanimação cardiopulmonar (RCP), 
em agosto. A enfermeira Amanda 
Vasques Pereira e a equipe de 
bombeiros civis, do HSPM, foram 
responsáveis pela apresentação e 
instrução do curso, direcionado a 
todos os servidores e funcionários 
do hospital. O curso é validado para 
fins de carreira e dispensa inscrições.

Com a utilização de bonecos que 
simulam pessoa adulta e criança, 
além de equipamentos como ambu 
(respirador manual) e máscara para 
reanimação, os bombeiros civis 
realizaram demonstrações de como 
proceder em casos de salvamento. 
Desde a identificação adequada 
de parada cardiorrespiratória, 
passando por técnicas de ventilação, 
compressão torácica, até o manejo 
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de desfibrilador externo. Foram 
apresentadas manobras de RCP 
em adultos, crianças, bebês e 
gestantes, além de simulações 
individuais, em duplas e em equipe.

Além disso, foi abordado 
tratamento emergencial em 
situações de asfixia por obstrução 
das vias aéreas em adultos, 
crianças e bebês, bem como 
a identificação do retorno da 
circulação espontânea na vítima ou 
paciente. Os servidores puderam 
praticar todas as manobras de 
primeiros socorros que foram 
ensinadas e receberão certificado 
pela participação.

Os instrutores do curso visitarão 
todos os andares, oferecendo 
aulas, até novembro. A capacitação 
tem carga horária de duas horas e é 
oferecida pela Gerência Técnica de 
Capacitação e Desenvolvimento/
Educação Continuada, em parceria 
com o Núcleo Especializado em 
Saúde do Trabalhador/Segurança 
do Trabalho (NEST) e a equipe de 
bombeiros civis do HSPM.

Em agosto aconteceram as 
últimas três turmas do curso de 
capacitação em metodologia para 
procedimentos licitatórios para os 
servidores que atuam como fiscais 
e gestores de contratos. O curso, 
validado para carreira, foi ministrado 
pelo coordenador da Comissão de 
Julgamento de Licitações (CJL) do 
HSPM, Odair Bezerra, que destacou: 
“Não se pode confundir entre 
Gestão e Fiscalização de Contratos. 
Apesar de serem frequentemente 
confundidos, gestão e fiscalização 
de contratos são duas atribuições 
completamente distintas. Contudo, 
as funções de gestão e fiscalização 
não agem de forma isolada. Ao 
contrário, as duas funções estão 
diretamente relacionadas e são 
responsáveis pelo bom andamento 
dos contratos. Neste ponto, é 
importante destacar o papel dos 
agentes que personificam estas 
funções: o Fiscal de Contratos e o 
Gestor de Contratos”.

O objetivo da oficina foi aprimorar 
as habilidades dos participantes na 
gestão e fiscalização dos contratos; 
aprofundar o conhecimento nos 
princípios e procedimentos que 
envolvem uma contratação para 
o serviço público; melhorar a 
capacitação de gestores e fiscais de 
contratos quanto aos procedimentos 
e à legislação vigente; e oferecer 
conhecimento relacionado ao 
processo licitatório, gestão de 
contratos e diminuir dúvidas.

Oficina de Metodologia para 
Procedimentos Licitatórios



Por ser a maior cavidade do corpo 
humano em contato com o meio 
ambiente, a boca é a principal porta 
de entrada para bactérias e micro-
organismos. Lesões ou feridas na 
boca e nos lábios podem ser um 
sinal de que a saúde bucal necessita 
de maior  atenção e cuidado. É 
fundamental que se faça limpeza 
dos dentes, logo após as refeições, 
com escova, pasta, fio dental e 
enxaguante bucal.

Além disso, visitas odontológicas 
regulares devem fazer parte da 
rotina de quem preza por uma 
boca saudável. Nesta edição do 
HSPM Responde, Dra. Sandra 
Regina Ribeiro, coordenadora da 
Clínica Odontológica do Hospital do 
Servidor Público Municipal (HSPM), 
tira dúvidas sobre saúde bucal e 
aborda os tratamentos e serviços 
prestados no hospital. 

O que se compreende por saúde 
bucal?

De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), saúde 
bucal compreende um estado em 
que a pessoa está livre de dores, 
desconfortos e alterações na boca e 
na face. Abrange quaisquer distúrbios 
que afetem a qualidade de vida ou 
impeçam que o paciente coma, sorria, 
fale ou esteja confortável.

A limpeza diária evita doenças? 
Quais?

A má higiene bucal pode acarretar: 
cáries, que são deteriorações dos 
dentes, advindas do acúmulo de 
açúcares e restos alimentares; mau 
hálito, devido à formação de placa 
bacteriana; gengivite, inflamação da 
gengiva; aftas, manchas brancas ou 
avermelhadas que ardem durante 
escovação ou consumo de alimentos; 
endocardite bacteriana, inflamação 
das estruturas do coração originada 
na cavidade oral; e câncer de boca, 

Fique atento: higiene bucal 
precária pode comprometer 
a saúde geral

Feridas podem ser sintomas; HSPM oferece 
atendimento a todas as faixas etárias.

diagnosticado em estágio avançado 
devido a sinais que surgem nas 
mucosas bucais.

Surgem sintomas quando a boca não 
está saudável?

Entre os sintomas estão feridas, 
na boca ou nos lábios, que não se 
cicatrizam. Além delas, caroços, 
inchaços, áreas de dormência, 
sangramentos sem causa conhecida, 
dor na garganta que não melhora 
e manchas esbranquiçadas ou 
avermelhadas na parte interna da 
boca ou lábios também podem ser 
sinais de que a saúde bucal não 
anda bem.

Quais faixas etárias são atendidas 
no HSPM?

No HSPM, atendemos todas as 
faixas etárias, desde recém-nascidos 
até idosos. O atendimento odontológico 
difere de acordo com a idade e a 
necessidade de cada paciente.

Quais atendimentos são oferecidos 
no HSPM?

Oferecemos odontologia para 
bebês (0 a 3 anos); odontopediatria 
(4 a 11 anos); aplicação de odonto 
pistas (a partir dos 4 anos); ortopedia 
funcional dos maxilares (dos 4 aos 
11 anos); ortodontia, para pacientes 
pré-cirúrgicos de bucomaxilo; 
dentística; endodontia; periodontia 
(todas a partir dos 12 anos); 
atendimento a pacientes especiais 
(com deficiência física ou mental, 
sem limite de idade); tratamento 
de articulação temporomandibular, 
ou ATM (a partir dos 12 anos); e 
bucomaxilo. 

Qual o intervalo recomendado 
entre visitas odontológicas?

Recomenda-se que pessoas com 
dentes saudáveis e sem predisposição 
a doenças específicas visitem um 
profissional a cada seis meses.
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Foi realizado o 75º Congresso da 
Sociedade Brasileira de Dermatologia 
(SBD) entre os dias 25 e 28 de agosto, 
na cidade de São Paulo. O evento 
havia sido cancelado nos últimos 
dois anos devido à pandemia da 
Covid-19. Representando o Hospital 
do Servidor Público Municipal 
(HSPM), estiveram presentes os Drs. 
Nilton Di Chiacchio (coordenador da 
Clínica de Dermatologia do hospital), 
Letícia Contin, Nilton Gioia, Elisa 
Marques, Laura Bertanha, Patrícia 
Naomi, Mariela Simões, Ada Regina 
Trindade, Cristiano Kakihara e Maria 
Victoria Restrepo.

Entre os dias 18 e 20 de agosto, 
foi realizado o 21º Congresso da 
Fundação Otorrinolaringologia, na 
cidade de Campinas, SP. Estiveram 
presentes no evento, representando 
o Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM), os Drs. Fátima 
Regina Abreu Alves, Dr. Francisco 
Pierozzi D’Urso, Camila Mutai 
Vargas e Ricardo Dourado Alves. O 
tema “Atualização no diagnóstico 
e tratamento do refluxo laringo-
faringeo” foi abordado na palestra 
ministrada pela Dra. Fátima. Já Dr. 
Francisco participou do debate “Mesa 
redonda: tem cara de Ménière. Será 
que é isso mesmo?”, junto de outros 
especialistas. “Pré-operatório em 
rinoplastia – novas considerações” 
foi o tema tratado pela Dra. Camila. 
Por fim, Dr. Ricardo participou de 
mais um debate: “Mesa redonda: 
surdez súbita atualizações e quando 
chama um cirurgião otológico”.

DESTAQUE DO MÊS 
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