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Editorial
O surgimento de um novo tipo 
de coronavírus em Wuhan, na 
China, em dezembro de 2019 
e posterior aumento de casos 
em outros países, como a Itália, 
tem sido notícia na mídia no 
início deste ano e um desafio 
para gestores e profissionais 
da saúde do mundo todo.

Aqui no Hospital do Servidor 
Público Municipal, desde a 
divulgação das primeiras 
notícias, temos nos empenhado 
em oferecer a melhor 
assistência aos servidores 
municipais e, nos últimos 
dias, reforçamos medidas de 
prevenção como a realização 
de palestras sobre a doença 
e como preveni-la. O Serviço 
Técnico de Controle de Infecção 
Hospitalar, a Coordenação 
do Pronto-Socorro e outros 
setores estão seguindo o 
Protocolo de Atendimento de 
Casos Suspeitos do Ministério 
da Saúde, também temos 
participado de reuniões na 
Secretaria Municipal da Saúde 
para debater as próximas 
ações, estamos acompanhando 
de perto a evolução dos casos 
na cidade e, caso necessário, 
vamos adotar novas medidas. 

Gostaria de reforçar, que 
nesse momento, nós como 
profissionais da saúde 
precisamos concentrar nossos 
esforços em conscientizar a 
população sobre os cuidados 
necessários para barrar a 
propagação do vírus, a fim de 
evitar a busca desenfreada 
pelos serviços de saúde. É 
fundamental tranquilizar 
os servidores e combater a 
disseminação de ‘fakes news’ e 
de informações incorretas. 

Temos confiança no corpo 
clínico e vamos vencer mais 
esse desafio.
  

Dr. Luiz Carlos Zamarco 
Superintendente do HSPM    

HSPM recebe visitas do Secretário 
Municipal da Saúde

O Secretário Municipal da Saúde, 
Sr. Edson Aparecido, visitou 
as dependências do Hospital 
do Servidor Público Municipal 
(HSPM), onde foi recebido pelo 
Superintendente Dr. Luiz Carlos 
Zamarco, para acompanhar o 
andamento das obras em vários 
setores do Complexo Hospitalar. 

Em 23/12/2019 a visita teve 
início pelo Setor de Endoscopia/
Colonoscopia, localizado no 3º 
andar do hospital, que passou 
por uma completa revitalização, 
que incluiu desde adequações na 
infraestrutura física e no fluxo 
dos procedimentos: da sala de 
preparo, limpeza e desinfecção de 
endoscópios e acessórios com a 
instalação de exaustor e sistema 

de insuflamento e a reforma geral 
do telhado. O Secretário também 
visitou as obras da Enfermaria 
do 12º andar e do Pronto-
Socorro e elogiou as melhorias. 
“A modernização do Setor de 
Endoscopia vai oferecer melhores 
condições de trabalho aos 
profissionais da saúde e propiciar 
assistência de mais qualidade aos 
servidores. As obras dos outros 
setores estão em ritmo acelerado, 
o que é excelente”, destacou o 
Secretário.  

Em 23/01/2020, o Secretário 
vistoriou as instalações da Oficina 
Escola de Órtese e Prótese 
(localizada em frente ao HSPM) 
e percorreu as obras do Pronto-
Socorro. 

Obra da Enfermaria do 12º andar Obra do Pronto-Socorro



Na manhã do último dia 20 de 
fevereiro o vereador Eliseu Gabriel 
esteve nas dependências do HSPM 
para participar de reunião com o 
Superintendente Dr. Luiz Carlos 
Zamarco, com o intuito de esclarecer 
questionamentos recebidos de 
servidores em seu gabinete.  

O vereador expôs suas dúvidas, 
ouviu os esclarecimentos, conheceu 
detalhes dos projetos que estão 
sendo executados, agradeceu 
a acolhida e elogiou o trabalho 
realizado pela atual Administração. 
“Às vezes as pessoas reclamam, mas 
não conhecem o serviço, por isso 
quis vir pessoalmente conversar 
para entender o funcionamento do 
hospital e o trabalho que está sendo 
feito”. 

Após a conversa, o parlamentar 
fez uma visita às obras do Pronto-
Socorro Adulto. 

O vereador Claudio Fonseca 
esteve no HSPM no dia 06 de 
fevereiro para visitar a obra do Setor 
de Coleta do Laboratório, localizado 
no 4º andar. A obra está sendo 
realizada com recursos da emenda 
disponibilizada pelo seu mandato, no 
valor de R$ 300 mil. O parlamentar 
aproveitou a ocasião para visitar a 
obra do Pronto-Socorro (PS) Adulto. 

“Verifiquei que está em 
andamento a obra do PS Adulto e 
que outra reforma será feita pela 
Secretaria de Saúde no prédio da 
Pediatria, onde vai ser instalada uma 
Unidade de Pronto Atendimento 
para atender a população em 
geral e reservar o atendimento do 
HSPM somente para os servidores 
municipais. Muito importante essa 
vitória para melhorar o atendimento 
e garantir assistência à saúde”. 

No dia 23 de janeiro, a vereadora 
Soninha Francine esteve no HSPM 
para ver de perto as obras em 
andamento no hospital e falar 
sobre a aplicação da emenda 
parlamentar de R$ 300 mil que 
seu mandato destinou ao hospital 
para ajudar na aquisição de um 
novo Tomógrafo Computadorizado, 
como parte do processo de 
modernização e qualificação do 
Centro de Diagnóstico de Imagem. 
Acompanhada pelo Superintendente 
Dr. Luiz Carlos Zamarco, a vereadora 
percorreu as obras de reforma 
do Serviço Técnico de Nutrição e 
Dietética e do novo Pronto-Socorro. 
Também conheceu as instalações do 
Laboratório de Análises Clínicas e do 
Serviço de Referência em Saúde da 
Mulher Servidora. “Fiquei surpresa e 
satisfeita com o trabalho que vem 
sendo realizado no hospital”. 

Vereador Eliseu Gabriel esteve 
no hospital em fevereiro

Vereador Claudio Fonseca 
visitou obras do Laboratório

Vereadora Soninha Francine 
vistoriou obras no HSPM 

Andamento das obras no HSPM

Andamento das obras no HSPM

Andamento das obras no HSPM

Em fase de ajustes finais para a 
inauguração. E a área de espera está 
recebendo melhorias pela equipe de 
Manutenção do hospital: reforma 
dos balcões dos guichês e pintura 
geral.

Setor de Coleta do 
Laboratório: em 
andamento

Setor de Coleta do 
Laboratório: em 
andamento

Em fase de conclusão da 1ª etapa 
da obra (que corresponde a 70% do 
projeto): execução do revestimento 
cerâmico nas paredes e instalações 
hidrossanitárias, elétricas e gás 
natural em fase de finalização.

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

Serviço Técnico de 
Nutrição e Dietética 
(STND): em andamento Alvenaria de vedação concluída 

em novo layout e, em andamento, a 
execução das instalações elétricas e 
hidrossanitárias. 

Enfermaria do 12º 
andar: em andamento
Enfermaria do 12º 
andar: em andamento



A alvenaria de vedação do 
pavimento térreo (1ª etapa da obra) 
está 80% concluída, assim como 
toda a fundação. 

No momento, estão sendo 
realizados reforços estruturais para 
receber a estrutura metálica de 
sustentação do segundo andar do 
Pronto-Socorro.   

Nas enfermarias 1 e 2 do 11º andar, 
foi feito conserto de vazamento, 
troca de porta do sanitário e pintura 
interna, enquanto na enfermaria 4 
foram realizados reparos e pintura. 
Na enfermaria 5 as obras estão em 
andamento. 

Outra melhoria realizada pela 
equipe da Manutenção foi a 
recuperação de estofados de sofás 
do 10º andar.  

No 8º andar houve reparos de 
pequenos vazamentos. 

No 7º andar está em andamento 
a adequação da sala de expurgo 
que irá receber a Termodesinfectora 
(equipamento utilizado na 
desinfecção de materiais e 
instrumentais cirúrgicos), comprada 
pelo hospital. 

No 9º andar foram feitas várias 
adaptações para receber os 
consultórios do Ambulatório Infantil, 

Em fevereiro foi concluída 
a instalação de sete portas 
automáticas nas salas eletivas do 
Centro Cirúrgico, localizado no 7º 
andar do Bloco Ambulatorial. 

As novas portas são 
confeccionadas em aço 
inoxidável AISI 304, chapa 1,5mm,  
preenchimento em poliuretano de 
alta densidade e acabamento em 
aço escovado com visor de acrílico.

Elas contam com sistema de 
rolamento para fácil deslizamento, 
acionamento sem a necessidade 
de contato das mãos, sistema 
de segurança com sensores 
antiesmagamento que não 
permite o fechamento da porta na 
passagem de macas ou pessoas 
e possibilidade de ser abertura 
manualmente em caso de 
necessidade.        

Estão sendo realizadas reuniões 
para readequação do projeto para 
atender normativas vigentes e 
finalização do cronograma de 
instalação do ar-condicionado central 
que contemplará as áreas que 
precisam de climatização especial: 
Laboratório, UTIs, CME, Centro Cirúrgico 
e Centro Obstétrico 8º andar).

Pronto-Socorro: em 
andamento
Pronto-Socorro: em 
andamento

Outras melhorias realizadas pela equipe de 
Manutenção do hospital: em andamento
Outras melhorias realizadas pela equipe de 
Manutenção do hospital: em andamento

Ar-condicionado 
central: em andamento
Ar-condicionado 
central: em andamento

Andamento das obras no HSPM

Andamento das obras no HSPM

Andamento das obras no HSPM

Andamento das obras no HSPM

tais como: instalação de divisórias, 
portas, balcões e outros reparos. E 
na sala de espera houve a troca de 
sofás deteriorados por cadeiras. 

No 2º andar, duas salas da equipe 
do Serviço Técnico de Nutrição e 
Dietética estão recebendo reparos, 
como troca de piso e pintura geral.

No térreo, a equipe também 
instalou divisórias em vários 
setores, como na Ouvidoria e outros. 
Em relação à acessibilidade, houve 
reparo no piso tátil no corredor onde 
estão os consultórios do PS Adulto e 
instalação de porta de fechamento 
na Sala de espera da Remoção, no 
térreo. 

Na Portaria Única já foi concluído 
o piso cerâmico dos banheiros e as 
equipes vão iniciar a substituição do 
piso. 

Troca das portas do 
Centro Cirúrgico: 

concluída

ANTES DEPOIS



HSPM recebe 
novos 
equipamentos

ACONTECEU

Os servidores que frequentam 
o HSPM precisam ficar atentos às 
mudanças que estão ocorrendo 
na organização dos espaços em 
decorrência das reformas em 
andamento. 

Em fevereiro quem mudou foi o 
Ambulatório de Pediatria, que desde 
o dia 17 está nas novas instalações, 
no 9º andar do hospital, com acesso 
exclusivo pelos elevadores B e C. Em 
janeiro, a Gerência Técnica de Ensino e 
Pesquisa/COREME/Biblioteca mudou 

Com o intuito de medir o nível de 
satisfação da alimentação servida 
no refeitório, o HSPM implantou 
uma avaliação, disponível na 
intranet, para que os servidores 
possam avaliar o que é servido e 
dar sugestões de melhorias. Até 
o momento foram registradas 45 
respostas. 

A medida integra um pacote de 
ações realizadas pelo Departamento 
de Apoio Técnico (DAT) em conjunto 
com o Serviço Técnico de Nutrição e 
Dietética (STND) e são resultado de 
uma série de reuniões realizadas 
inclusive com a participação de 
representantes dos trabalhadores. 

Também é importante lembrar 
que as nutricionistas do hospital 
supervisionam diariamente a 
produção alimentar e distribuição 
das refeições, e que, qualquer 
inadequação deve ser comunicada 
para os nutricionistas Ana Maria, 
Lilian ou Carlos. 

Uma parceria viabilizada 
por intermédio do subprefeito 
Roberto Arantes, da Subprefeitura 
Sé, possibilitou realizar ao 
longo de fevereiro mais uma 
ação de retirada de inservíveis 
das dependências do hospital.  
Foram necessárias 15 viagens de 
caminhão para a correta destinação 
dos materiais médico hospitalar e 
equipamentos em desuso ou sem 
possibilidade de conserto, como 
sucatas e cadeiras e bancos quebrados.  
Os materiais foram encaminhados 
para o Departamento de Gestão de 
Suprimentos – DGS-12 e Ecopontos, da 
Prefeitura Municipal de São Paulo.

Setores do hospital passam por mudanças

Departamento de Apoio 
Técnico (DAT) implanta 
mudanças nas refeições 
servidas no refeitório

Retirada de 15 caminhões de 
inservíveis do HSPM

Dando andamento aos processos 
de compras iniciados em 2019, o 
HSPM recebeu, no início deste ano, 
equipamentos mais modernos 
que vão auxiliar os profissionais 
de diversas áreas na execução 
das tarefas diárias e possibilitar 
melhoria no atendimento oferecido 
ao servidor municipal. 

Os investimentos em 
modernização de equipamentos 
nesta administração já somam mais 
de R$ 6,3 milhões. 

Confira abaixo o que chegou: 

297 Cadeiras fixas e/ou giratórias  

222 Microcomputadores 

01 Fotofinder para a dermatologia 
 
01 Tomógrafo ótico (scanner 3D) 
 
01 Fogão industrial a gás natural 
encanado  

01 Servidor e storage hpe 
(equipamento de informática) 

02 Rinofaringolaringofibroscópios 
flexíveis, marca karl storz, modelo 
11101 rp2  

05 Carrinhos de anestesia para o 
Centro Cirúrgico e Centro Obstetríco 

01 Estojo arsenal para guarda de 
endoscópios gastroscópios 

04 Endoscópios
 
03 Colonoscópios

do Espaço Cultural para o 9º andar.  
O setor de Matrícula foi 

transferido para o 5º andar, local 
onde antes ficava a recepção 
das Clínicas de Cirurgia Plástica, 
Dermatologia, Nefrologia e Nutrição, 
que foi transferida para o Guichê 
I, localizado no outro extremo do 
andar. A Ouvidoria está no térreo, ao 
lado da Internação. A recomendação 
é estar atento às sinalizações de 
piso e aos cartazes que orientam 
sobre cada uma das mudanças. 

1

1
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O funcionário do Almoxarifado, 
Paulo Wosni, foi o vencedor do 
Concurso Cultural e Esportivo realizado 
pela Associação dos Funcionários do 
HSPM, em parceria com o Grêmio. Por 
ter acertado o nome do time campeão 
da Copinha SP de Futebol 2020 
(Internacional), Paulo ganhou uma 
camiseta oficial do São Paulo. 

Servidor recebe prêmio do 
Concurso Cultural e Esportivo

Para celebrar os 466 anos da 
cidade de São Paulo, o HSPM 
promoveu entre os dias 20 e 24 de 
janeiro uma semana de eventos. 

A abertura contou com instrutores 
explicando a prática de Lian Gong 
em 18 Terapias. Ao longo da semana 
foram realizadas palestras sobre 
a Terapia Holística Do-In como 
instrumento de melhoria de qualidade 
de vida no trabalho e a experiência 
da ONG SP Invisível no atendimento 
às Pessoas em Situação de Rua. No 
dia 21, a musicista Divyam Shola 
tocou Acordeon para os pacientes das 
enfermarias. 

Hospital celebra 466º aniversário da Cidade de SP 
com semana especial de eventos para os pacientes

O encerramento da programação 
aconteceu na sexta-feira (24/01), 
com declamação da poesia “Cidade 
Mãe”, escrita pela Dra. Jovina Rulli 
Bovino e com a apresentação de 
Clerson Pacheco que mostrou 
indicadores de visitas animadas do 
Soul Alegria no HSPM em 2019: 7 
mil pessoas foram impactadas pelo 
trabalho da ONG, totalizando mais 
de 638 horas de voluntariado. 

A ação foi organizada pela 
Gerência Técnica de Capacitação e 
Desenvolvimento e pela Central de 
Ação Voluntária e contou com apoio 
da Coordenação da Psicologia. 

Na manhã do dia 24 de janeiro 
tomou posse os integrantes da 
Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (Cipa) do HSPM – Gestão 
2020/ 2021. A cerimônia foi realizada 
na Sala de Grupo, localizada no 9º 
andar, e contou com a presença de 
cipeiros antigos e atuais, que na 
ocasião falaram sobre o trabalho 
realizado. 

Representantes da CIPA 2020-
2021 tomam posse

No Dia Mundial de Combate ao 
Câncer (04/02), o HSPM, por meio 
da Central de Ação Voluntária (CAV), 
recebeu ação solidária do Instituto 
Amor em Mechas (IAM).

Neste dia, o IAM entregou ao 
hospital 10 ‘Kits do Amor’ (com 
peruca, lenços, álcool gel, garrafa de 
vidro, maquiagem, esmalte, brinco, 

Ação de Combate ao Câncer realizada no HSPM é reconhecida pela UICC
colar de pérola, livro, turbante e uma 
mensagem), para serem distribuídos 
pelo Serviço Social aos pacientes 
em tratamento quimioterápico ou 
com alopecia. Também foi realizada 
arrecadação de mechas de cabelo e 
corte gratuito feito por voluntários, 
além de distribuição de mimos, como 
batom e esmalte, aos doadores. 

A iniciativa foi reconhecida e 
certificada internacionalmente pela 
organização não governamental 
“Union for International Cancer 
Control” pela participação no World 
Cancer Day. 

O HSPM mantém uma urna fixa 
para receber as doações de cabelo 
no segundo andar (sala da CAV).



CAPACITAÇÃO

No dia 31 de janeiro, a Prefeitura 
de São Paulo inaugurou, com a 
presença do Secretário Municipal 
da Saúde, Sr. Edson Aparecido 
e da idealizadora da Rede Lucy 
Montoro, Profa. Dra. Linamara 
Rizzo Battistella, a primeira 
Oficina Escola de Órtese e Prótese 
do município, em parceria com 
a Associação para a Educação, 
Esporte, Empreendedorismo e 
Direitos dos Pacientes da Divisão 
de Reabilitação do Hospital das 
Clínicas (AEDREHC) – associação 
formada por ex-pacientes da Rede 
Lucy Montoro. 

A unidade fica localizada na 
Rua Castro Alves, 151, em frente ao 
HSPM e oferece cursos gratuitos 
sobre o cuidado e a manutenção 
de cadeira de rodas, prescrição 
de Órteses, Próteses e Meios 
Auxiliares de Locomoção (OPM) 
e orientação aos cuidadores de 

O infectologista e Coordenador 
da Seção Técnica de Controle de 
Infecção Hospitalar do HSPM, Dr. 
Marcos Antonio Cyrillo, realizou nos 
dias 17 e 21 de fevereiro, no anfiteatro 
Dr. Argos Meirelles, duas palestras 
para falar sobre o novo coronavírus 
(SARS-CoV-2) e esclarecer sobre 
os sintomas da doença COVID-19, 
as formas de prevenção e mitos e 
verdades. O profissional também 
esclareceu as principais dúvidas 
dos presentes em relação ao tema. 
Ao todo, participaram cerca de 100 
pessoas. 

O coordenador do Pronto-Socorro 
Adulto, José Antonio Volpiani, foi 
um dos presentes. “Essa é uma 
importante iniciativa do HSPM 
e do Dr. Cyrillo na divulgação de 
conhecimento do assunto, bem 
como mecanismos de diagnóstico, 
tratamento e proteção da 
comunidade”. 

Entre os dias 4 e 18 de fevereiro 
aconteceu o Curso Básico de 
Microinformática (Módulo Excel) e 17 
servidores concluíram o treinamento 
ministrado por Gerson Giuliangeli, 
Professor da Universidade 
Anhanguera Educacional e 
responsável pela Gerência de 
Informática do HSPM. Com carga 
horária de 15h, o curso teve como 
objetivo potencializar o uso da 
ferramenta Excel nas atividades 
cotidianas do serviço público.

O curso foi uma realização da 
Gerência Técnica de Capacitação e 
Desenvolvimento com a Informática 
do HSPM, e apoio da Coordenação de 
Vigilância em Saúde (COVISA).

Oito servidores participaram da primeira 
turma da Oficina Escola de Órtese e Prótese 

Coronavírus foi tema 
de palestras no HSPM

17 Servidores concluíram 
o Curso Básico de 
Microinformática - Excel Básico

pacientes e aos profissionais de 
cinco hospitais da rede municipal 
de saúde, inicialmente. 

A primeira turma – “Manutenção 
de Cadeiras de Rodas” - teve 
início no próprio dia 31 de janeiro, 
seguiu por três sextas-feiras e 
foi formada exclusivamente por 
profissionais do HSPM. Ao todo 
oito servidores, escolhidos pela 
Secretaria Municipal da Saúde, 
concluíram a capacitação. 

José Carlos Miguel foi um 
deles: “O interessante é que falta 
capacitação nessa área, mesmo 
que você procure, não encontra 
esse curso para fazer em outros 
locais, então foi válido participar, 
porque irá favorecer nosso serviço 
e a equipe irá utilizar os novos 
conhecimentos no dia-a-dia do 
trabalho”. 



A reunião científica promovida 
mensalmente pelas Clínicas de 
Otorrinolaringologia, Cirurgia de 
Cabeça e Pescoço e Fonoaudiologia 
do HSPM realizou no dia 20 de 
fevereiro um encontro para debater 
a “Contribuição da Fonoaudiologia 
no Cuidado à Saúde Trans”. 

A palestra contou com a 
participação da convidada 
externa Professora Alcione Ramos 
Campiotto. Fonoaudióloga, a 
profissional é Especialista em Voz 
e Motricidade Oral, Mestre em 
Distúrbio da Comunicação pela 
PUC-SP e Coordenadora do Curso 
de Especialização em Voz da 
Faculdade de Ciências Médicas da 
Santa Casa de São Paulo.

A fonoaudióloga do HSPM, 
Marília Zannon, contou o que a 
palestra lhe acrescentou. “Além 
de ver como a fonoaudiologia 
pode ajudar, se essas pessoas 
desejarem mudar a voz, ter uma 
voz diferente, o que mais valeu foi 
passar a ter um olhar para essas 
pessoas, para elas deixarem de 
serem invisíveis”. 

O Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM) realizou no dia 17 
de fevereiro, no anfiteatro Dr. Argos 
Meirelles, o curso “Efeitos do álcool 
na gestante, no feto e no recém-
nascido”.

A atividade reuniu 70 pessoas, 
entre Médicos, Profissionais 
da Saúde, Residentes e outros 
interessados no tema, com o 
objetivo de sensibilizar a equipe 
multiprofissional sobre os riscos à 
saúde que a ingestão de bebidas 
alcoólicas durante o período da 
gestação pode acarretar.

O evento contou com apresentação 
da Dra. Conceição Aparecida de 
Mattos Segre - referência na área 
de pediatria neonatal e autora de 
livros nesta especialidade    -, do 
Dr. Hermann Grinfeld     e de outros 
médicos integrantes do Grupo de 
Estudos Sobre os Efeitos do Álcool 
na Gestante, no Feto e no Recém-
Nascido da Sociedade de Pediatria 
de São Paulo.

Em sua fala, Dr. Luiz Carlos 
Zamarco, Superintendente do HSPM, 
citou que o consumo de álcool 
durante a gravidez é a principal 
causa evitável de problemas à 

70 pessoas participaram do Curso 
‘Efeitos do álcool na gestação’ Reunião científica aborda 

Contribuição da Fonoaudiologia 
no Cuidado à Saúde Transnascença e no desenvolvimento 

das crianças, podendo levar ao 
aparecimento de Desordens 
do Espectro Alcoólico Fetal. “É 
fundamental que o profissional de 
saúde esteja capacitado e preparado 
para identificar precocemente 
esse comportamento de risco em 
prováveis gestantes, para que possa 
orientar as grávidas no sentido de 
cessarem o uso o quanto antes 
de substâncias alcoólicas a fim de 
minimizar eventuais riscos”.

Dr. Paulo Gascone Barros Leite, 
Residente de Pediatria, concordou 
com o Superintendente e reforçou 
a importância da disseminação das 
informações para os pacientes. 
“As consequências do álcool para 
os recém-nascidos são graves e 
repercutem por toda a vida da 
criança. É imprescindível que essas 
informações sejam difundidas em 
meio às gestantes e na população 
em geral”. 

O curso foi uma realização 
da Gerência Técnica de Ensino e 
Pesquisa do HSPM com apoio da 
Gerência Técnica de Capacitação e 
Desenvolvimento.
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