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 O que podemos fazer para melhorar nosso ambiente de trabalho? 
Podemos começar pelo atendimento, sabemos que não é fácil para ninguém 
ter que deixar alguém aguardando, por isso vamos procurar melhorar nosso 
atendimento para maior satisfação dos nossos clientes internos (vocês) e os 
externos. Esta deve ser uma preocupação de todos, pois acontecem na rotina 
de trabalho de cada um, se cada membro da equipe fazer a sua parte e 
pensar no coletivo, você poderá mudar um pouco do conceito que se espera 
de cada um.
 Vamos abordar vários temas para ampliar este elo entre os nossos 
valorosos Policiais Militares e a PRÓ-PM. Esta Instituição precisa muito desta 
cooperação mútua, para atuarmos em conjunto com os nossos parceiros, 
disponibilizando benefícios e práticas saudáveis para a nossa corporação. Não 
basta disponibilizar, temos que divulgar os benefícios e facilitar o seu acesso, 
assim vamos crescer juntos e se fortalecer cada vez mais, por isso contamos 
com vocês.
 Nesta edição o Tenente Dent PM Luís Costa Carneiro e a Tenente 
Dent Flávia França, falam do trabalho realizado em conjunto com a PRÓ-PM, 
nas UIS de Mauá e Santos. O Chefe interino Major Dent PM Chammas do 
Centro Odontológico da Polícia Militar do Estado de São Paulo nos relata 
algumas áreas atuantes da PRÓ-PM. O Depoimento do Soldado Fábio e mais 
dicas de má postura com a equipe de fisioterapeutas do CRPM e ainda a 
importância da “CAMPANHA DOAR É LEGAL”, do Centro Médico.
 Nosso trabalho se completa quando chega até você informações 
importantes para a sua Saúde e realização do seu trabalho.
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Licitação
Disputa entre os proponentes, em 
leilão, hasta pública, partilha judicial, 
ou concorrência administrativa, para 
alienação ou adjudicação ao autor da 
melhor proposta.

Processo licitatório
É composto de diversos procedimentos 
que devem ser efetuados com base 
nos princípios definidos no Art.37 
3 da Constituição Federal, a saber, 
a legalidade, a impessoalidade, a 
moralidade, a publicidade e a eficiência, 
com o intuito de proporcionar à 
Administração a aquisição, a venda 
ou uma prestação de serviço de forma 
vantajosa, ou seja, menos onerosa e com 
melhor qualidade possível e isonomia 
aos membros. Isto acontece utilizando-
se um sistema de comparação de 
orçamentos chamado de “propostas das 
empresas”. As empresas devem atender 
às especificações legais necessárias, 
todas constantes do edital ou carta 
convite. A empresa que oferecer maiores 
vantagens será a escolhida para o 
fornecimento do produto ou do serviço, 
para aquisição de bens alienados pela 
administração ou para atuar nos regimes 
de concessão ou permissão em relação 
a serviço.

PRÓ-PM
Procedimento este que também acorre 
na PRÓ-PM, mas o processo é bem mais 
rápido, porque o objetivo nosso e atender a 
estas necessidades dos Centros: Médico; 
Odontológico e Reabilitação, sabemos 
desta importância e do equipamento ou 
itens que agregam para uma melhoria 
no tratamento do Policial Militar. Por 
isso contamos com um conselho de 
administração e fiscal que se reúnem 

para tratar de assuntos pertinentes a 
compra de materiais. Quando falamos 
em saúde do policial militar, o que 
pretendemos é sempre valorizar a vida 
de uma maneira mais ampla, para que 
possamos estender á uma qualidade 
de vida melhor e saudável para nossos 
valorosos POLICIAIS MILITARES.

Equipamentos e Manutenção

O Estatuto Social da PRÓ-PM prioriza a 
aquisição de equipamentos para o Orgão 
da Saúde do Policial Militar, mediante a 
solicitação do mesmo e de acordo com 
as especificações referidas. Por outro 
lado, é obrigação das “UGES” vinculadas 
a seus orgãos colocar em carga esses 
equipamentos adquiridos pela PRÓ-PM 
e prever recursos orçamentários para a 
sua manutenção.

Que  a PRÓ-PM destinou este o 
ano passado mais de 2 milhões em 
investimentos para a melhoria em 
atendimento no: Centro Médico, Centro 
Odontológico, Centro de Reabilitação, 
Centro de Apoio Social, Unidades 
Integradas de Saúde.

A PRÓ-PM obtém parcerias:

AFAM - Associados e familiares tem 
descontos nos curso oferecidos desde 
2006. Como também fornecimentos 
materiais de higiene pessoal, material 
de apoio para o trabalho do Corpo de 
Voluntários da PRÓ-PM.

Laboratório Panizza e Farmácia 
PHITOSHOP - Desconto de 20% (vinte 
por cento) em produtos e aviamentos de 
receitas de fórmulas de manipulação.
Site: www.panizza.com.br
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 Existem pessoas que nos transmitem 
uma sensação de higidez, vigor físico e 
mental, de tamanha saúde física e espiritual, 
que não se consegue imaginar que pereçam 
um dia. Álvaro Lazzarini cultivou os seus 
talentos e investiu em sua formação integral 
desde sempre. Adentrou à Polícia Militar 
e absorveu as características que fazem 
da milícia um padrão ético: disciplina e 
hierarquia, civismo, amor à Pátria. Manteve-
se afeiçoado aos princípios que observou 
em sua carreira Magistratura, onde se 
destacou pela retidão. Foi um padrão de 
juiz, numa carreira que precisava tanto de 
bons exemplos, numa era de flexibilização 
que chega a desnaturar o perfil de um 
agente estatal e de permissividade que faz 
confundir o pluralismo com a agonia dos 
valores essenciais a uma República.
 Cuidou do corpo. Era um atleta. 
Praticava exercícios físicos, fazia equitação. 
Não tinha vícios. Sua imagem era a de um ser 
humano inteiramente saudável. Por dentro e 
naquilo que transmitia externamente.
 Aprimorou-se na ciência jurídica, 
foi criativo na exploração de novas 
sendas no Direito Administrativo. Produziu 
obra consistente. Defendeu-a de forma 
combativa. Coragem era um atributo que 
integrava a sua personalidade. Ofereceu-
se para as mais relevantes funções que um 
juiz pode exercer dentro de sua instituição. 
Logrou êxitos, soube absorver derrotas. 
Preservou a identidade ilibada, a coerência, 
a consciência do dever cumprido.
 Na dimensão pessoal, era um 

homem pleno de ternura. Sua família foi 
destinatária de um amor incondicional. 
Tinha imenso orgulho de sua prole. Foi 
marido amantíssimo. Sempre manteve o 
culto a Heidi Alves Lazzarini, mesmo quando 
encontrou Marta a sua companheira dos 
últimos anos.
 A Providência, que o não poupou do 
sofrimento, ofereceu algumas alegrias. O 
reconhecimento de seus pares. Participar da 
promoção de seu primogênito Alexander ao 
cargo de desembargador do mesmo Tribunal 
de Justiça a que serviu com devotamento 
heroico. Até mesmo vibrar com a eleição de 
um conterrâneo à presidência da tribunal, 
meta que tangenciou, mas não logrou obter.
 Era amigo leal, solidário, generoso, 
fraterno. A Magistratura ainda não se deu 
conta do alcance da perda sofrida. Mas 
Álvaro Lazzarini continuará a viver na 
memória da instituição, enquanto houver 
interesse em se reverenciar paradigmas de 
juízes. Enquanto houver alguém disposto a 
saber o que deve ser um verdadeiro homem. 
O que é um homem consagrado às mais 
nobres causas. O que significa um homem 
livre nas suas opções, no talento, no espírito 
e na forças espiritual. Seu exemplo será a 
cada dia mais necessário, quando se assiste 
ao espetáculo de tantas consideradas boas 
cabeças se entregarem dominadas por 
outros interesses, perecíveis e imediatos, 
neste estágio melancólico em que a ética 
naufraga e a decência agoniza.
Por José Renato Nalini Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

O Desembargador Álvaro Lazzarini ingressou 
na APMBB (então CFA da Força Pública) e fez 

carreira até 1º Tenente, quando foi aprovado no 
concurso para a Magistratura Estadual. É autor 

de vários escritos em defesa da Corporação 
e presidiu a Assembleia que criou a PRO-PM-
Associação Beneficente PRÓ-SAÚDE Policial 

Militar do Estado de São Paulo. Álvaro lazzarini in MeMorian
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Major PM Valdira Ferreira de Lima
    Psicóloga  e Especialista em Intervenções Breves para Dependências    
    pela UNIFESP e Gestão de Segurança Pública pela PUC
    FALE COM A MAJOR: valdiralima@yahoo.com.br

 Se nos reportarmos ao sentido 
filosófico da palavra trabalho, conseguimos 
atingir a proporção negativa a que ele se 
refere, “aquilo que fatiga ou provoca dor”.
Se pensarmos que passamos mais horas 
das nossas vidas em nossos trabalhos e 
se levarmos esse sentimento de fadiga e 
dor, poderemos adoecer.
 Em contrapartida, se tivermos 
prazer em realizarmos de forma produtiva 
as missões que nos cabem, poderemos 
nos desenvolver como pessoas e como 
profissionais.
 Quando nos referimos às questões 
de trabalho, essas nem sempre estão 
ligadas a questões prazerosas e, como 
tudo na vida, há o lado bom e o lado ruim, 
mesmo quando escolhemos a profissão 
por vocação.
 Imaginem então, quando essas 
escolhas estão pautadas em outras 
circunstâncias, como muitas vezes 
acontecem, tais como estabilidade, falta 
de oportunidade, “era o que tinha para 
hoje”, por imposição da família, entre 
outras “forças ocultas”, aí a dificuldade é 
maior.
 Deve haver um sentido maior do 
que apenas olhar o trabalho como um 
meio de sobrevivência.

 Assim como há pessoas que não 
tem ambiente em suas próprias casas, há 
os que sofrem desse mal em seus locais 
de trabalho, quer pelo desprazer em 
razão das atividades desempenhadas, 
quer pelo relacionamento interpessoal 
precário.
 Podemos melhorar essa condição 
e minimizarmos os aspectos negativos.
 É importante termos em mente 
que não viemos ao mundo para sofrer, 
nem para causar sofrimento.
 Nesse sentido, há muitas relações 
envolvidas no contexto profissional, 
relações de amizade, relações de 
subordinação, ou em alguns casos, 
ambas.
 É preciso estar atento para que 
não haja conflito dos papéis exercidos e 
que eles estejam bem claros.
 Cabe ao chefe ser um facilitador 
dessas relações, com a finalidade de 
extrair o melhor do seu subordinado, ou 
impulsioná-lo a desenvolver habilidades 
que ainda não emergiram.
 Cabe ao chefe reconhecer as 
limitações de seus subordinados, assim 
como cabe aos subordinados o empenho 
para transpor suas limitações, e vestir 
de fato a “camisa” da empresa, com 

o que podeMos fazer para Melhorar 
“nosso” aMbiente de trabalho...
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comprometimento e força de vontade.
 É necessário que todos nesse 
ambiente aceitem e compreendam as 
diferenças.
 Que exercitem o respeito a 
diversidade de pontos de vistas.
 Que todos estejam comprometidos 
com a cultura da gratidão e reconheçam 
o que está sendo produzido.
 Que saíamos um pouco do lugar da 
crítica e busquemos reforçar os aspectos 
positivos das “batalhas diárias”.
 Que quando estivermos no 
ambiente de trabalho, o foco seja para a 
produtividade.
 Que saibamos o quanto somos 
importantes na engrenagem de qualquer 
processo e por mais simples que seja a 
função que exerçamos, ela faz parte do 
todo.
 Que sejamos conscientes de que 
não somos máquinas e de que temos 
que equilibrar a vida familiar com a vida 
profissional e nos esforçar para que não 
haja conflitos nessas esferas a ponto de 
“uma” influenciar a “outra”.
 É preciso que nos apropriemos de 
um espaço de reflexão para que saibamos 
o queremos e de que forma podemos 
contribuir para a melhoria contínua no 
ambiente de trabalho.
 Trabalhar em equipe nem sempre 
é fácil, mas quando temos metas e 
propósitos a serem atingidos e todos 
estão conscientes do caminho a ser 
trilhado tudo fica mais fácil.
 As equipes são heterogêneas, 
assim como as crenças pessoais, os 
objetivos de vida e ascensão na carreira, 
uns querem mais, outros menos, uns 
almejam “status”, outros reconhecimento, 

outros aumento de salário, e assim por 
diante...
 E o mais importante, cada um é 
único nesse Universo, e todos podem 
contribuir de alguma forma.
 No ambiente de trabalho, é preciso 
que se preserve a individualidade e que 
se evite julgar ou falar mal das pessoas, 
se não pudermos ser honestos, que 
sejamos ao menos respeitosos, se não 
tivermos abertura para expor nossas 
opiniões e críticas, que possamos nos 
posicionar da forma mais adequada sem 
entrarmos em conflitos desnecessários.
 A ética deve permear todas as 
relações no trabalho.
Por fim, cuide da organização, do seu 
ambiente de trabalho no contexto mais 
amplo.
 Cuide de sua postura profissional 
e pessoal, cuide do seu aperfeiçoamento 
constante, cuide para que você se torne, 
cada vez mais, uma pessoa interessante 
e com propostas criativas.
 Cuide-se individualmente e 
expanda o que há de melhor em você a 
todos os que convivem diariamente ao 
seu lado.
 Caso seu trabalho esteja causando 
mais sofrimento que prazer, repense sua 
conduta, repense suas escolhas e deixe 
emergir a coragem, “aquela” que vem do 
coração e mude a rota de sua vida, nunca 
é tarde para recomeçarmos    o projeto de 
vida, mas temos que estar minimamente 
envolvidos de forma prazerosa nas 
tarefas que nos “roubam” a maior parte 
do tempo. Pensem nisso.
 Muita luz em seus caminhos.

Major PM Valdira Ferreira Lima
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 O Centro Odontológico 
da Policia Militar do Estado de 
São Paulo é o órgão de apoio 
responsável pelo atendimento 
especializado dos policiais mili-
tares, tanto ativos como vetera-
nos, servindo como referência 
a todas as UIS odontológicas 
do Estado, para onde são en-
caminhados pacientes que ne-
cessitam de atenção de média 
e alta complexidade. O Centro 
atualmente atende todas as 
especialidades da odontologia 
moderna, incluindo a Implanto-
dontia, Laserterapia, Cirurgia e 
Traumatologia buco maxilo fa-
ciais, Periodontia, Ortodontia, 
Prótese, Endodontia, Radiolo-
gia, Dentística.
 Com certeza, o grande 
diferencial do Centro Odon-
tológico é sua equipe de profis-
sionais, contando com grande 
número de Doutores, Mestres 
e especialistas nas mais diver-
sas áreas, sendo muitos deles 
professores universitários. Não 
bastando sua formação e ca-
pacitação, todos os profission-

avançada e com recursos cada 
vez mais sofisticados. É nesse 
ponto que reside a importância 
da PRÓ-PM para o trabalho 
cada vez mais aprimorado de 
nossos Oficiais Dentistas. A 
agilidade na aquisição de equi-
pamentos de última geração 
e alta tecnologia e a possibili-
dade de escolha dos recursos 
tecnológicos apropriados para 
o trabalho que se pretende de-
senvolver são os diferenciais 
que tornam a PRÓ-PM o par-
ceiro ideal e indispensável dos 
policiais militares e do Centro 
Odontológico.
 Aparelhos como mi-
croscópio cirúrgico e clínico, 
scanner para digitalização de 
radiografias, motores específi-
cos para implante, instrumen-
tos rotatórios para endodontia, 
lasers terapêuticos e cirúrgicos 
são alguns dos exemplos de 
equipamentos adquiridos pela 
PRÓ-PM e que são fundamen-
tais para o desenvolvimento 
de serviços de alta qualidade 
desenvolvidos no Centro Od-

Centro Odontológico
Ações que visam a

um bom atendimento

 As ações de saúde
 do Centro 

Odontológico 
compreendem: 
Implantodontia, 
Dor-Oro Facial, 

Ortodontia, Prótese, 
Cirurgia Buco-Maxilo 

Facial, Endodontia 
e Periodontia.

ais estão empenhados no aco-
lhimento e no atendimento de 
excelência oferecido aos poli-
ciais militares que procuram 
esse Centro, o que o torna 

uma unidade policial militar 
muito bem avaliada por seus 
frequentadores.
 A evolução técnica da 
Odontologia está associada à 
evolução dos equipamentos à 
disposição dos profissionais da 
saúde bucal. Para desenvol-
ver a Odontologia moderna é 
indispensável o emprego de 
equipamentos com tecnologia 

Chefe Interino Major PM Dentista Chammas
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O Centro 
Odontológico da Polícia 
Militar do Estado de São 
Paulo é um exemplo de 
como as coisas podem 

funcionar. 

Sala com o mais 
modernos equipamentos

Ambientes
climatizados

Excelente 
atendimento

Capitão PM 
Dentista Naufel

Major PM Dent Gilberto e 
Major PM Dent Chammas Chefe 
Interino do Centro Odontológico

ontológico. Além disso, a re-
novação dos consultórios do 
Centro também foi possível 
graças à colaboração da PRÓ-
PM.  Outra frente em que a 
PRÓ-PM participou muito foi 
atualização dos equipamentos 
das UIS odontológicas, tanto 
na capital e região metropoli-
tana como no interior.

 A parceria entre o Cen-
tro Odontológico e a PRÓ-PM 
já rendeu muitos frutos, e es-
peramos poder contar cada vez 
mais com essa parceria, aprox-
imando-nos cada vez mais da 
PRÓ-PM, sendo o foco prin-
cipal dessa atuação conjunta 
a saúde do policial militar, por 
quem todos devemos trabalhar 
e nos empenhar.
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Unidade Integrada da Saúde 
Odontológica de Mauá do 30º BPM/M 
Inaugurada em Setembro de 2000
Mais de 12 mil atendimentos
Luis Carlos Carneiro 
1º TEN DENT PM - CH UIS Odont 

 Os policiais aten-
didos por essa UIS sem 
exceção, elogiam tanto 
as instalações, a moder-
nidade dos equipamentos 
e o próprio atendimento. 
Consideram que economi-
zam diretamente o dinhei-
ro que seria empregado 
em um tratamento odon-
tológico particular.
 A PRÓ-PM foi de 
muita importância para 
atualizar nossos equi-
pamentos e repará-los. 
“Fizemos uma documen-
tação à essa instituição 
fundamentando a necessi-
dade de atualização téc-
nica e pelo desgaste nor-
mal de anos de uso dos 
equipamentos. A PRÓ-PM 
foi bastante solícita e ad-
quiriu exatamente os equi-
pamentos solicitados em 
função da qualidade téc-
nica, promovendo maior 
produtividade e satisfa-
ção da tropa pelo melhor 

serviço prestado” afirma 
Luis Carlos Carneiro.
 A PRÓ-PM benefi-
ciou esta UIS pela reno-
vação dos equipamentos:  
Cadeira Odontológica, 
Mocho Odont., Raios-X 
Odont, Amalgamador, Fo-
topolimerizador e Nega-
toscópio Odontológico.
 Havendo uma maior 
necessidade por falta de 
algum material ou item 
a unidade reporta-se ao 
Centro Odontológico para 
que os auxilie no proces-
so. Com relação aos equi-
pamentos e sua manuten-
ção Luis Carlos Carneiro 
sugere, que a PRÓ-PM 
tenha contato com a equi-
pe de pronta manutenção 
dos equipamentos odon-
tológicos. Isso poderia 
evitar solução de continui-
dade nos atendimentos1.
Av. Capitão João, 398
Mauá - 30º BPM/M
Tels.: 4555 1010 / 3838

1 Vide VC SABIA - Equipamento e Manutenção
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Da esquerda para direita,  Auxiliar da UIS Sgt PM Fernando  e 
1º Ten Dent PM - CH UIS Odont  Luis Carlos Carneiro 
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Uma entidade que cresce junto com 
você. Á PRÓ-PM, neste início de ano 
foi  bem recebida na Unidade Integrada 
de Saúde de Santos por seus coman-
dantes Cel PM Ricardo Ferreira de Jesus 
Comandante do CPI-6 e Major PM Mar-
celo de Oliveira Cardoso Comandante do 
6BPMI  em conjunto com P5 nos permiti-
ram o acesso a UIS para a satisfação do 
nosso trabalho exercido.

30 mil atendimentos em 8 anos
Tenente PM Dent Flávia França

CPI-6 -Unidades Subordinadas:
 6º BPMI - 14º BPMI - 29º BPMI -   
39º BPMI - 45º BPMI.
O 6º BPMI possui sete Companhias.
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 A Tenente Dentista PM Flávia 
França trabalha na Unidade Integrada de 
Saúde (UIS) desde 2005, sendo assim, 
conheceu a PRÓ-PM no período que ex-
erceu o cargo no Centro Odontológico. 
Neste período que se transferiu para o 
CPI-6, obteve a informação de como foi 
o contato para a solicitação dos equipa-
mentos que foi através de outro oficial. 
Todo o material foi entregue de acordo 
com a necessidade da época, como a 
bomba a vácuo, e equipamento de pro-
filaxia, a cadeira e equipo eram muito 
antigos, quebravam com frequência.
 Aproximadamente esta Unidade        
atendeu neste período em que trabalha 
cerca 4000 pacientes por ano, ou seja, 
cerca de 32000 mil policiais militares em 
8 anos. Diz que a relação dos pacientes 
com esta UIS é excelente, pois estão 

Unidade Integrada da Saúde 
Odontológica de Santos 6º BPMI 

sempre prontos a atendê-los da melhor 
maneira possível e não tem ciência de 
descontentamento.

 “Sugere que antes de comprar o eq-
uipamento, entrem em contato com a UIS 
que será beneficiada, e se possível colha 
informações quanto a representante da 
marca comercial que fornecerá assistência 
técnica sempre que for necessário, pois 
tem muitos problemas a esse respeito” 
afirma a  Tenente PM Flávia França1.

30 mil atendimentos em 8 anos

1 Vide VC SABIA - Equipamento e Manutenção
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Revista PRÓ-PM: Como foi que o paciente Fábio  
chegou ao hospital?
Ten PM Maurício Morita: Em minha avaliação or-
topédica inicial, paciente relatou uma fratura de fêmur 
esquerda após ser alvejado há 10 anos, e que dessa 
vez ele acabou tendo uma queda e fraturado nova-
mente o fêmur, continuando com os procedimentos, 
pedi uma radiografia para analisar melhor o caso do 
paciente.
Revista PRÓ-PM: Como foi esta avaliação?
Ten PM Maurício Morita: Avaliação da radiografia 
demonstrou uma fratura entre as placas e os para-
fusos, uma fratura extremamente grave, complexa e 
um desafio pessoal pra mim. O procedimento cirúr-
gico realizado foi a retirada do material de síntese já 
implantado e a colocação de uma haste intramedular. 
Mas pela qualidade óssea, pelo porte cirúrgico e pela 
gravidade da fratura existia uma grande possibilidade 
de insucesso e até o risco de vida.
Revista PRÓ-PM: Como foi a realização da cirurgia?
Ten PM Maurício Morita: Graças ao empenho da 
equipe da ortopedia do Centro Médico e da equipe do 
centro cirúrgico e da enfermaria do Hospital da Polícia 
Militar conseguimos realizar essa cirurgia com suces-
so. Fábio resistiu a mais um grande desafio.
Revista PRÓ-PM: E pós cirurgia?
Ten PM Maurício Morita: A cirurgia foi apenas o 
início do tratamento. Ainda restou para nosso paciente 
a missão de reabilitar o membro operado e tomar os 
devidos cuidados para que tudo desse certo.
Revista PRÓ-PM: Quais os cuidados que o pacien-
te e a família deveriam tomar?
Ten PM Maurício Morita: Nesse momento ob-
servei a importância do apoio físico e emocional da 
família, dos amigos e da equipe de fisioterapia  e das 
Voluntárias da PRÓ-PM que prestam um trabalho ini-
gualável para com todos os pacientes do HPM sem-

Paciente Soldado Fábio  
internado no HPM aproxi-
madamente há 10 meses
Entrevista com o médico responsável Ten PM 
Maurício Morita Cirurgião Ortopédico 

pre dando atenção e carinho sem exceção para com 
o Fábio.
Revista PRÓ-PM: E hoje como está o paciente Fábio? 
Ten PM Maurício Morita: Atualmente Fábio ainda 
está em reabilitação. Graças a “Deus” conseguimos 
consolidar a fratura. Porém ainda há muito o que ser 
feito. Parabéns ao paciente e seus amigos e familia-
res, a equipe de ortopedia do HPM e a equipe de 
reabilitação do CRPM como também as Voluntárias 
da PRÓ-PM.

 Venho por meio deste documento 
deixar meus agradecimentos e depoimento 
de elogio aos Srs. Oficiais Médicos Militares 
cujo os nomes são: Tenente PM Cirurgião 
Ortopedia Mauricio Morita e Tenente 
PM Oftalmo Marcelo Costa Cavalcante, 
de bons serviços prestados ou seja um 
agradecimento para estes médicos na 
área de Ortopedia e Oftalmologia, aonde 
foi prestado um atendimento de excelência 
a minha pessoa. Trata-se de um Policial 
Militar desta Corporação do Estado de São 
Paulo, onde sofreu um acidente grave, 
ficando com seqüelas onde o ocasionado 
a enfermidade em tela se tratava de 
fratura exposta, e o respeitoso registro 
deste profissional na área da Medicina 
e o Conselho de Medicina do Estado de 
São Paulo Médico, devem usar como 
exemplo e se espelhar dessa atitude destes 
profissionais médicos. Essa total dedicação 

Em agradecimento deixo aqui meu depoimento Soldado Fábio
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profissionais e a sua calorosa atenção e 
educação aos pacientes, digo educação 
porque onde demonstrou que seu grau de 
patente e merecedor de seus méritos de 
conhecimentos de total profissionalismo, 
onde tudo isso demonstra a ser uma pessoa 
de grandeza educação familiar. Alego ainda 
que mesmo com dores, cheguei ao Hospital 
Militar com um estágio de gravidade de 
extrema dores e de imediato teve apoio 
de seus colegas e a calorosa atenção e 
respeito das voluntárias da PRÓ-PM.
 Em relação ao Tenente Médico 
Oftalmo PM Marcelo Costa Cavalcanti, 
estava em um procedimento normal, 
passando por sua avaliação constou um 
preocupação com a minha pressão de 
olho, que estava com um grau de 31. Onde 
de imediato medicou-me e solicitou um 
exame mais detalhado em minha vista e 
providenciando meu retorno o mais rápido 
possível. Em minha nova consulta com 
o Tenente PM Marcelo  Costa Cavalcanti 
constatou a gravidade de glaucoma em 
uma de minhas vistas e prontamente já 
marcando a minha cirurgia. 
 Deixo meus verdadeiros sinceros 
agradecimentos a todo esse grupo e de total 
agradecimento a esse Oficial Comandante 
deste Hospital Militar, deixando com toda 
atenção ao respeitoso Grupo PRÓ-PM, 
que esses profissionais demonstram ao 
Profissional Militar, valores de vitória e 
sempre fazendo seu serviço com total 
perfeição onde fazem o impossível e o 
possível para agradar a família do Policial 
e até mesmo fazendo o Policial se sentir 
valorizado, e que dentro deste grupo PRÓ-
PM existem grandiosos profissionais e 
como por exemplo o Sr. Dalton Patriota, um 
profissional de grandiosa educação.
 Nada mais, declaro e sim apenas 
meus respeitosos agradecimentos a todos 
esses citados nomes e profissionais e um 
especial agradecimento á “DEUS”.

deste Profissional não deixou momento 
algum de eximir socorros preparatórios, bem 
como sempre demonstrando uma razão de 
força Espiritual, e uma excelente técnica 
profissional passando a este enfermo e aos 
familiares o lado humano conhecedor da 
área, tendo em vista que demonstrou não o 
lado de maioridade, ou seja a patente que 
se engloba em seu Registro Militar e sim 
um Médico que serve como exemplo a toda 
área da Medicina o Ser Humano, que possa 
a ser demonstrado aos outros profissionais 
que o grau de conhecimento, pois e de maior 
valor que o Estado de São Paulo, deveria 
apoiar e incentivar e agraciar em motivação 
este Oficial Médico , bem como faz jus o 
seu  juramento médico que todos decoram 
em sua formatura, para demonstrar em seu 
dia a dia em sua vida Profissional.
 Deixo declarado, ainda que me 
encontro em tratamento médico onde em 
minhas consultas de retorno, percebo que 
suas atitudes e de experiências médicas 
esse Oficial Médico demonstra a esse 
enfermo a calorosa humanidade e nunca 
desprezando e sempre aconselhando, 
sabendo ainda que minha gravidade serve 
como exemplo para a Medicina ou melhor 
serve como exemplo para as pessoas 
que dizem que sofrem com um pequeno 
ferimento e sim sabendo que cada tipo de 
gravidade e diferente e sim quero falar que 
a minha gravidade e de extrema gravidade. 
Alegando ainda que esse quadro de 
funcionários de médicos do Centro Médico 
são de muita responsabilidade, e cada um 
destes demonstram a sua função onde deste 
do Comandante até o Soldado Temporário 
todos demonstram a sua educação e 
clarezas e sim um agradecimento especial 
a Major Daniele Cristina Oliveira de 
Freitas, onde acompanha tudo dentro 
do Centro Médico Militar onde venho a 
declarar que essa Oficial demonstra a 
total responsabilidade e conhecimentos 
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MÁ POSTURA
FATORES 

DESENCADEANTES
POSIÇÃO ESTÁTICA 

POR LONGOS
PERIODOS

VÍCIOS POSTURAIS
SOBRECARGA 
DE TRABALHO

SEDENTARISMO
SOBREPESO

 Todos os policiais militares do 
Estado de São Paulo podem ser aten-
didos pelo CRPM, mesmo os da reser-
va e os que se feriram fora do horário 
de trabalho. Para iniciar o tratamento 
de reabilitação, é necessário o enca-
minhamento do paciente por alguma 
das UIS (Unidades Integradas de Saú-
de) ou pelo HPM, que normalmente re-
aliza o atendimento primário.
 A composição do quadro de 
funcionários por policiais militares é 
um fator que facilita a adesão ao trata-
mento porque o paciente se sente em 
casa. Ele troca experiência com ou-
tros policiais e isso ajuda na supera-
ção das dificuldades e ainda aumenta 
o empenho pessoal.

Dicas e prevenção 
CRPM 
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por Fisioterapeuta AILSON PINHEIRO DE OLIVEIRA
Fonte - Tegael SA - 2004
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POSIÇÃO ERRADA
1-Pescoço virado para olhar para o monitor
2-Monitor mal posicionado
3-Teclado mal posicionado
4-Costas não apoiadas no encosto da 
cadeira
5-Pés não apoiados no chão
6-Mouse longe  causando força no ombro

1
2

3
4

5

HORRORES NO AMBIENTE DE TRABALHO

6

POSIÇÃO CORRETA
1-Cabeça levantada
2-Monitor à altura dos olhos 
e braços distanciados
3-Mãos alinhadas com o antebraço
4-Costas eretas e apoiadas
5-Pés firmes no descanso de pés
6-Material de referência bem posicionado

5

4

3

2

1
6

Usuários de Computadores – Conselhos Ergonômicos 
Ergonomia: Estuda a interação física entre as 
pessoas e o seu trabalho – adaptando este 

último, o equipamento e o ambiente de trabalho 
ao trabalhador.
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 Um dos maiores fatores de 
risco é a postura estática.
 Despenda de, pelo menos, 
5 minutos por hora “longe” do seu 
computador.
 Execute exercícios ou movi-
mentos de alongamento periodica-
mente.
 As fotos ao lado mostram al-
guns dos movimentos de alonga-
mento que podemos executar no  
escritório:

1- Exercícios com as mãos:
 Feche firmemente a mão 
contra o pulso e abra , esticando 
os dedos.
 Repita 3 vezes.

2- Exercícios para costas e ombros:
 Levante-se, com as costas 
direitas, coloque  a mão direita no 
seu ombro esquerdo e mova a ca-
beça para trás suavemente. 
 Repita o exercício para o om-
bro direito.

3- Exercícios para cabeça e pescoço:
 Movimente a cabeça da es-
querda para a direita e novamente 
para a esquerda.
 Movimente a cabeça de trás 
para a frente.

EXERCÍCIOS NO ESCRITÓRIO
1

2

3
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EXERCÍCIOS NO ESCRITÓRIO
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O Centro Médico em fevereiro 
de 2014, promoveu a campanha 
“Doar é Legal”.
O evento foi um sucesso e 
contou com a participação 
de voluntários, dentre eles 
Policiais Militares de diversas 
Unidades e civis.
Os hemocentros responsáveis 
pelas coletas foram a 
Associação Beneficente Colsan, 
Santa Casa de São Paulo e 
Fundação Pró-Sangue.
A campanha é uma iniciativa 
institucional da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo e tem 
como madrinha a 1ª dama do 
Estado, Sra.Lú Alckmin.
O Centro de Comunicação 
Social (CComSoc) realiza esta 
campanha desde 06 de maio de 
2011 e já soma mais de 2.000 
doadores.
Acompanhe esta campanha na 
página da Intranet e venha ser 
um doador voluntário.

CENTRO MÉDICO 
REALIZA CAMPANHA
DOAR É LEGAL

Da esquerda para direita
Diretor de Saúde Cel PM Roberto, Cel PM Maria e Cel PM Camilo. 



www.propm.org.br   21

ÁGUA, O ELIXIR 
DA JUVENTUDE

Fonte natural para boa saúde e uma 
estética perfeita. O desperdício e 
desatenção das pessoas em relação 
à escassez de água no planeta está 
fazendo com que esse produto natural e 
indispensável à vida entre em escassez, 
paulatinamente. Daqui há alguns anos, a 
população terá de comprá-la para saciar 
suas necessidades básicas.
Na busca do famoso elixir da juventude, 
manutenção estética e o bom 
funcionamento físico-químico do corpo, 
as pessoas procuram produtos artificiais, 
remédios, fórmulas, sem ao menos 
imaginar que o uso e a ingestão adequados 
da água propicia um bom funcionamento 

do organismo, rejuvenescendo células, 
prevenindo uma série de doenças e 
combatendo até celulites – o maior vilão
na vida da mulher moderna.
Posto isto, devemos tomar algumas 
precauções quanto aos tipos de água 
disponíveis, e que, na maioria das vezes, 
não temos conhecimentos. Na natureza 
encontramos diversos tipos, umas boas 
para o consumo, outras prejudiciais à 
saúde, dependendo dos elementos que 
ela contém.
Apesar de imprescindível à vida e 
indispensável ao corpo humano, nem 
todas as águas possuem características 
naturais e saudáveis.

Profº. Gelson da Silva Ribeiro
Biólogo/Diretor do Ana Clin Laboratório de Análises Médicas. E-mail. gelsonrib@hotmail.com
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ALGUNS TIPOS DE 
ÁGUAS: 

ÁGUA POTÁVEL: é a água boa 
para beber, que passa por tratamentos que 
eliminam quaisquer tipos de impurezas, é 
incolor (transparente) e sem cheiro, isenta de  
micro-organismos causadores de doenças.

ÁGUA POLUÍDA: é a água que 
perdeu suas características naturais pela presença 
de substâncias que alteraram sua limpidez, cor e 
sabor, deixando-a desagradável e imprópria para o 
consumo.

ÁGUA CONTAMINADA: nociva 
à saúde, esta água pode conter bactérias, vírus, 
parasitas ou toxinas que podem causar doenças, 
a contaminação pode ser invisível aos olhos e 
imperceptível ao paladar.

ÁGUA SERVIDA: é a água que já foi 
usada e se tornou suja e/ou contaminada (esgoto).

ÁGUA DOCE: água de rios, lagos, riachos 
e fontes.

ÁGUA SALGADA: é a água do mar, 
que contém vários sais dissolvidos.

ÁGUA DESTILADA: constituída 
unicamente de hidrogênio e oxigênio, é purificada 
por evaporação que remove seus minerais.

ÁGUA MINERAL: são aquelas 
provenientes de fontes naturais ou artificiais, 
que possuem características físico-químicas que 
as diferem das águas comuns, existem outras 
definições baseadas em tipos de águas minerais 
que não se enquadram nesse critério.

UM ADULTO PERDE CERCA 
DE 1,5 L DE ÁGUA POR DIA.

 A ÁGUA AJUDA A 
CONTROLAR O APETITE. 

A ÁGUA É A MELHOR E MAIS 
BARATA BEBIDA QUE EXISTE! 

A NATUREZA NÃO PRODUZ 
DUAS ÁGUAS NATURAIS COM 

A MESMA COMPOSIÇÃO 
QUÍMICA.

QUE ÁGUA   
VOCÊ BEBE?
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ÁGUA BICARBONATADA OU 
ALCALINA: a quantidade de bicarbonato 
de sódio é superior a 600 mg/L, combate a acidez 
estomacal e auxilia a digestão.
ÁGUA CARBÔNICA: possui dióxido de 
carbono é indicada na hidratação da pele.
ÁGUA CÁLCICA: possui 0,048 g de 

TIPOS DE ÁGUA 
MINERAL:

A ÁGUA 
MINERAL 
CONTÉM, 

PELO MENOS, 
500 MG DE 
MINERAIS 
POR LITRO.

A ÁGUA PREVINE  
A CELULITE E DEIXA  
A PELE MAIS BONITA.

INGERIDA EM 
QUANTIDADE 
ADEQUADA, A 
ÁGUA MELHORA 
A CIRCULAÇÃO 
SANGUÍNEA, 
PREVENINDO A 
CELULITE.

bicarbonato de cálcio por litro. Ajuda a fortalecer ossos 
e dentes.
ÁGUA CLORETADA: contém por litro, 
no mínimo, 0,5 g de cloretos. Indicada para pacientes 
com distúrbios gastrintestinais.
ÁGUA FERRUGINOSA: com cerca de 
0,005 g de sais de ferro, auxilia no combate à anemia, 
parasitoses, alergias além de estimular o apetite.
ÁGUA FLUORETADA: a quantidade de 
fluoreto é superior a 1mg/L, é importante para a saúde 
dos dentes e ossos.
ÁGUA GASEIFICADA: normalmente 
enriquecida com dióxido de carbono artificialmente, não 
é necessario acrescer de sais minerais, embora existam 
fontes naturais de águas gaseificadas, grande parte 
desse gás se perde no envazamento, para se beber uma 
água naturalmente gaseificada, é preciso beber direto 
da fonte.
ÁGUA MAGNESIANA: com quantidade 
de magnésio superior a 50 mg/L, é utilizada para auxiliar 
o funcionamento do estômago e do intestino.
ÁGUA OLIGOMINERAL: possui 
diversos elementos em sua composição, como: sódio, 
cloro, alumínio, magnésio, lítio todos em pequenas e 
equilibradas doses, auxilia no combate a intoxicações 
hepáticas, inflamações urinárias, estafa e higienização 
da pele.
ÁGUA RADIOATIVA: possui radônio, 
estimula o metabolismo e age no sistema digestório. 
ÁGUA SALOBRA: é levemente salgada e 
não forma espuma com sabão.
ÁGUA SÓDICA: a quantidade de sódio é 
superior a 200 mg/L, deve ser ingerida em pequenas 
quantidades, pois o sódio quando ingerido em grande 
quantidade pode provocar inchaço. É indicada para 
banhos em caso de problemas reumáticos.
ÁGUA SULFATADA: a quantidade de 
sulfatos é superior a 200 mg/L, é indicada como anti-
inflamatório e antitóxico.
ÁGUA SULFOROSA:  tem, no mínimo, 
0,001 g de sais de enxofre, é indicada para banhos, 
alivia a artrite e eczemas.
ÁGUA TERMAL: possui uma temperatura 
maior que a do ambiente, muito utilizada para tratar 
certas doenças da pele.
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