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Hospedaria de Cuidados Paliativos completa 18 anos

A Hospedaria de Cuidados Paliativos 
do Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM) completou 18 anos no 
dia 04 de junho. O serviço prestado tem 
como objetivo oferecer atendimento e 
suporte aos pacientes diagnosticados 
com doença ou condição crônica e 
progressiva.

O atendimento ofertado aos 
pacientes busca evitar os tratamentos 
invasivos “desnecessários”,  promover 
alívio da dor, conforto e bem-estar. Outra 
característica é oferecer assistência 
integral aos familiares, atuando 
como facilitador no entendimento e 
enfrentamento ao processo, com o 
apoio de equipe multidisciplinar técnica, 
preparada para lidar com a situação. 

Atualmente a Hospedaria oferece 10 
leitos em uma casa ampla e confortável 
próxima ao Parque da Aclimação. Ela 

dispõe de salas, banheiros, cozinha, 
quartos, varandas e jardim, propiciando 
um ambiente aconchegante e acolhedor 
distante da realidade hospitalar.

Para celebrar o aniversário, dia 06 de 
junho foi realizado um pequeno evento 
entre os funcionários e familiares dos 
pacientes. Essa data especial contou 
com a presença do Coral da Guarda Civil 
Metropolitana (GCM), parceiro do HSPM 
e da Hospedaria, que esteve presente 
no dia da inauguração, em 2004.

Marcos Yoshio Yano, Diretor 
do Departamento de Atenção à 
Saúde (DAS), representando a 
Superintendência, agradeceu à equipe 
que compõe a Hospedaria de Cuidados 
Paliativos. 

“São 18 anos e não poderíamos 
deixar passar em branco”, pontuou 
Dra. Dalva Yukie Matsumoto, médica 

oncologista do HSPM e coordenadora 
da hospedaria. “Gostaria de agradecer 
a todos da equipe e aos pacientes e 
familiares, que confiaram suas vidas 
em nossas mãos”, finalizou Dra. Dalva.

Nas palavras da Sra. Valéria Alves, 
que teve um ente querido que passou 
pelo atendimento da Hospedaria de 
Cuidados Paliativos: “Essa é uma casa 
extremamente acolhedora. Muito 
obrigada”.

A Hospedar ia atende 
exclusivamente os funcionários 
públicos do município de São Paulo 
e seus familiares. Para ter acesso ao 
serviço, é necessário passar por uma 
consulta junto à equipe de Cuidados 
Paliativos e que o paciente aponte um 
cuidador, que pode ser um familiar ou 
profissional de sua preferência.



ACONTECEU Junho 2022 - Pág. 2

A Ouvidoria foi o assunto de 
reunião realizada no dia 29 de junho 
no gabinete da Superintendente. 
Informações sobre o tema foram 
apresentadas pela ouvidora Claudia 
Belem Lopes de Meneses. 

O setor é responsável por receber 
reclamações, denúncias, sugestões, 
elogios e demais manifestações 
dos usuários quanto aos serviços 
do HSPM. Todas as manifestações 
são registradas na plataforma do 
Ministério da Saúde, onde  o usuário 
pode  acompanhar a solicitação, de 
acordo com o prazo estabelecido 
pelas legislações vigentes.

Além das reclamações, o setor 
também recebe muitos elogios para 
os profissionais de todas as áreas 
do hospital, que aparecem no Mural 
do Reconhecimento (localizado 
no andar térreo, próximo aos 
elevadores E e F), em parceria com a 
Comunicação. 

Dr. Marcos Antonio Cyrillo e Dr. 
Ricardo Cantarim, infectologistas 
do HSPM, fizeram parte da 
Comissão Organizadora e da grade 
de palestrantes do 13º Congresso 
Paulista de Infectologia, realizado 
entre 22 e 25 de junho. Os temas 
ministrados foram:  “Infecção 
Hospitalar”, “Higienização das Mãos”, 
“Profilaxia Cirúrgica” e “Bactérias 
Multirresistentes”.

O congresso foi realizado pela 
Sociedade Paulista de Infectologia, 
com o apoio da Sociedade Brasileira 
de Infectologia. 

O setor de Fisioterapia, 
localizado no 3º andar, passou 
recentemente por melhorias. Foi 
realizada a troca completa do piso 
e pintura das paredes, portas, 
batentes e caixilhos no setor. O 
valor total do investimento foi    

Clínica de Fisioterapia

Encontro com diretores 
aborda o setor da Ouvidoria

Médicos do HSPM integram 
Congresso de Infectologia

Antes

Antes

Depois

Depois

R$ 123.853,14, visando oferecer 
um ambiente com condições 
físicas adequadas aos servidores 
da Prefeitura que utilizam o HSPM 
e também melhores condições 
de trabalho às equipes da 
Fisioterapia.

Antes Depois
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As novas instalações da 
Clínica de Acupuntura já estão 
em funcionamento. O local foi 
totalmente reformado e agora 
conta com quatro consultórios, 
sanitários, almoxarifado e 11 boxes 
de atendimento, incluindo um 
acessível. 

Os novos consultórios são 
equipados com macas, mesas, 
cadeiras e computadores - que 
permitem ao médico acessar o 
sistema informatizado do hospital 
para registrar a anamnese, 
resultado de exames, evoluções e 
todas as informações do paciente 
no prontuário eletrônico, além de 
agendar as sessões de retorno. 
O investimento faz parte do 
Programa Avança Saúde SP, com 

Clínica de Acupuntura 
Consultório Corredor Interno

recursos do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID).

A Acupuntura é uma terapia 
milenar chinesa reconhecida pelo 
Conselho Federal de Medicina 
como especialidade médica. A 
prática utiliza agulhas em pontos 
específicos do corpo para alívio 
das dores, melhora do sono e bem-
estar físico e mental. 

“A equipe médica está muito 
satisfeita com a reforma, pois 
agora temos um local para 
atender nossos pacientes com  
qualidade e segurança.”, afirmou 
a coordenadora da clínica, Dra. 
Solange Pivaro Monteiro.

Box de AtendimentoEntrada dos Boxes

O protocolo do projeto Angels 
é uma iniciativa internacional que 
visa capacitar os centros médicos 
para o atendimento imediato de 
pacientes com Acidente Vascular 
Cerebral  Isquêmico (AVCi). O tempo 
do início dos sintomas do AVCi e 
o tratamento por Trombólise é 
essencial acontecer em até 4h e 
30min.

Desta forma, foram realizados 
dois encontros com os 
colaboradores administrativos, da 
triagem (que detectam os sintomas 
do AVC), enfermagem, médicos 
e o setor de exames de imagem. 
Em casos suspeitos os pacientes 
deverão ser encaminhados 
prioritariamente à Sala de 
Emergência do Pronto-Socorro 
Adulto (PSA). O próximo encontro 
do Projeto já está programado com 
todos os médicos residentes do 
HSPM (R1 e R2) da Clínica Médica.

“O tempo é fundamental na 
prevenção de sequelas do AVCi. 
Dizemos mesmo  que “tempo é 
cérebro””, declara o coordenador 
do PSA, Dr. José Antônio Volpiani.

Projeto Angels no 
Pronto-Socorro Adulto
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Campanha na UTI sobre 
Higienização das Mãos
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No dia 4 de junho, aconteceu 
o IV Simpósio de Metodologia 
Científica do HSPM. O evento 
durou das 9h às 12h e contou com 
quatro palestras: Princípios éticos 
na pesquisa científica, Estudos 
observacionais, Como elaborar o 
trabalho de conclusão de curso e 
Como apresentar o trabalho de 
conclusão de curso. O Simpósio teve 
como objetivo capacitar os médicos 
residentes para a elaboração do TCC 
(trabalho de conclusão de curso) 
— requisito para a conclusão da 
Residência Médica no HSPM —, além 
de estimular a pesquisa científica 
junto aos supervisores de programa 
de residência médica e preceptores. 

As palestras foram ministradas 
pelos professores doutores Ana 
Cristina Ribeiro Zollner, Maria Victória 
Suarez Restrepo, Bruno Rodrigues 
Miranda e Fabiana Franca Pelegrini. 
No total, participaram 71 médicos 
residentes do Hospital do Servidor 
Público Municipal, preceptores e 
supervisores de programa. O evento 
foi organizado pela Gerência Técnica 
de Ensino e Pesquisa/COREME, que 
é vinculada à Superintendência do 
HSPM.

O anfiteatro Dr. Argos Meirelles 
recebeu, no dia 15 de junho, a 
palestra sobre Prevenção de 
Infecção Hospitalar, ministrada pelo 
infectologista do HSPM Dr. Ricardo 
Camarim Inácio. Teve como público-
alvo enfermeiros e técnicos de 
enfermagem.

Durante a palestra, o médico fez 
um breve resumo sobre como os 
hospitais começaram ao longo do 
tempo a se prevenir de infecções 
hospitalares usando métodos 
que, até hoje, são muito usados 
e comprovadamente eficazes. 
O profissional explicou também 
as diferenças entre infecções e 
contaminações e como elas se dão, 
além de resaltar a importância da 
preparação que deve ser feita por 
médicos e enfermeiros antes do 
atendimento ao paciente e sobre a 
importância de lavar as mãos antes 
e depois de cada procedimento. 

O Ministério da Saúde, em 
parceria com a Organização Pan-
americana de Saúde (OPAS), 
desenvolveu o Portal APS REDES e 
identificou o HSPM como uma das 
seis experiências inovadoras na 
aplicação de Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde (PICS) 
em todo país. No mesmo mês, a 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
disponibilizou em seu Banco de 
Práticas e Soluções em Saúde e 
Ambiente o segundo volume do livro 
Trajetórias das Práticas Integrativas 
e Complementares no SUS.  O nono 
capítulo relata a experiência do HSPM 
na aplicação das PICS e foi redigido 
pela Dra. Joseli, coordenadora do 
Programa Vida e Terapia, do HSPM.
Link para o livro: bit.ly/3tz2JoN

As placas de identificação do 
Centro Cirúrgico foram renovadas. 
Ao total, as 10 salas cirúrgicas 
receberam as placas atualizadas, 
que foram recicladas pela equipe 
de Comunicação, com o objetivo 
de reduzir os resíduos e usar os 
recursos de forma consciente.

Em junho teve início a campanha 
“A vida em suas mãos”, promovida 
para os profissionais de saúde que 
atuam na Unidade de Tratamento 
Intensivo (UTI) do 9ºB. O treinamento 
faz parte do projeto “Saúde em Suas 
Mãos”, em colaboração do Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento 
Institucional (Proadi), do Ministério 
da Saúde, que tem como finalidade 
reduzir infecções hospitalares em 
instituições públicas e filantrópicas.

A campanha intitulada “A vida 
em suas mãos” tem como objetivo 
promover o aumento da taxa 
de higienização das mãos, além 
de sensibilizar os profissionais 
sobre sua importância para uma 
assistência mais segura. 

No primeiro dia da ação, 
profissionais do hospital se 
fantasiaram de bactérias e 
distribuíram álcool em gel e panfletos 
(com os cinco momentos em que 
devem ser feita a higienização das 
mãos) para os médicos e equipe de 
enfermagem da UTI. As próximas 
etapas acontecem até o final de 
julho. 

HSPM realizou IV Simpósio 
de Metodologia Científica

PICS são reconhecidas 
pelo Ministério da Saúde

Sinalização no Centro Cirúrgico

Palestra presencial sobre
Prevenção de Infecção Hospitalar



HSPM fornece EPI’s a funcionários em atividades de risco
O HSPM, por meio do 

Departamento Técnico de Gestão 
de Talentos (DGT), através da 
Segurança do Trabalho, que conta 
com um Engenheiro e seis Técnicos 
de Segurança do Trabalho, fornece 
a seus funcionários Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI’s), 
conforme a necessidade e as 
atividades desempenhadas por cada 
categoria. Trabalhadores em contato 
com fluidos corporais, produtos 
químicos, radiação, doenças 
infectocontagiosas ou que realizam 
atividades com risco de acidentes, 
por exemplo, devem fazer uso dos 
equipamentos adequados.

De segunda a sexta-feira, das 
6h às 20h, os funcionários podem 
se dirigir a Segurança do Trabalho 
(prédio externo) para retirar os 
equipamentos de segurança 
de que necessitam (é preciso 
fornecer o número do RF). Pelas 
informações que constam da ficha 
do servidor, verificam-se quais EPI’s 
o funcionário deve receber. Todos os 
equipamentos de proteção contam 
com certificado de aprovação (CA), 
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expedido pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego. 

Na Segurança do Trabalho, 
é possível obter os EPI’s, como 
máscaras PFF1, PFF2, respirador 
com filtro químico, protetor facial, 
protetores auriculares, capacete 
de segurança, luva pigmentada, 
luva de raspa, luva de vaqueta, 
avental de chumbo, avental de 
PVC, avental de raspa, dentre 
outros equipamentos de proteção 
individual.

Os equipamentos devem 
ser utilizados pelos setores da 
Manutenção, do Centro de Material 
Esterilizado (CME), Enfermagem, 
Seção Técnica de Nutrição Dietética 
(STND), Ambulatórios, Centro 
Cirúrgico, Centro de Diagnóstico 
por Imagem e Almoxarifados.

O fornecimento e o uso de 
EPI’s são uma exigência federal, 
regulamentada no artigo 166 da 
Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) e da Portaria 3214/78 do 
Ministério do Trabalho, através da 
Norma Regulamentadora número 
6 (NR-6).

Nas Instituições de Atenção à 
Saúde há uma grande quantidade 
de equipamentos e processos 
de trabalhos relacionados às 
boas práticas no atendimento 
aos colaboradores e usuários. 
Dois desses processos são 
traduzidos em Protocolos Clínicos 
e Procedimentos Operacionais 
Padrões (POP’s). Esses documentos 
uniformizam as condutas da força 
de trabalho e auxiliam nas decisões 
de dúvidas dos profissionais 
quanto a melhor conduta frente 
a casos duvidosos ou de maior 
complexidade.

Recentemente o Pronto-Socorro 

Protocolos Clínicos e 
Procedimentos Operacionais 
Padrões e (POP’s) do Pronto-
Socorro Adulto
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Adulto (PSA) atualizou os 44 
protocolos, 83 POP’s e o Manual de 
Normas e Funcionamento. “É muito 
trabalho, mas vale a pena, ficou 
muito bom. Está à disposição das 
equipes do PSA, tanto fisicamente 
quanto na intranet”, informa o 
coordenador do PSA, Dr. José 
Antônio Volpiani.

Desta forma reiteramos aos 
setores e serviços quanto à 
necessidade do cumprimento 
desta formalidade para melhoria 
na atenção à Saúde. Estaremos 
assim, cumprindo a missão do 
HSPM: “Atender, Cuidar e Ensinar 
com Excelência”.     

A Superintendência iniciou um ciclo 
de conversas com os coordenadores 
do hospital, começando pela 
Gerência Técnica de Engenharia e 
Manutenção. Nesse primeiro encontro 
participou o responsável pelo setor, 
Allan dos Santos de Jesus, com os 
coordenadores:  Evandro Rodrigo de 
Santana (Manutenção Preventiva),  
Fabiano Duarte Rosa (Almoxarifado),  
João Pedro da Silva (Manutenção 
Corretiva), José Renato Scheibler 
da Cunha (Eng. Clínica – controle de 
equipamentos), Paulo Sérgio Leite (Eng. 
Clínica Corretiva) e o Nikolas Bruno de 
Jesus Silva (Eng. Clínica Preventiva). 

O tema abordado foi à 
oportunidade de melhorias. Embora o 
setor já tenha passado por reformas 
e adequações na infraestrutura da 
Marcenaria e Mecânica, Dra. Elizabete 
Michelete informou que outras 
melhorias serão realizadas. “Agradeço 
todo trabalho realizado desde o início 
da pandemia, pois sem a mão de 
obra da equipe da Manutenção não 
seria possível prestar atendimento de 
excelência aos nossos pacientes em 
um momento tão difícil”. 

Entre os assuntos da conversa, os 
coordenadores relataram a importância 
de cursos para reciclagem da equipe e a 
Superintendente lembrou que está em 
andamento a contratação dos cursos 
de NR-10 (Segurança e Eletricidade), 
SEP (Sistema Elétrico Potência) e NR-
35 (Trabalho em altura), que estavam 
suspensos devido a pandemia da 
Covid-19.

Encontro com coordenadores 
da Engenharia e Manutenção
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Confira essas e outras notícias 

na íntegra no site do HPSM:

www.hspm.sp.gov.br

CAPACITAÇÃO

Duas oficinas de Metodologia 
para Procedimentos Licitatórios 
para Fiscais e Gestores de 
Contratos foram realizadas em 
junho. O evento, validado para 
carreira, ocorreu das 9h às 12h e 
foi ministrado pelo Coordenador 
da Comissão de Julgamento de 
Licitações do HSPM, Odair Bezerra. 
Participaram dos eventos 44 
servidores, e as próximas turmas 
estão agendadas para o mês de 
julho (dias 7 e 21) e agosto (dias 4, 
18 e 25).

A oficina teve como objetivo: 
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. 

No total, a capacitação tem 
o intuito de alcançar todos os 
158 servidores que atuam como 
fiscais e gestores de contratos, no 
HSPM. A participação é exclusiva 
aos profissionais mencionados, 
conforme Portaria HSPM Nº 16, de 
9 de maio de 2022.

Foi realizado, nos dias 2 e 23 de 
junho, o primeiro módulo do Curso 
de Técnica Cirúrgica, na sala 1 do 
Laboratório da Gerência Técnica 
de Ensino e Pesquisa/COREME. As 
aulas ocorreram entre 17h30 e 19h 
e foram oferecidas aos médicos 
residentes de primeiro e segundo 
anos, do HSPM. O curso é ministrado 
pelo Dr. Guilherme Kappaz (médico 
cirurgião do aparelho digestivo 
do HSPM) e tem como objetivo 
aprimorar habilidades cirúrgicas 
dos residentes da Cirurgia Geral.

Os residentes de primeiro ano 
foram apresentados aos temas de 
paramentação, equipe cirúrgica, 
material cirúrgico, nós e sutura. Aos 
de segundo ano, princípios técnicos 
de laparotomias e herniorrafias 
incisionais fizeram parte da 
abordagem. O curso é obrigatório 
a todos os médicos residentes da 
Cirurgia Geral do HSPM e conta 
com mais quatro módulos, entre os 
meses de julho e dezembro.

O HSPM ofereceu aos médicos 
residentes da instituição o curso 
“Treinamento de Prescrição 
Eletrônica”, nos dias 22, 23, 24, 27, 
28 e 29 de junho, das 14h às 17h. 

A empresa Human Concierge 
foi contratada pelo hospital, e o 
treinamento individual oferecido 
aos residentes foi realizado pelos 

Reanimação neonatal foi tema 
de palestra realizada no hospital 
dia 15 de junho, ministrada 
pela pediatra e neonatologista 
Dra. Kamila Rabelo de Oliveira, 
que falou para as equipes de 
enfermagem sobre a importância 
da preparação dos profissionais 
da saúde para a necessidade 
de um rápido atendimento aos 
recém-nascidos, já que muitas 
vezes existe a necessidade da 
reanimação.

A médica ensinou quais 
procedimentos devem ser feitos 
e como os enfermeiros devem 
agir nesse momento para melhor 
auxiliar os médicos na sala de 
parto e ressaltou a importância 
dos equipamentos adequados 
para os bebês, em especial aqueles 
que condizem com o tamanho da 
criança que está sendo atendida 
pelo profissional.

Oficina de Metodologia para 
Procedimentos Licitatórios

Primeiro módulo do Curso 
de Técnica Cirúrgica 

Treinamento de Prescrição Eletrônica é oferecido aos residentes

Reanimação Neonatal 
é tema de palestra

técnicos da empresa. 
Foram disponibilizados os 

computadores da biblioteca da 
Gerência Técnica de Ensino/
COREME para a realização das 
aulas. 

Ao todo, o curso contou com a 
participação de 55 residentes e a 
segunda fase continurá em julho.



O sangue é o fluido corporal 
responsável pelo transporte 
de substâncias, como oxigênio, 
hormônios, anticorpos e nutrientes. 
Além disso, concentra defesas do 
sistema imunológico nos seres 
humanos. Tais funções revelam o 
papel essencial que ele tem para 
a manutenção da vida. Ressaltam, 
ainda mais, a importância que tem 
o doador de sangue. Nessa edição 
do HSPM Responde, a enfermeira do 
Banco de Sangue do HSPM (Colsan) 
Eliane Cordeiro tira dúvidas e explica 
a importância de se doar sangue ao 
longo do inverno.

Por que a doação de sangue é 
importante?

O sangue é responsável por 
transportar importantes substâncias 
para o funcionamento do nosso 
organismo, além disso, concentra 
quase todas as defesas do sistema 
imunológico do corpo. Por isso é tão 
importante doar sangue. Com 450 
ml de sangue é possível salvar até 
quatro vidas. 

Quem mais se beneficia com a 
doação?

O sangue doado é utilizado 
no tratamento de pessoas com 
doenças hematológicas variadas, 
doenças crônicas, pessoas que se 
submetem a cirurgias de grande 
porte, transplantes, além de ser 
utilizado em situações de urgências 
e emergências em geral.

Por que a doação diminui durante o 
inverno?

Isso ocorre por uma série de 
fatores: devido ao período de férias 
escolares, à chegada do frio e 
mesmo pelos períodos de chuvas. 
A doação de sangue acaba sendo 
afetada com o afastamento dos 

Doação de sangue sofre redução 
nos meses mais frios do ano

doadores e os estoques de sangue 
diminuem.

Qual o risco na queda dos estoques 
de sangue?

A queda de estoque prejudica o 
atendimento de todos os pacientes 
em estado grave que são atendidos. 
Todos que necessitam de transfusões 
nos hospitais. É necessário que se 
mantenha um número estável e 
constante de doações para que os 
estoques permaneçam em níveis 
adequados, seguros e, dessa forma, 
atender a todas as demandas.

Qual tipo sanguíneo é mais comum? 
Qual o mais em falta?

O tipo sanguíneo mais comum é 
o O positivo (O+) e o tipo sanguíneo 
mais raro é o AB negativo (AB-).

Quais os requisitos e/ou impeditivos 
para poder doar?
Para doar sangue, é necessário:
-Portar documento oficial de 
identidade;
-Estar alimentado, evitando 
comidas pesadas (gordurosas);
-Ter entre 16 e 69 anos de idade (a 
primeira doação deve ter sido feita 
até 60 anos. Menores de idade 
devem estar acompanhados de 
responsáveis legais);
-Pesar acima de 50kg;
-Tatuagens e piercings devem ter 
sido feitos há mais de um ano;
-Diabéticos do tipo 2, sem uso de 
insulina, podem doar.

Como doar no HSPM?
A doação pode ser realizada no 

Banco de Sangue do hospital, no 
quarto andar. O HSPM fica na Rua 
Castro Alves, 60. Bairro da Aclimação. 
Próximo ao Metrô Vergueiro. O 
atendimento ocorre de segunda a 
sábado, das 8h às 13h, exceto nos 
feriados.

Superintendente: Dra. Elizabete Michelete
Assessoria de Relações Institucionais 
Publicitária: Daniela Avancini | MTB 6486
Jornalista: Rosângela Dias | MTB 47812
Estagiários de jornalismo: 
Beatriz Rodrigues e Gabriel Serpa
Rua Castro Alves, 63/73 - 7º andar
Aclimação - São Paulo - SP

www.hspm.sp.gov.br
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Baixas temperaturas, chuva e férias escolares impactam estoques; 
período requer atenção.

No Dia Mundial do Doador de 
Sangue, 14 de junho, a equipe 
de comunicação da Prefeitura 
Municipal de São Paulo (PMSP) 
publicou na página do Facebook 
um vídeo produzido no Banco de 
Sangue do HSPM, localizado no 
quarto andar do hospital. A matéria 
tem como intuito incentivar a 
doação de sangue nos meses mais 
frios do ano — período de queda 
nos estoques.

Confira o vídeo: 
h t t p s : // w w w. f a c e b o o k . c o m /
PrefSP/videos/554189436184599

Banco de Sangue do HSPM 
vira pauta da Prefeitura


