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Programa de Residência Médica recepciona novos profissionais
A cerimônia para recepção dos 

médicos residentes aprovados no 
Processo de Seleção Pública de 
Residência Médica do município de 
São Paulo aconteceu em 3 de março 
no auditório da Uninove Vergueiro. A 
aula magna foi ministrada pelo atual 
Secretário  Municipal da Saúde, Dr. Luiz 
Carlos Zamarco. A mesa do evento 
também contou com a presença de 
Patrícia Ferreira Pallota, coordenadora 
de Gestão de Pessoas, Marcelo Takishi 
Scrocco, diretor da Escola Municipal 
de Saúde, Dra. Ana Cristina Zoollner, 
diretora da Comissão Municipal de 
Residentes da SMS e Paulo Fernando 
Constancio de Souza, da Comissão 
Estadual de Residência Médica do 

Dr. Luiz Carlos Zamarco 

Da esquerda para a direita: Sra. Ana Maria Pedroso, Sra Juliane Burgatti, Dr. José Caruso, 
Dr. Luiz Carlos Zamarco, Dr. Marcos Yano, Dra. Flávia Pallinger e Dra. Deborah Fontes

Auditório Uninove

Anfiteatro HSPM

Estado de São Paulo.
A Superintendente em 

Substituição do HSPM, Dra. Flávia 
Ivana Pallinger, prestigiou a 
cerimônia acompanhada do diretor 
do Departamento de Atenção à 
Saúde (DAS), Dr. Marcos Yoshio Yano, 
do coordenador do Centro Cirúrgico, 
Dr. José Caruso, da coordenadora da 
Anestesia, Dra. Deborah Cristina R. 
Fontes, da coordenadora da Gerência 
Técnica de Ensino e Pesquisa (GTEP),  
Sra. Juliane Cristina Burgatti e da 
assessora da GTEP, Sra. Ana Maria 
Pedroso de Campos Neta.

Os médicos residentes do HSPM 
foram recepcionados no mesmo dia. 
A abertura do evento foi realizada de 

forma virtual pela Superintendente, 
Dra Elizabete Michelete, do 
coordenador da Coreme, Dr. Pedro 
Marcos Santinho de Souza, do diretor 
do DAS e da gerente de Ensino e 
Pesquisa. 

“A residência médica é 
fundamental para a formação dos 
profissionais e o programa do HSPM, 
que existe há mais de 40 anos, é 
referência, com atividades práticas e 
teóricas supervisionadas por médicos 
preceptores qualificados”, destacou a 
Superintendente.   

Foram oferecidas 65 vagas para 20 
especialidades na edição deste ano. 
Por conta da pandemia, os residentes 
selecionados para os programas de 
Clínica Médica e Cirurgia Geral foram 
recepcionados no auditório Dr. Argos 
Meirelles, enquanto os participantes 
de especialidades clínicas e 
cirúrgicas, Ginecologia e Obstetrícia 
e Pediatria foram acolhidos em suas 
respectivas clínicas juntamente com 
os preceptores para assistirem à 
programação de aulas. 



Aula com alunos da Santa CasaNova prática integrativa 
é oferecida no HSPM Nos dias 3 e 4 de março o HSPM 

recebeu a visita de estudantes do 3º ano 
da graduação da Faculdade de Medicina 
da Santa Casa. Acompanhados por 
professores, os alunos foram acolhidos 
pelo Núcleo Executivo de Planejamento e 
Qualidade (NEPQ) do hospital, onde foram 
apresentados aos indicadores técnicos, 
organizacionais e assistenciais do HSPM.  
Em seguida, os futuros profissionais da 
saúde conheceram as dependências do 
Complexo Hospitalar. A integração com 
estudantes de Medicina da Santa Casa de 
São Paulo acontece há mais de 20 anos. 
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Os departamentos de 
Administração e Infraestrutura 
(DAI) e de Apoio Técnico (DAT) 
passaram por mudanças de chefia. 
A escolha dos nomes considerou 
o desempenho das servidoras 
ao longo de suas carreiras no 
HSPM, conforme ressaltou a 
Superintendente em Substituição, 
Dra. Flávia Ivana Pallinger. 

“A Administração, diante de uma 
oportunidade de novo cargo, está 
dando preferência para servidores do 
hospital, profissionais que já estão 
familiarizados com o nosso dia-a-dia. 
É também uma maneira de prestigiar 
os funcionários, reconhecendo o 
valor do trabalho desenvolvido no 
hospital”. 

Servidora do HSPM há 32 anos, 
Nilza Lima da Silva é a nova diretora 

do DAI. Formada em Administração 
e pós-graduada em Gestão Pública, 
ela falou sobre a expectativa com o 
novo desafio. “Quero registrar meus 
agradecimentos, de coração, à Dra. 
Elizabete (Superintendente) e Dra. 
Flávia pelo convite, pela confiança e 
reconhecimento do meu trabalho ao 
longo desses anos, e também a todos 
do hospital que contribuíram com o 
meu trabalho. A tarefa é árdua, mas 
estou muito feliz em fazer parte das 
mudanças necessárias e positivas no 
HSPM”, afirmou.  

No DAT, a nova responsável pela 
direção é a biomédica pós-graduada 
em Análises Clínicas, Dra. Mônica 
Ahmed. São 20 anos atuando no 
HSPM, sendo 13 como coordenadora 
I do Serviço Técnico de Análises 
Clínicas. A servidora também 

Mudanças nas direções das diretorias do DAI e DAT
agradeceu à alta Administração 
pelo convite e reconhecimento 
aos colaboradores dedicados ao 
hospital. 

“Esse novo desafio me 
proporcionará alcançar novos 
conhecimentos e experiências, sempre 
em busca de melhoria contínua da 
Qualidade e melhores resultados 
juntamente com: Análises Clínicas 
(Laboratório), Anatomia Patológica, 
Nutrição e Dietética, Farmácia, 
Arquivo Médico, Gasoterapia, Apoio 
Diagnóstico (Centro Diagnóstico por 
Imagem) e Equipe Multidisciplinar de 
Terapia Nutricional”. 

O HSPM parabeniza às servidoras 
e deseja sucesso nas novas etapas, 
sempre com foco na melhoria dos 
serviços prestados aos usuários. 

A grade de programação da 
Sala de Meditação ganhou uma 
nova terapia neste mês de março. 
A novidade é a Terapia de Campo 
do Pensamento (TFT), tratamento 
autoaplicável integrado ao campo do 
pensamento e baseado no sistema 
dos meridianos da Acupuntura. O 
atendimento é online às quartas-
feiras (semanas alternadas), às 
19h30. Para agendar, acesse o link 
https://bit.ly/HSPM_TFT. 

Outras duas Práticas Integrativas 
e Complementares (PICs) já 
conhecidas dos usuários estão 
de volta à programação. A 
Reflexoterapia, que ajuda a 
restabelecer o fluxo de energia 
que circula no organismo, levando 
ao equilíbrio físico, mental e 
emocional, foi retomada na 
modalidade presencial e acontece 
às quintas-feiras, das 9h às 12h. 
O agendamento é realizado pelo 
whatsapp (11) 97724-2070. 

Também voltaram os atendimentos 
presenciais para os interessados em 
Meditação. A prática está disponível 
às quartas-feiras, das 10h às 11h, com 
agendamento pelo whatsapp (11) 
99279-7847. Atualmente a Sala de 
Meditação do HSPM oferece uma 
vasta gama de PICs. 

Para saber mais detalhes e 
conferir a programação completa da 
Sala de Meditação do HSPM, acesse 
o link: https://bit.ly/HSPM_PIC.  

Reunião com o Departamento de Administração e Infraestrutura Reunião com o Departamento de Apoio Técnico 
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Servidores recebem treinamento 
sobre combate a incêndio

Mais uma turma de servidores 
participou do treinamento da Brigada 
de Incêndio, oferecido pelo HSPM, 
por meio do Núcleo Especializado 
em Saúde do Trabalhador (NEST). 
A capacitação com duração de oito 
horas aconteceu no dia 25 de março, 
na Rochácara Ecofire.   

O treinamento prático atende à 
Instrução Técnica (IT) 17 do Corpo de 

Seis painéis de chamada foram 
instalados no ambiente de espera 
do 6º andar para auxiliar na 
organização dos atendimentos. O 
software instalado nos monitores 
permite que os pacientes sejam 
chamados pelo nome, o que facilita 
a identificação do usuário, e também 
sinaliza em qual sala será realizada 
a consulta. A previsão é que a 
tecnologia seja implementada em 
outros andares.

Funcionárias e pacientes foram 
presenteadas com uma programação 
especial para comemorar o Dia da 
Mulher, em 8 de março. A Central de 
Ação Voluntária (CAV), com auxílio 
do setor de Comunicação, produziu 
lembrancinhas, compostas por 
cartões e lixas de unhas, que foram 
entregues pelo representante do 
grupo Babás do Riso às pacientes 
internadas (foto abaixo). 

Servidoras interessadas em 
melhorar a saúde corporal também 
puderam participar da aula de 
alongamento, realizada no período 
da manhã na rampa de acesso ao 3º 
andar pelo Programa Vida Saudável. 
A prática auxilia na flexibilidade 
muscular, previne lesões por esforço 

Seguindo o processo de 
modernização dos consultórios, 
começou a instalação de impressoras 
para uso dos profissionais. As 
clínicas de Urologia, Proctologia,  
Gastrocirurgia, Otorrinolaringologia 
e Oftalmologia,  foram as primeiras a 
receber o equipamento, que pode ser 
utilizado para impressão de receitas 
médicas, solicitações de exames de 
imagem, anamnese ou evolução. As 
impressoras serão instaladas em todos 
os consultórios, que já contam também 
com computadores, e vão auxiliar os 
profissionais na execução das tarefas 
diárias e possibilitar melhorias no 
atendimento aos pacientes.

Foram retomadas as reuniões 
realizadas pela Superintendência 
com a participação dos diretores do 
DAS, DAT, DAI e DGT. Cada encontro 
terá um tema diferente e o primeiro 
deles foi o orçamento. “A ideia é 
aproximar os diretores da execução 
do orçamento, informa-los sobre o 
andamento e otimizar os recursos”, 
afirmou o diretor da Gerência Técnica 
Contábil-Financeira, Ademir Rodrigues 
de Souza.

Novos painéis de chamada

Consultórios recebem impressoras 

Orçamento é tema de encontro 
com diretores 
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Programação especial marca o Dia da Mulher
repetitivo e melhora a postura, 
entre outros benefícios. As aulas 
acontecem todas as terças e quintas-
feiras, das 7h às 8h (foto abaixo).

Quem passou pelo saguão principal 
(térreo) às 11h foi presenteado com 
a exibição especial do coral do 
HSPM. Formado por funcionários 
do hospital, o grupo encantou os 
presentes com a apresentação 
de sucessos da música brasileiras 
regidas pelo maestro Jorge Salgado. 
O coral faz parte do Programa 
Gestão Humanizada HSPM – Cuidar 
de Quem Cuida, da Gerência Técnica 
de Desenvolvimento. 

Bombeiros, que torna obrigatória 
a Brigada de Incêndio em todas 
as edificações ou áreas de risco, 
conforme o Decreto Estadual nº 
63.911/18. As datas para as próximas 
turmas já foram definidas: 29 de 
abril, 27 de maio e 24 de junho. Para 
participar é preciso estar apto pelo 
médico do trabalho do Nest e ter 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. 

Lembramos que, em caso de 
emergência de incêndio nas áreas 
internas e externas do HSPM, 
a equipe de bombeiros civis do 
hospital deve ser acionada pelo 
ramal 7952. 
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Oftalmologia recebe aparelhos de última geração
Novos equipamentos de alta 

tecnologia chegaram à clínica de 
Oftalmologia neste mês. É o caso 
do novo microscópio cirúrgico 
com sistema de vídeo e imagem 
Leica M220 F12, utilizado em 
cirúrgicas oftalmológicas, como 
em casos de catarata e glaucoma. 
O aparelho, que tem como função 
ampliar o campo cirúrgico e 
viabilizar um procedimento mais 
seguro e eficiente, já está em uso 
e as primeiras operações foram 
realizadas no último dia 28 pelo Dr. 
Alberto Hiroshi Sumitomo.

De fácil manuseio, a aparelho 
conta com ajuste automático que 
resulta em maior precisão e redução 
no tempo de operação. “O novo 
microscópio proporciona, por conta 
do novo sistema de iluminação 
e da sua operacionalidade, uma 
visualização mais detalhada das 
estruturas oculares, de forma 
a agilizar a cirurgia e acelerar a 
recuperação visual do paciente”, 
explicou o Dr. José Carlos Minaguti, 
coordenador da clínica. Foram 
investidos R$ 255 mil para a compra, 
realizada com recursos próprios do 
hospital.  

A modernização da Oftalmologia 
contou com a chegada de outros 
itens: 
• Biômetro óptico (uma unidade): 
fornece as medidas para a escolha 
da lente intraocular implantada nas 
cirurgias de catarata. Foi adquirido 
por R$ 204 mil (emenda parlamentar 
do Sr. Vereador Aurélio Nomura).
• Oftalmoscópio indireto (duas 
unidades): utilizado no mapeamento, 
diagnóstico e acompanhamento das 
doenças da retina. Adquirido por R$ 

Cirurgia de Catarata realizada pelo Dr. Alberto Hiroshi Sumitomo Biômetro

Autorefrator Refrator

Lâmpada de Fenda

Sala de exames Oftalmoscópio indireto

19.160,00 (emenda parlamentar do 
vereador Sr. Felipe Becari). 
• Lâmpada de fenda (duas unidades): 
Equipamento utilizado para o exame 
dos olhos de forma bem ampliada, 
em até 16 vezes, possibilita 
investigar as doenças que atingem 
a conjuntiva, esclera, córnea, íris, 
cristalino, vítreo, coroide e retina. 
Adquirido por R$ 56.800 (emenda 
parlamentar do vereador Sr. Felipe 
Becari).
• Tonômetro de aplanação (duas 
unidades): mede a pressão dos 
olhos, verifica se o paciente tem 
glaucoma e é utilizado para controle 
da doença. Adquirido por R$ 
11.470,00 (recursos próprios).
• Autorefrator com ceratômetro 
automático (uma unidade): 
Equipamento computadorizado 
utilizado para verificar a graduação 
dos óculos do paciente. Adquirido 
por R$ 30.100 (emenda parlamentar 
do vereador Celso Giannazi). 
• Refrator de Greens (duas unidades): 
utilizado para diagnóstico de miopia, 
hipermetropia, astigmatismo 
e presbiopia. Adquirido por R$  
23.190,00 (recursos próprios). 
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A Hospedaria de Cuidados Paliativos recebeu 10 camas

ACONTECEU

Área externa conta com 
nova sinalização visual

Decoração infantil

Reunião da Qualidade

A fachada oeste do hospital está 
de cara nova após a instalação de 
painel luminoso, com o logotipo do 
HSPM. A base estrutural oval branca 
com o logotipo nas suas cores oficiais 
em relevo foi fixada no paredão do 
bloco hospitalar, a 42 metros de 
altura. Conta com iluminação frontal 
através de holofotes suportados 
por hastes retráteis que permitem 
fácil manutenção quanto à troca de 
lâmpadas. O painel foi adquirido via 
pregão eletrônico e custou R$ 157 mil. 

A sala de coleta infantil, localizada 
no 4º andar, recebeu decoração 
especial com a instalação de 
adesivos. O objetivo é tornar o 
espaço mais agradável e lúdico para 
crianças durante o atendimento. O 
material ilustrativo foi doado pelo 
Departamento de Administração e 
Infraestrutura  (DAI).  

Em março o Núcleo Técnico de 
Planejamento e Qualidade retomou 
as reuniões presenciais, que 
acontecem todos os meses. 

O primeiro encontro foi realizado 
pelo Dr. Marcos Antonio Cyrillo, 
coordenador do Serviço Técnico de 
Controle de Infecção Hospitalar.  

Modernização do parque 
tecnológico

Diversos equipamentos novos 
foram adquiridos ao longo de 
2021 para auxiliar os profissionais 
de diversas áreas na execução 
das tarefas diárias e possibilitar 
melhorias no atendimento oferecido 
ao servidor municipal.  

Foram investidos     R$ 7.137.571,45. 
Confira abaixo alguns itens:
58 Suportes de soro de parede em 
aço inoxidável
23 Macas tubulares
2 Centrífugas refrigeradas de mesa 
1 Conjunto radiológico fixo
25 Mesas clínicas
3 Câmaras para conservação de 
imunobiológicos, hemoderivados e 
termolábeis
1 Sistema de ultrassonografia 
totalmente digital (portátil)
100 Microcomputadores 
18 Pranchas com sistema deslizante 
de transferência de paciente 
4 Equipamentos de ultrassom de 
altíssima resolução e adaptáveis
12 Carros maca hidráulica, duas 
colunas, leito radiotransparente 
1 Autoclave ciclo rápido
1 Autoclave alta temperatura
2 Eletrocardiógrafos
10 Cadeiras otorrinolaringológicas 
5 Eletrocardiógrafo com 12 derivações 
1 Bisturi eletrônico cirúrgico  
15 Fotopolimerizadores   
47 Mesas de cabeceira conjugada 
com mesa de refeição  
1 Ecógrafo com alta taxa de quadros 
para cardiologia 
1 Microscópio cirúrgico oftalmológico
3 Gravadores digitais de Holter 
51 Mesas para exame clínico
57 Longarinas dois e três lugares 
35 Esfigmomanômetros aneróide com 
pedestal tamanho adulto e obeso
8 Oxímetros portáteis adulto, 
pediátrico e neonatal 
42 Biombos triplo hospitalar
45 Camas elétricas

Comunicação efetiva é 
tema de evento presencial 

O Anfiteatro Dr. Argos Meirelles 
recebeu no último dia 29 a palestra 
“Anotação de enfermagem e a 
importância da passagem de plantão: 
comunicação efetiva”, voltada para 
profissionais da área de enfermagem 
que atuam no HSPM.   

O palestrante foi integrante do 
Conselho Regional de Enfermagem 
(Coren - SP), Enfermeiro, Professor e 
Conselheiro, Dr. Vinícius Batista Santos, 
que abordou resoluções, pareceres 
e diretrizes estabelecidos por órgãos 
da área e dicas para melhorar o 
desempenho na comunicação, como a 
utilização do método SBAR, sigla para 
Situação, Breve Histórico, Avaliação e 
Recomendação.

 O profissional reforçou que a clareza 
e precisão nas informações transmitidas 
durante a passagem de plantão têm 
impacto na qualidade da assistência 
prestada aos pacientes.  “Hoje o registro 
não é só estatístico, mas é de proteção, 
de troca de informação e também serve 
para pesquisa”, afirmou.

A Superintendente Dra. Elizabete 
Michelete e a Chefe de Gabinete, Dra. 
Flávia Ivana Pallinger, estiveram entre 
os presentes na palestra. “A didática 
do conselheiro do Coren é excelente. 
Conseguiu prender a atenção e 
esclarecer dúvidas sobre um tema que 
é de extrema importância para todos 
que atuam na assistência hospitalar”, 
elogiou a Superintendente.

www.hspm.sp.gov.br
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Profissionais de Nefrologia do 
HSPM realizaram evento online no 
YouTube para marcar o Dia Mundial 
do Rim, comemorado em 10 de 
março. Participaram a Dra. Mary 
Carla Estevez Diz, coordenadora 
do Departamento de Nefrologia, e 
os médicos Dra. Adriane Gubeissi 
Lodi, Dra. Renata de Cassia Zen, Dra. 
Hanna Guapyassu Machado e Dr. 
Raphael Rebello. 

Com apoio da Sociedade Brasileira 
de Nefrologia, a live foi aberta 
ao público em geral e abordou 
informações sobre as doenças 
renais, patologias que causam 
danos aos rins, como a hipertensão 
arterial e diabetes e fatores de 
prevenção. Os participantes tiveram 
a oportunidade de enviar dúvidas 
para serem respondidas ao vivo.  
Interessados no tema podem assistir 
ao bate-papo, que está disponível 
no link https://bit.ly/HSPM_NEFRO.          

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. 

Foram definidos 
os setores que 
farão parte da 
segunda turma 
do programa 
“Implantando o 

Pensamento Enxuto no Ambiente 
de Trabalho por meio da Ferramenta 
5S”: Capacitação e Desenvolvimento, 
Farmácia, Informática, Materno 
Infantil (Centro Obstétrico, 
Enfermaria Pediátrica, Maternidade, 
Pronto-Socorro Infantil, UTI Neonatal 
e UTI Pediátrica) e Ouvidoria.  

O sistema 5S é utilizado para 
organizar espaços para que o 
trabalho possa ser realizado de 
forma mais eficiente, e é baseado 
em cinco palavras japonesas: Seiri 
(Senso de utilização); Seiton (Senso 
de organização); Seiso (Senso 
de limpeza); Seiketsu (Senso de 
padronização) e Shitsuke (Senso de 
disciplina). 

O programa é composto por uma 
capacitação teórica, seguida da 
parte prática, que é a implantação 
da ferramenta nos setores. O curso 
a distância, com carga horária de 20 
horas, é a base do programa. 

DESTAQUE DO MÊS 

A coordenadora do Programa Vida 
e Terapia, Dra. Joseli Beatriz Suzin, foi 
uma das convidadas de evento online 
realizado pelo Projeto Despertar 
do Hospital São Paulo. A live foi 
transmitida pelo Facebook no dia 17 
de março e teve como tema “Práticas 
integrativas nos hospitais públicos”. 
Os interessados podem assistir ao 
conteúdo disponibilizado neste link: 
https://bit.ly/HSPM_LivePIC

Live esclarece dúvidas sobre 
a saúde dos rins

PICS é tema de live

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

https://bit.ly/HSPM_
Cursos

CURSOS NO HSPM

A Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA) é formada por 
um grupo de funcionários eleitos e 
indicados pela Administração com 
o objetivo de tornar o ambiente 
de trabalho seguro e saudável. 
Para isso, trabalhamos diariamente 
realizando levantamento de riscos, 
análise de acidentes, vistorias e 
campanhas de conscientização da 
prevenção de acidentes e doenças 
do trabalho. 

A CIPA/HSPM atua de forma 
contínua, mesmo diante da atual 
situação de pandemia, encaminhando 
demandas para a Administração, que 
executa as melhorias de estrutura 
e processos quando necessário, 
diminuindo os riscos de acidentes e 
doenças do trabalho. 

Nosso grupo é formado pelos 
cipeiros: Edson Mariano Silva 
(Manutenção), Larissa da Silva Souza 
(Suprimentos), Selma Silveira Santos 
(Gerência Técnica de Internação), 
Roberta Carolina de Lima Oliveira 
(Núcleo Especializado em Saúde do 
Trabalhador), Amanda Monteiro V. 
Pereira (Capacitação), Carlos Alberto 
D’urso Carneiro (Núcleo Especializado 
em Saúde do Trabalhador), Elielma 
Maria Silva Targino (Centro Cirúrgico), 
Paulo Cesar Torres de Freitas 
(Núcleo de Epidemiologia Pesquisa 
e Informação), Aristenio Antunes de 
Aquino (Gráfica), Oriosval de Paula 
Souza (Departamento Técnico de 
Administração e Infraestrutura), 
Kelly Rodrigues de Oliveira 
(Informática), Ana Maria Linhares 
(Arquivo Médico), Elvis Cardoso da 
Silva (Arquivo Médico), Sonia Coelho 
(Laboratório), Renata Salatiel Ferreira 
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Xavier de Oliveira (Segurança), 
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Técnica de Material Esterilizado), 
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A CIPA/HSPM possui um canal 
de comunicação para sugestões, 
apontamentos, dúvidas e demais 
informações pelo email hspmcipa@
hspm.sp.gov.br.
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A diabetes é caracterizada pela 
elevação da glicose no sangue e 
se não tratada corretamente pode 
provocar lesões por todo o corpo. 
Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) 13 milhões de brasileiros 
sofrem da doença. Nesta edição do 
HSPM Responde, a endocrinologista 
do Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM), Dra. Lívia Porto 
Cunha, esclarece dúvidas como 
o que é a pré-diabetes, o que 
causa a diabetes gestacional e os 
problemas causados pelo chamado 
pé-diabético.

O que é diabetes?
Diabetes Mellitus é uma doença 

caracterizada pela elevação da glicose 
no sangue (hiperglicemia). Pode 
ocorrer devido a defeitos na secreção 
ou na ação do hormônio insulina, que 
é produzido no pâncreas.

Quais as diferenças de diabetes 
tipo1 e tipo2?

O diabetes tipo 1 é uma doença 
autoimune que faz com o que o 
pâncreas pare de produzir insulina 
definitivamente.

Geralmente ocorre na infância 
ou adolescência. No diabetes tipo 
2, o pâncreas ainda produz insulina, 
porém, em quantidade insuficiente.

Quais os sintomas de diabetes?
Cansaço, fome, sede excessiva, 

perda de peso repentina, micção 
frequente e escurecimento de 
dobras, como a da axila e do pescoço.

O que é pré-diabetes?
São níveis elevados de glicose 

acima do parâmetro considerado 
normal, mas não elevados o 
suficiente para diagnosticar 
Diabetes Mellitus. É uma situação 
que antecede a diabetes e serve de 
alerta para evitar a progressão da 
doença. É considerado pré-diabetes 
quando a glicemia em jejum está 
entre 100 e 125 mg/dl.

O que causa diabetes gestacional?
Acontece na maioria dos casos 

Diabetes: tratamento adequado 
previne complicações

no 3° trimestre da gestação e 
está principalmente relacionada 
com a resistência a insulina que é 
desenvolvida como consequência 
do aumento da concentração dos 
hormônios relacionados com a 
gravidez. Pode trazer complicações 
à saúde da mãe e do bebê, como 
ganho de peso excessivo (para 
ambos), aumento no líquido 
amniótico, malformações fetais e 
parto prematuro.

Quais os fatores que aumentam as 
chances de desenvolver a diabetes?

Além dos fatores genéticos e 
a ausência de hábitos saudáveis, 
existem outros fatores de risco 
como diagnóstico de pré-diabetes; 
pressão alta; colesterol alto ou 
alterações na taxa de triglicérides 
no sangue; sobrepeso; pais, irmãos 
ou parentes próximos com diabetes; 
doenças renais crônicas; diabetes 
gestacional; síndrome de ovários 
policísticos; apneia do sono e uso 
de medicamentos da classe dos 
glicocorticoides.

A má alimentação tem contribuído 
para o crescimento da doença entre 
as crianças e adolescentes. Qual o 
impacto da doença nestas faixas 
etárias?

Problemas psicossociais são 
muito comuns entre crianças 
com diabetes e suas famílias. Até 
metade das crianças desenvolvem 
depressão, ansiedade ou outros 
problemas psicológicos. Distúrbios 
alimentares são um problema grave 
em adolescentes, que às vezes 
também pulam as doses de insulina 
em um esforço para controlar o 
peso. Problemas psicossociais 
também podem resultar em controle 
glicêmico inadequado, afetando 
a capacidade da criança de aderir 
aos seus regimes dietéticos e/ou 
farmacológicos.

Todo diabético precisa tomar 
insulina?

Quem tem o tipo 1 da doença sim, 
porque é ela que falta. Já no tipo 
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2, primeiro os médicos prescrevem 
remédios para melhorar a ação 
e a produção desse hormônio. 
Geralmente são dois ou três 
medicamentos orais combinados 
e a insulina entra só quando eles 
deixam de fazer efeito.

O que é pé diabético?
É uma série de alterações que 

podem ocorrer nos pés de pessoas 
com diabetes não controlada. 
Infecções ou problemas na circulação 
dos membros inferiores estão entre 
as complicações mais comuns, 
provocando o surgimento de feridas 
que não cicatrizam e infecções nos 
pés.

Quais problemas podem surgir caso 
a diabetes não seja controlada? 
Como se prevenir?

As complicações da diabetes 
normalmente surgem quando o 
tratamento não é feito corretamente 
e quando não se tem o controle dos 
níveis de açúcar. Assim, a quantidade 
excessiva de glicose no sangue por 
muito tempo pode provocar lesões 
em todo o corpo, incluindo olhos, rins, 
vasos sanguíneos, coração e nervos.

A melhor maneira de prevenir as 
complicações do diabetes é através 
da prática de hábitos saudáveis 
como: dieta balanceada, manter o 
peso controlado, reduzir o consumo 
de sal, açúcar e gorduras, parar de 
fumar, praticar exercícios físicos 
regularmente (pelo menos 30 
minutos todos os dias) e uso regular 
das medicações.
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