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Editorial
Resiliência foi a palavra-chave
neste ano de 2020. A pandemia
provocada pela Covid-19 teve
impacto na vida de todos nós,
cada um a sua maneira. Aqui, no
HSPM, a união e planejamento
foram fundamentais para lidar
com o novo desafio. Adequamos
o espaço físico para atender a
demanda, com a criação do Centro
de Atendimento Respiratório
e outras reformas, como, por
exemplo, nas enfermarias do 4°,
10° e 12° andares. Mesmo com
a chegada da vacina em breve,
não podemos esquecer que a
pandemia ainda não acabou.
Os desafios vão continuar no
próximo ano, mas tenho certeza
que todos serão superados, no
quê depender da solidariedade
e comprometimento de nossos
servidores, pois juntos somos
mais fortes. Um feliz Natal e
próspero Ano Novo!

Principais melhorias de 2020 - Antes:

Coleta - 4º andar

Quadros elétricos

Coleta - 4º andar

Enfermaria - 12º andar

Fisioterapia - 3º andar

Enfermaria - 12º andar

Hall - 2º andar

Enfermaria - 4º andar

UTI - 7º andar

Enfermaria - 4º andar

Barrilete - 14º andar

Enfermaria - 4º andar

Centro
Cirúrgico
andar
Barrilete
- 14º- 7º
andar

Oftalmologia - 6º andar

Dra. Elizabete Michelete
Superintendente do HSPM

No mês de dezembro o HSPM
recebeu emenda parlamentar:

Vereador Eduardo Suplicy
R$ 2.154.220 milhões

Para
aquisição de
equipamentos

Troca de Receita
Exclusivo para pacientes do HSPM

Pacientes do Hospital do
Servidor Público Municipal (HSPM)
que precisam trocar a receita
médica podem procurar o setor
Controle de Acesso, de segunda a
sexta-feira (exceto feriados), das 8h
às 11h30, no térreo. Para a troca é
necessário trazer a receita vencida
do HSPM, documento de identidade
com foto e cartão do hospital.

Compra de equipamentos
O HSPM investiu neste ano mais
de R$ 1,9 milhão na aquisição de
novos equipamentos e mobiliários.
Confira a lista completa:
01 - Mesa retangular
04 - Armários baixos de 01 porta
04 - Armários baixos de 02 portas
01 - Armário alto 02 portas
01 - Gaveteiro volante com 3 gavetas
01 - Mesa rebatível retangular
13 - Poltronas reclináveis
06 - Banquetas giratória
04 - Divãs clínicos
03 - Carros transporte inox
06 - Banquetas giratórias
03 - Carros transporte inox
06 - Banquetas giratórias
08 - Estantes de aço
13 - Cadeiras para coleta de sangue
04 - Mesas retangular
08 - Mesas retangular
01 - Balcão de recepção
01 - Posto de atendimento
08 - Gaveteiros volante 2+1 gavetas
03 - Suportes de monitor em alumínio
06 - Poltronas reclináveis
01 - Carro de transporte inox
01 - Maca hospitalar inox
01 - Armário vitrine
03 - Banquetas giratórias
07 - Escadas 02 degraus inox
01 - Armário de aço 2 portas de abrir
03 - Roupeiros 8 portas sobrepostas
01 - Carrinho para transporte de livros
03 - Divãs clínicos em madeira maciça
50 - Suportes de soro com rodas
30 - Aparelhos de pressão
02 - Frigobares
20 - Camas macas hospitalares
01 - Fragmentadora de papel
100 - Poltronas hospitalares reclináveis
01 - Otocalorímetro
400 - Suportes de soro com rodas
50 - Extintores de pó químico seco
03 - Extintores da classe k-solução
57 - Aspiradores cirúrgicos portáteis
01 - Fornecimento e instalação de switch
03 - Focos cirúrgicos de teto
04 - Focos cirúrgicos
02 - Nobreak senoidal
01 - Estojo para guarda de endoscópios
01 - Carrinho tipo plataforma
02 - Ótica rígida (endoscópio)
50 - Cadeiras de rodas (uso hospitalar)
05 - Cadeira de rodas - pacientes obesos
04 - Pistolas de limpeza de endoscópios
01 - Aparelho de laser terapêutico
06 - Ar-condicionador splyt piso-teto
22 - Estantes de aço
01 - Estante para endoscópicos
06 - Mesas auxiliares em aço inox
02 - Fornecimentos e instalações cancela
35 - Longarinas 2 lugares (tipo aeroporto)
43 - Longarinas 3 lugares (tipo aeroporto)
12 - Longarinas 2 lugares (tipo aeroporto)
10 - Longarinas 3 lugares (tipo aeroporto)
01 - Detector multigás para 04 gases
01 - Caixa aquecedor para frascos
01 - Retinógrafo portátil digital
50 - Ventiladores de parede
14 - Camas hospitalares para UTI
04 - Camas hospitalares
01 - Ultrassom diagnóstico
24 - Longarinas 2 lugares (tipo aeroporto)
31 - Longarinas 3 lugares (tipo aeroporto)
58 - Suportes para soro com rodas

Principais melhorias de 2020 - Depois:

Coleta - 4º andar

Quadros elétricos

Coleta - 4º andar

Enfermaria - 12º andar

Fisioterapia - 3º andar

Enfermaria - 12º andar

Hall - 2º andar

Enfermaria - 4º andar

UTI - 7º andar

Enfermaria - 4º andar

Barrilete - 14º andar

Enfermaria - 4º andar

Centro
Cirúrgico
andar
Barrilete
- 14º- 7º
andar

Oftalmologia - 6º andar

Os desafios para 2021
continuam!

Comentários no Facebook:

Geradores do hospital passam por modernização
Terminou em dezembro o serviço
para modernização do comando dos
grupos geradores e relés de proteção
secundária da cabine primária,
localizados no térreo do hospital.
A automação dos equipamentos
tem objetivo de dar maior agilidade
e segurança em caso de queda
de energia elétrica por parte da
concessionária.
Nessas situações, os grupos
geradores têm papel essencial
para manter o funcionamento
de
equipamentos
importantes
para a realização de consultas,
exames e demais procedimentos,
especialmente
para
pacientes
internados nas Unidades de Terapia
Intensiva (UTIs), berçários, Centro
Obstétrico, Pronto-Socorro e Centro
Cirúrgico.

ACONTECEU

Projetos de Natal levam esperança a
funcionários, pacientes e visitantes
O espírito natalino já está
presente nos corredores do HSPM.
Uma árvore enfeitada com votos de
saúde, paz e felicidade foi montada
pela Central de Ação Voluntária
(CAV), ao lado do Controle de Acesso.
Outra iniciativa surgiu do grupo
de oração do hospital, que desde
2011 realiza um Culto de Natal, que
não poderá acontecer neste ano
por causa da pandemia da Covid-19.
Neste ano, a data será comemorada,
pela primeira vez, com murais
montados nas Unidades de Terapia
Intensiva (UTIs) do 6° e do 7° andar
com mensagens de esperança
para
funcionários,
pacientes,
acompanhantes e familiares. Os
bilhetes trazem trechos da bíblia e

podem ser retirado por aqueles que
precisam de uma palavra de fé para
acalmar o coração.
Uma funcionária da maternidade
do 8° andar também aderiu à ideia
dos murais. No local, pacientes,
visitantes e funcionários podem
retirar e depositar mensagens de
boas festas.

DOAÇÕES RECEBIDAS

HSPM recebe doações do Instituto Amor em Mechas
O Hospital do Servidor Público
Municipal (HSPM) recebeu, no
último dia 2 de dezembro, doações
encaminhadas pelo Instituto Amor
em Mechas (IAM). Foram recebidos
20 lenços do Instituto Doses de Amor,
20 próteses mamárias externas
concedidas pela Associação das
Famílias Rotarianas (ASFAR), 20
turbantes com cabelo (apliques), 20
livros “O caminho para a felicidade”
e cinco kits com peruca, lenço, álcool
em gel, colar, brinco, maquiagem,
garrafa de água e bolsa.
Os itens serão encaminhados
para pacientes em tratamento
oncológico do hospital. Débora
Pieretti, fundadora do Instituto
Amor em Mechas, explica que a data

escolhida para a entrega dos itens
coincide com o chamado dia de doar.
“O dia de doar começou nos
Estados Unidos e é a primeira
terça-feira após o Thanksgiving
(Ação de Graça). Eles chamam de
Giving Tuesday, que é o dia de
doar e que nesse ano caiu no dia
2 de dezembro”, detalhou. Débora
resume a importância do ato:
“Doação é uma ação que tira a dor
do outro”.
Pra a coordenadora da Seção
Técnica de Serviço Social do HSPM,
Ana Maria C. Munhoz, além do
impacto na autoestima, a doação
ajuda a orientar o tratamento
no enfoque social, atendendo as
pacientes de forma qualificada e

humanizada.
“Através das doações o Serviço
Social do hospital pode oferecer
recursos que preservam e elevam a
autoestima de nossas pacientes, tão
importante no enfrentamento da
doença e da vida cotidiana”, afirmou
Ana Maria.

DESTAQUE DO MÊS - FUNCIONÁRIOS DA CJL E GESTÃO DE CONTRATOS
A licitação é o processo
administrativo
utilizado
obrigatoriamente pela administração
pública para realizar a contratação
de bens ou serviços. A Comissão
de Julgamento de Licitações (CJL/
Pregoeiros (as)) é o setor do HSPM
que garante que o processo
ocorra dentro dos preceitos legais.
A comissão é formada por oito
servidores, incluindo os pregoeiros
e a equipe de apoio.
O setor recebe todos os pedidos
autorizados de compras e serviços
necessários para o funcionamento
do hospital. Com base nas
especificações de cada pedido, é
produzido o edital com os requisitos
necessários para a participação de
fornecedores de bens e prestadoras
de serviço.
Os membros da CJL realizam
diariamente os pregões, que
ocorrem na modalidade eletrônica,
o que permite a participação de
interessados de todo o País. A
equipe avalia se as propostas dos
interessados atendem aos critérios
e se a documentação exigida foi
anexada corretamente. Também é
de responsabilidade da comissão a
confecção da Ata com o registro do
andamento e resultados das fases
da licitação.
Caso
a
contratação
seja
homologada pela superintendência,
tem início o trabalho do setor de
Gestão de Contratos para elaboração
das minutas e posteriormente,
a lavratura do Termo. A área é
responsável pelo acompanhamento
da execução de contratos, termos
ativos e de cooperação do hospital e
publicação no DOC (Diário Oficial da
Capital).
De acordo com dados da produção
de 2019, foram realizados 474
processos em pregões eletrônicos,
com aproximadamente mil itens, 111
prorrogações de atas de registro de
preços e 580 termos de contratos/
aditivos, entre outros.

Equipe da Comissão de Julgamentos de Licitações (CJL) - Pregoeiros (as)

Confira essas e outras notícias
na íntegra no site do HPSM:

www.hspm.sp.gov.br

Equipe da Gestão de Contratos

CAPACITAÇÃO

HSPM realiza capacitação de PICC
Enfermeiros, médicos e médicos
residentes do Hospital do Servidor
Público Municipal (HSPM) e da
rede municipal hospitalar de
saúde participaram, neste mês de
dezembro, do curso de capacitação
para introdução de Cateter Central
de Inserção Periférica (PICC). O
insumo é utilizado em pacientes
(adultos, crianças e recém-nascidos)
com internação prolongada e que
necessitam de acesso venoso
para nutrição parenteral e uso de
medicamentos intravenosos.
O curso foi realizado pela
Gerência Técnica de Capacitação
e Desenvolvimento e o conteúdo
organizado
pela
enfermeira

Amanda Barbosa Monteiro Vasques
Pereira, responsável pela Educação
Continuada do hospital. “Esse
curso é imprescindível para que os
enfermeiros realizem a inserção do
PICC em pacientes indicados, o nosso
objetivo é que todos os enfermeiros
do HSPM tenham a oportunidade de
realizar a capacitação e habilitação
deste procedimento”.
O curso teve 17 inscritos e
foi ministrado na modalidade
semipresencial. O conteúdo teórico
foi realizado a distância, via
ambiente virtual de aprendizagem,
e, no dia 10 de dezembro, os alunos
fizeram a aula prática no anfiteatro
do hospital, onde houve simulação

do procedimento em cenários de
simulação realística com bonecos
específicos de inserção do PICC. Ao
final, foi aplicada prova prática aos
participantes.
Érica Caroline da Silva, enfermeira
da Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) do 6° andar, ressalta que
atende muitos pacientes de casos
complexos e que vão se beneficiar do
PICC. “Vai ajudar a levar a terapêutica
adequada para o paciente, facilitar a
vida dos colaboradores, equipes e
levar mais qualidade no atendimento
aos pacientes”.
Todos os inscritos compareceram
à aula prática, que contou ainda com
três participantes como ouvintes.

Programa de Educação Continuada em
Enfermagem promove três cursos em janeiro
O
Programa
de
Educação
Continuada em Enfermagem na
modalidade a distância vai realizar
três cursos no mês de janeiro. Os
módulos abordam assuntos que
envolvem diretamente os processos
de trabalho da enfermagem e
podem ser feitos separadamente.
As inscrições são efetuadas no site
http://bit.ly/pece-ead.
De 11 a 15 de janeiro acontecerão
as aulas de “Atualização em
esterilização de materiais”. O
objetivo é atualizar os servidores
da saúde da rede municipal
sobre o tema para garantir o
desenvolvimento qualificado do
processo de esterilização.

De 18 a 22 de janeiro será a vez
o módulo “Cuidados com intubação,
troca de cânula orotraqueal e
ventilação mecânica”. O conteúdo
pretende atualizar a equipe de
enfermagem
sobre
cuidados
e manejo das vias aéreas de
pacientes adultos na atuação dos
aspectos de intubação orotraqueal
e ventilatórios.
Entre os dias 25 e 29 de janeiro
será ministrado conteúdo sobre
“Boas práticas para a prevenção
de infecção primária da corrente
sanguínea e prevenção de infecção
do trato urinário”. Os profissionais
serão atualizados quanto às técnicas
de manuseio, inserção, manutenção

e retirada de cateteres e orientados
sobre a importância da segurança
do paciente durante a assistência
prestada, proporcionando a redução
de infecções no ambiente hospitalar.
Os cursos são validados e
realizados pela Gerência Técnica de
Capacitação e Desenvolvimento.

DESTAQUE DO MÊS

Médica do HSPM

participa de live sobre
empreendedorismo
A Dra Fátima Regina Abreu
Alves, coordenadora da Clínica
de
Otorrinolaringologia
do
HSPM, participou do IV Encontro
das
Mulheres,
promovido
pela Associação Brasileira de
Otorrinolaringologia e Cirurgia
Cérvico-Facial (ABORL – CCF), no
dia 10 de dezembro. O encontro foi
online e teve como tema “Mulheres
do
Brasil:
empreendedorismo
feminino”. Além da profissional do
HSPM, participaram outras quatro
otorrinolaringologistas convidadas
e houve palestra de Luiza Helena
Trajano, presidente do grupo
Mulheres do Brasil.
“Foram
discutidos
diversos
temas,
tais
como
SUS,
financiamento e carreira para
médicos, como as mulheres
podem se colocar em grupos onde
predominam homens e como
a sociedade e os empresários
podem
participar
ativamente
na busca de soluções para os
problemas brasileiros”, detalhou a
otorrinolaringologista do HSPM.
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