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Editorial
Prezado servidor, 

Nesta edição de dezembro, 
a Superintendência do 
HSPM mostra detalhes 
sobre o trabalho de 
revitalização que vem 
sendo realizado desde 
o segundo trimestre 
deste ano no complexo 
hospitalar.

Quem trabalha ou circula 
pelos corredores do prédio 
pode conferir de perto 
várias dessas intervenções 
de grande, médio e 
pequeno porte que tem 
como objetivo oferecer 
melhores condições de 
trabalho para quem atua 
nas dependências do 
serviço e, principalmente, 
qualificar o atendimento 
oferecido aos servidores 
municipais e seus 
dependentes. 

Para o ano de 2020 
contamos novamente 
com o comprometimento 
de todos para seguirmos 
planejando e executando 
as melhorias que o HSPM 
precisa.

Boa leitura.
  

Dr. Luiz Carlos Zamarco 
Superintendente do HSPM    

Localizado no 4º andar, o antigo 
Ambulatório de Ginecologia foi 
completamente reformulado para sediar 
o Serviço de Referência em Saúde da 
Mulher Servidora. Houve desde a troca do 
piso, forro, vidros e balcão da recepção, 
passando por melhorias nas questões 
de acessibilidade, renovação completa 
das instalações elétricas, substituição de 
equipamentos e mobiliário e instalação 
de rede lógica e computadores nos 

O Setor de Endoscopia, localizado no 3º 
andar do hospital, recebeu adequações 
físicas, no fluxo dos procedimentos e 
outras melhorias da sala de preparo, 
limpeza e desinfecção de endoscópios e 
acessórios com instalação de exaustor e 
sistema de insuflamento. 

A obra, que incluiu também a troca 
de telhado, está em fase dos últimos 
detalhes para retomar a realização 
dos procedimentos endoscópicos nos 
próximos dias.

HSPM presta conta do trabalho 
realizado em 2019

Serviço de Referência em Saúde da Mulher Servidora

Setor de Endoscopia

consultórios. 
Com essa intervenção, realizada parceria 
com a Prefeitura de São Paulo por meio 
da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), 
foi possível oferecer melhores condições 
de trabalho às equipes multiprofissionais 
e recursos diagnósticos voltados à 
saúde da mulher servidora, oferecendo 
assim atendimento nas especialidades 
Ginecologia e Mastologia mais 
qualificado. 



O Centro Cirúrgico, localizado 
no 7º andar, foi reorganizado, 
com a retirada de equipamentos 
obsoletos e sem uso, fluxo de 
rota de fuga, adequação para 

Além da entrada acessível pela 
portaria da Rua Vergueiro, o HSPM 
investiu na acessibilidade com a 
construção da rampa de acesso para 
quem vem pela Rua Castro Alves. 

O imóvel cedido pelo HSPM ao SAMU 
passou por várias adequações: 
reforma do telhado com substituição 
de telhas, troca da caixa d’água, 
melhorias das instalações elétrica e 
hidráulica, reforma dos banheiros, 
colocação de telas nas janelas, 
instalação de piso, revestimento e 
divisórias e pintura geral.  

Reforma de todo o sistema elétrico e 
do ambiente interno da marcenaria 
com regularização e troca geral 
de piso; Pintura; Forro; Placas de 
sinalização; Sistema de ventiladores 
e exaustores de odores de tinta; 
Vedação da junta de dilatação; 

Para além da parte estrutural, em 
julho deste ano houve a migração do 
sistema Hospub, do HSPM, que estava 
obsoleto e sobrecarregado – cuja última 
atualização disponível no mercado era 
de 2004 – para o SGH, uma plataforma 
mais moderna de informatização e 
gestão de dados. Com o SGH é possível 
fazer um link com o Matrix, software 
utilizado pelo laboratório, possibilitando 
que o médico avalie os resultados dos 
exames na tela do computador, sem a 
necessidade de impressão dos mesmos. 
Outra novidade foi a implantação de 
um novo fluxo de atendimento da 
Central SP156 para a marcação de 
consultas novas, em atendimento as 
reivindicações dos pacientes.

Uma das primeiras ações realizadas 
pela atual Superintendência foi a 
segregação de material médico 
hospitalar e equipamentos 
acumulados na Gerência Técnica de 
Engenharia e Manutenção, com a 
correta destinação dos inservíveis 
para o Departamento de Suprimentos 
DGS-12 e para os Ecopontos da 
Prefeitura, por meio de uma parceria 
com a Subprefeitura Sé. Foi realizada 
ainda a limpeza e organização do 
Depósito de Materiais.

Centro Cirúrgico

Rampa de Acessibilidade na portaria

Base do SAMU    

Modernização de sistema

Descarte correto de 
inservíveis

Manutenção da infraestrutura da Marcenaria e Mecânica

O serviço feito pela Manutenção 
do Hospital ampliou o acesso dos 
cadeirantes, idosos, mães com 
carrinhos de bebês e outras pessoas 
com dificuldades de locomoção.

instalação e padronização de novo 
quadro elétrico e cabeamento, 
seguindo as normas técnicas 
vigentes. Uma parte do serviço foi 
realizada por empresa especializada 
e a outra pela própria equipe de 
manutenção do Hospital.

utilização de containers plásticos 
para armazenamento, revisão 
do processo de entrega de 
materiais, reposição de três mesas 
cirúrgicas e aquisição de carrinhos 
de anestesia, possibilitando a 
ativação de três salas.



Conserto das duas caldeiras existentes: uma estava com 
vazamento na parte inferior e a outra desativada há mais de um 
ano; além disso, o telhado do setor também foi reparado.

O HSPM, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Mobilidade e Transportes/ Companhia de Engenharia de 
Tráfego (CET), implantou nova sinalização de vagas e faixas 
de pedestre no estacionamento, seguindo as especificações 
e normas vigentes.

O HSPM também investiu neste ano mais 
de R$ 6,3 milhões na aquisição de novos 
equipamentos e mobiliários, entre eles, 
25 camas motorizadas de UTI, 220 novos 
computadores, três aparelhos de anestesia 
com monitoração, 12 aparelhos de ar-
condicionado, todos já recebidos; além dos 
que estão com compra em andamento: 
um novo tomógrafo com 64 canais, uma 
Termodesinfectora (equipamento  utilizado 
na desinfecção de materiais e instrumentais 
cirúrgicos), entre outros. Confira a lista 
completa:

02 - Cancelas automáticas
18- Fornecimento e instalação de aparelhos 
condicionadores de ar 
10 - Switchs gerenciável 24 portas – 1gbe 100 
baset, 2 portas 1 gbe sfp – tipo3 e outro
03 - Aparelhos de anestesia com 
monitoração
01 - Frigobar 124 litros branco
02 - Óticas de 4mm 30 graus 
02 - Serras elétricas para cortar aparelhos 
gessados
02- Refresqueiras industriais de 50 litros com 
reservatório em aço inoxidável
05 - Projetores multimídia portátil
12 – Aparelhos de ar- condicionado
01 - Aquisição e instalação de fogão 
industrial a gás natural encanado, sem forno
01 - Moto serra 
02 - Fornecimento e instalação de aparelhos 
condicionadores de ar 
222 - Microcomputadores 
01 - captor em aço inox 430 
03 - Escadas de alumínio tipo trepadeira
04 - Liquidificadores industriais basculante 
de 25 litros
10 - Aparelhos fotopolimerizador sem fio
25 - Camas hospitalares adulto, 04 motores, 
elétrica com colchão antiescara
01 - Máquina de costura reta industrial
03 - Escadas de alumínio tipo tesoura
01 - Escada de alumínio com 07 degraus
01 - Câmara para vacinas vertical  
02 - Negatoscópios para mamografia 
01 - Equipamento de ultrassonografia portátil 
com transdutor linear e convexo
02 - Rinofaringolaringofibroscópio flexível 
marca karl storz, modelo 11101 rp2
01 - Armário 
06 - Óticas 4 mm 30 graus 
01 - Servidor e storage hpe
01 - Licença do vmware vcenter server 6 
standard e outros
01 - Trocador de calor
01 - Doppler vascular portátil 
01 - Dermátomo elétrico
01 - Tomógrafo computadorizado 64 cortes
01- Estojo arsenal para guarda de 
endoscópios gastroscópios
05- Aquecedores de ambiente doméstico 
01- Termodesinfectora de 290 litros
32 – Portas- saco (hamper)
297 - Cadeiras fixa sem braços
10 - Monitores LCD /LED
01 - Tomógrafo ótico, scanner 3D
01 – Bronco-naso-Fibroscópio com fibras de 
intubação óptica  

Instalação de mais de 20 novos aparelhos de ar-condicionado tipo 
Split distribuídos entre o Centro Cirúrgico (7º), Centro Obstétrico 
(8º) e Farmácia (térreo).

Um dos aparelhos instalados na Farmácia do Hospital

Setor das Caldeiras

Revitalização da sinalização horizontal e vertical

Compra de equipamentos

Climatização do Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico 
e Farmácia



Outras melhorias 

O projeto de requalificação 
predial contou com muitas 
outras melhorias, como 
os reparos nas tampas 
das caixas de esgotos 
localizadas na rampa do 
Pronto-Socorro Infantil e nas 
calçadas do Pronto-Socorro 
e da Portaria.

Em relação à acessibilidade, 
houve a instalação de piso 
tátil (1) no corredor principal 
térreo e em alguns corredores 
dos ambulatórios. 

Entre as melhorias houve o 
conserto de vazamentos (2)
entre o 1º e o 7º andar com 
a troca das tubulações de 
descarga das autoclaves 
(aparelhos utilizados para 
esterilizar materiais e 
artigos médico-hospitalares) 
e a instalação completa 
de novos canos de cobre 
e, consequentemente, 
acabamento em paredes, 
pisos e tetos onde as obras 
foram feitas.

Na sala de gesso da 
ortopedia do Pronto-Socorro 
foi sanado o problema 
de infiltração em volta da 
pia, que foi revestida com 
material lavável, apropriado 
para as atividades que o 
espaço se destina. 

Foram substituídas as bacias 
sanitárias dos boxes para 
deficientes e todas as portas 
dos sanitários do Saguão do 
4º andar. 

Foi realizada pintura geral 
em vários locais, como 
nos corredores do Pronto-
Socorro Adulto, nas salas e 
corredores da Cardiologia e 
nas salas do Serviço Social 
(12º andar), da Acupuntura 
(2º andar) e da Ortopedia (4º 
andar).  

As longarinas e macas (3)
que estavam rasgadas 
ou quebradas foram 
recuperadas pela equipe da 
Manutenção. 

A Capela, localizada no 10º 
andar, recebeu pintura geral 
e instalação de madeira 
parafusada em volto do 
caixão de tubulação. 

Nas enfermarias 7 e 8 do 11º 
andar (4), além da pintura 
das paredes e dos tetos de 
dois banheiros, houve troca 
de rodapés, pisos e batentes 
das portas. 

Atendendo uma solicitação 
do COREN, o conforto da 
equipe da enfermagem foi 
reativado. 

Também foi possível 
viabilizar o conserto de um 
dos aparelhos de tomógrafo 
e dos equipamentos de 
raio-x da Ortopedia e do 
Pronto Socorro. 

Por fim, foi realizado o 
desmonte de todo o forro e 
reinstalação entre o 1º e 6ª 
andar para que a empresa 
contratada para realizar o 
cabeamento lógico pudesse 
passar o cabeamento. 
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Os desafios para 2020 
Confira aqui quais são os investimentos 
que estão em andamento:

A reformulação interna do Pronto-
Socorro Adulto com a construção 
de mais dois pavimentos 
integrando o Pronto-Socorro 
Infantil, a Pediatria e Psiquiatria 
e Psicologia da Infância e 
Adolescência, também engloba 
a instalação de ar-condicionado 
central nas seguintes unidades: 
Centro Cirúrgico/Central de 

Desde o dia 14 de novembro, o 
Serviço Técnico de Nutrição e 
Dietética (STND) está passando 
por uma reforma geral. O 
serviço está sendo realizado 
por empresa contratada e deve 
ser concluída em junho de 2020. 
A obra englobará, entre outras 
coisas, toda a atualização da 

Com o intuito de adequar as 
condições físicas do Setor de 
Coleta do Laboratório, localizado 
no 4º andar, o HSPM deu início 
em dezembro à reforma geral 
do espaço. O projeto contempla, 
entre outras melhorias, a 
manutenção do sistema 
hidráulico, substituição de 
revestimento cerâmico e piso, 
impermeabilização de áreas 
molhadas, execução de bancada 
de granito e pintura geral. O 
serviço está sendo executado 
por empresa contratada e tem 
previsão de finalização em 
fevereiro/2020. O atendimento 
não parou e foi transferido 
provisoriamente para outros 
locais que estão devidamente 
identificados.

Material Esterilizado, Centro 
Obstétrico, UTIs Adulto e 
laboratório.

O serviço teve início no dia 
19 de novembro de 2019 e 
tem conclusão prevista para 
novembro/2020, ao custo de R$ 
9.196.354,39. 

Pronto-Socorro: Obra em andamento

Setor de Coleta do 
Laboratório: Obra em 
andamento

Serviço Técnico de Nutrição e Dietética (STND): 
Obra em andamento

rede hidráulica (esgoto, água 
fria, água quente e gás natural) 
e elétrica, com novo sistema de 
exaustão, instalação de bancadas 
de serviços e a substituição de 
revestimentos de pisos e paredes 
e adaptação dos ambientes 
conforme exigido por normas 
técnicas. 

ANTES

EM OBRA

EM OBRA



Rede elétrica
Troca de alguns quadros, fiação e 
acessórios em pontos localizados 
nos ambulatórios do complexo 
hospitalar. O serviço está sendo 
realizado por empresa contratada 
e tem previsão de conclusão pra o 
final de dezembro/2019.

Modernização da infraestrutura 
de rede lógica de dados
Além da compra de novos computadores, 
uma empresa foi contratada para 
efetuar a instalação de cabeamento 
estruturado (elétrica e rede) com 
350 pontos de rede, possibilitando 
a instalação de computadores nos 
consultórios. A previsão é terminar o 
trabalho em janeiro de 2020.  

Hospedaria de Cuidados 
Paliativos
Reativação do elevador da Hospedaria 
de Cuidados Paliativos do HSPM. 
A execução do serviço está sendo 
realizado por empresa contratada e 
termina no final de dezembro/2019. 

Centro Cirúrgico 
Instalação de sete portas automáticas 
nas salas eletivas do Centro Cirúrgico, 
localizado no 7º andar. Serviço sendo 
realizado por empresa contratada e 
com previsão de inauguração para 
fevereiro/2020. 

Enfermaria do 12º andar
A reforma prevê a substituição de toda 
a infraestrutura de elétrica e hidráulica, 
bem como de esquadrias, peças e 
acessórios de hidráulica e elétrica, 
acabamentos e tratamento de lajes. A 
melhoria que possibilitará a reativação 
de leitos teve início na segunda 
quinzena de dezembro e tem prazo de 
conclusão em 180 dias. 

Comunicação Visual 
Com o objetivo de contribuir para a 
segurança e autonomia dos usuários 
e profissionais dentro do complexo 
hospitalar, a Assessoria de Relações 
Institucionais vem trabalhando na 
modernização da Comunicação Visual 
do hospital.

Outras intervenções: 
em andamento

ACONTECEU

Em alusão ao Dia Mundial de Luta 
contra a AIDS (1º/12), a fachada do 
HSPM ficou iluminada durante todo o 
mês para simbolizar o compromisso 
com a causa. A campanha ‘Dezembro 
Vermelho’ foi instituída pela Lei 
13.504/2017 para reforçar as ações 
de prevenção, assistência, proteção 
e promoção dos direitos humanos 
das pessoas que vivem com HIV/
AIDS.

Em mais uma ação de humanização 
promovida pela Central de Ação 
Voluntária (CAV), o saguão principal do 
hospital recebeu uma Árvore de Natal 
e decorações natalinas.Além disto, 
entre os dias 02 e 06 de dezembro foi 
promovida no hall do 3º andar a Feira 
de Artesanato do HSPM. 

No último dia 16 de dezembro, a 
Hospedaria de Cuidados Paliativos 
do HSPM realizou a sua 16ª Festa 
de Natal. A confraternização reuniu 
pacientes, familiares, equipe e 
parceiros do serviço. Para animar a 
celebração, o Coral da Guarda Civil 
Metropolitana (GCM) foi convidado 
para uma apresentação.

No dia 11 de dezembro aconteceu na 
Rochácara Ecofire, em Itapecerica 
da Serra, o último curso externo de 
formação de brigadista de incêndio 
de 2019 com a participação de 23 
servidores. Apenas neste ano, 
293 servidores passaram pelos 
treinamentos, que orientam em 
relação às ações de prevenção 
do grupo de abandono, resgate 
e combate a incêndio. O Núcleo 
Especializado em Segurança do 
Trabalho (NEST) informa que no 
mês de janeiro faz uma pausa nas 
capacitações, retomando no dia 20 de 
fevereiro de 2020. Para informações 
sobre as turmas do próximo ano de 
2020, entrar em contato nos ramais 
3397-8045/8075.

Como parte do cuidado em Saúde 
Mental, a Seção Técnica de Psicologia 
do Adulto promoveu no dia 05 de 
dezembro, das 9h às 12h, no anfiteatro 
a exibição do filme-documentário: “O 
Sal da Terra” sobre a vida e obra do 
fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado.  
Após o filme, os participantes puderam 
participar de debate, mediado por 
psicólogos, que se baseou na temática 
retratada no filme.

Hospital iluminado por luta 
contra a AIDS

Natal 2019 do HSPM

16º Natal da Hospedaria de 
Cuidados Paliativos

Brigada de Incêndio encerrou 
ciclo de capacitações externas 
de 2019

Seção Técnica de Psicologia 
promoveu mais uma Oficina



O Departamento Técnico de Gestão de 
Talentos, por meio da Gerência Técnica 
de Capacitação e Desenvolvimento, 
reuniu cerca de 110 servidores do HSPM 
de todos os níveis e interlocutores de 
Gestão de Pessoas nas áreas técnicas 
e nos ambulatórios descentralizados 
para assistir a palestra “Entendendo 
a aposentadoria”, realizada no dia 
12 de dezembro, com a presença 
da palestrante Janete Jesus Lima, 
Diretora da Divisão Técnica de Gerência 
de Controle de Pessoal do HSPM.
A médica do Pronto-Socorro Adulto, 
Dra. Anita Cristina Karoauk de Farias, 
foi uma das pessoas que viram no 
evento a oportunidade de entender 
melhor o assunto. “Não entendo 
nada a respeito de aposentadoria, 
vim para essa palestra e fiquei muito 
satisfeita porque foi bem elucidativa. 
A palestrante é extremamente 
didática e tem conhecimento grande 
sobre o tema. Foi uma excelente 
iniciativa do hospital”.

Para falar sobre o Dia do Cego 
(celebrado em 13/12), a Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS) exibiu 
em sua fanpage uma live com a 
Dra. Neusa Vidal Sant’Ana, médica 
oftalmologista, especialista em 
glaucoma e que atua no Ambulatório 
Descentralizado do Tucuruvi.

A profissional esclareceu dúvidas 
dos internautas e deu dicas sobre a 
importância de prevenir a deficiência 
visual. Para conferir o vídeo acesse 
o link: http://bit.ly/2PXa9O6

Para celebrar o Dia Internacional do 
Voluntariado, a Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), por meio da Divisão 
de Qualidade de Vida no Trabalho 
da COGEP-SMS, realizou no dia 5 
de dezembro, no Teatro Fernando 
Azevedo, o Seminário “Voluntários 
da Saúde”.  Pelo HSPM estavam 
presentes no evento: Fátima 
Nicoletti, coordenadora da Central 
de Ação Voluntária (CAV), algumas 
das voluntárias da CAV e a Dra. 
Joseli Beatriz Suzin, representando 
os voluntários do Programa Vida e 
Terapia. 

No dia 20 de dezembro, aconteceu 
no Campo de Futebol do Parque 
da Aclimação, o encerramento das 
atividades de 2019 das equipes 
de futebol feminino e masculino 
do Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM). Após as partidas, 
o grupo participou de uma 
confraternização promovida pelo 
Grêmio Recreativo, Esportivo e 
Cultural do HSPM. 

No dia 15 de dezembro, 16 
profissionais do HSPM, entre 
médicos e profissionais da equipe 
multidisciplinar, concluíram as aulas 
de aperfeiçoamento profissional 
oferecidos pela Onco Ensino, uma 
plataforma educacional de apoio 
às unidades de saúde que realizam 
diagnósticos e tratamentos 
oncológicos no Brasil. Neste ano, 
ao todo, 35 profissionais do hospital 
foram capacitados nos cursos 
oferecidos pela plataforma. A 
capacitação é uma parceria entre 
o Departamento Técnico de Gestão 
de Talentos/Gerência Técnica de 
Capacitação e Desenvolvimento e a 
ABRALE – Associação Brasileira de 
Linfoma e Leucemia.

O Serviço Social recebeu no dia 7 de 
novembro a visita de representantes 
do Ministério Público de São Paulo 
- região Central, que veio conhecer 
o Protocolo de Atendimento 
dos pacientes civilmente não 
identificados. As profissionais 
elogiaram o trabalho do hospital 
pela técnica e humanização no 
atendimento de uma demanda de 
alta vulnerabilidade social.

No próximo dia 30 de dezembro, o 
Departamento Técnico de Gestão 
de Talentos/Gerência Técnica de 
Capacitação e Desenvolvimento, 
em parceria com a Escola Municipal 
de Saúde, finaliza mais uma turma 
do curso EAD de Redação Oficial. 
Voltado aos servidores do HSPM 
que atuam com elaboração de 
documentos oficiais como ofícios, 
memorandos, comunicados e 
relatórios, o curso apresenta 
técnicas de expressão escrita, de 
argumentação e de uso de normal 
culta da língua portuguesa.  

110 servidores participaram de 
palestra sobre aposentadoria

Especialista do Ambulatório 
do Tucuruvi participou de live 
da SMS

HSPM participa de Seminário 
“Voluntários da Saúde”

Grêmio promoveu jogos de 
encerramento do futebol 
feminino e masculino

16 novos profissionais 
finalizaram capacitação na 
plataforma Onco Ensino

Conversa com Ministério Público

Curso EAD de Redação Oficial 
termina no dia 30 de dezembro


