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Editorial
O Hospital do Servidor 

Público Municipal (HSPM) 
continua no combate ao novo 
Coronavírus e trabalhando 
com foco para realizar as 
melhorias que o hospital 
precisa na recuperação da 
infraestrutura e hotelaria. 
Entregamos o 12º andar 
totalmente reformado, que 
inicialmente receberia a 
Enfermaria de Geriatria, mas 
com o aumento de pacientes 
que necessitam de internação 
em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), foi destinado 
nesse primeiro momento 
como UTI,  ampliando de 13 
para 23 leitos de UTI COVID-19. 

  Dr. Luiz Carlos Zamarco 
Superintendente do HSPM    

HSPM amplia leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva

O Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM) entregou, dia 26 
de maio, a enfermaria do 12º andar. 
O local estava desativado há cerca 
de dois anos, foi reformado e por 
conta da atual pandemia foram 
reestruturados com 10 leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
para o enfrentamento da COVID-19, 
exclusivos para servidores da 
Prefeitura de São Paulo e seus 
dependentes. Após esse período, 
o local será destinado para a 
Enfermaria de Geriatria.

A nova UTI é composta por 
10 leitos, posto de enfermagem, 
posto de serviços, sala de 
prescrição médica, copa, salas de 
equipamentos, sala de utilidades, 
roupeiros, sala de resíduos, depósito 
de material de limpeza, sanitários 
de pacientes e funcionários.

A reforma foi realizada com 
recursos da Prefeitura de São 
Paulo e de emenda parlamentar do 
Vereador Mario Covas (R$ 100 mil), 
totalizando R$1.144.922,18.

“Aqui nós tínhamos 13 leitos de 
UTI para COVID-19. Agora são 23 
leitos exclusivos neste hospital para 
atender aos servidores públicos 
que precisam ”, explicou o Prefeito 
Bruno Covas.

“Esses leitos são importantes 
pois são exclusivos para servidores 
públicos. Quando um servidor 
procura algum equipamento 
de Saúde ele imediatamente é 
transferido para tratamento no 
HSPM”, disse o Secretário Municipal 
da Saúde, Edson Aparecido.

Para o Superintendente do HSPM, 

Dr. Luiz Carlos Zamarco, o foco 
principal é qualificar o atendimento ao 
servidor público municipal. “Com total 
apoio do Prefeito Bruno Covas e do 
Secretário Municipal da Saúde Edson 
Aparecido, estamos trabalhando para 
melhorar a infraestrutura e hotelaria 
do complexo hospitalar”. O Diretor do 
Departamento de Atenção à Saúde do 
HSPM, Dr. Alexandre Crippa Sant’Anna 
disse “Essa enfermaria foi planejada 
para ser a nova enfermaria da geriatria 
do HSPM, pensando no bem estar 
dos nossos idosos que representam 
mais de 60% das internações no 
nosso hospital. Contudo a pandemia 
de COVID-19 nos impôs o desafio de 
transformá-la nesse momento em 
uma unidade de terapia intensiva 
proporcionando o aumento de mais 
10 leitos que serão fundamentais para 
o tratamento dos nossos pacientes.” 
No dia seguinte da entrega, todos os 
leitos foram ocupados por pacientes 
diagnosticados com a COVID-19.

Bernadete Stracanholi, Diretora do 
Departamento Técnico Administrativo 
e Infraestrutura do HSPM, afirma 
“Como servidora do HSPM há 25 anos, 
vejo que o anseio dos servidores de 
tantos anos está se concretizando 
a cada dia, graças ao empenho 
e comprometimento da atual 
administração”. O enfermeiro Alex 
da Silva Gonçalves, Coordenador de 
Enfermagem da UTI, relatou: “O HSPM 
agora conta com um setor totalmente 
novo que será dedicado à internação 
de pacientes graves com COVID-19, o 
que possibilitará um atendimento de 
melhor qualidade aos servidores com 
instalações mais modernas.”

No mês de maio o HSPM recebeu 
emendas parlamentares:

Vereador Claudio Fonseca

Vereadora Rute Costa

Para ações de 
combate à COVID-19

Para serviços de 
manutenção

R$ 1 milhão

R$ 200 mil



Pronto-Socorro do HSPM

Passo a passo da reforma
Com objetivo em adequar 

a situação física do espaço e 
proporcionar melhores condições 
de trabalho e atendimento aos 
pacientes, ao longo dos meses 
foram feitos os seguintes serviços: 
substituição de forro, batentes, 
portas, acessórios de elétrica, 
painéis e acessórios de gases 
medicinais, esquadrias e dutos 
de ventilação, brises, luminárias, 
barras de apoio, proteções de 
paredes e quinas, divisórias 
em granilite, cortinas vinílicas, 
execução de alvenaria e preparo 
de acabamentos, contrapiso, piso 
e rodapé, revestimento cerâmico, 
tubulação e pontos de hidráulica, 
esgoto, acessórios de hidráulica, 
pontos de elétrica e lógica, 
pintura e limpeza geral. Ao todo, 
a reforma abrange uma área de, 
aproximadamente, 553 m². Além 
disso, o investimento contemplou 
compra de novos mobiliários 
planejados para o andar, incluindo 
gabinetes, armários suspensos, 
bancadas, mesa, gaveteiro 
com separações internas para 
medicamentos, escaninho 
para prontuários e prateleiras 
para equipamentos médicos e 
recarregamento de baterias.

Também foram instaladas 
placas de sinalização visual, 
visando proporcionar aos 
usuários e funcionários a perfeita 
compreensão do local.

Dia 30/05 o HSPM recebeu 
10 novos respiradores da 
Prefeitura de São Paulo, 
para a UTI do 12º andar.

Durante a visita do dia 26/05, 
o Prefeito Bruno Covas e o 
Secretário Municipal da Saúde, 
Edson Aparecido, também 
vistoriaram as obras de reforma do 
Pronto-Socorro (PS) do Hospital do 
Servidor Público Municipal (HSPM). 
O projeto de reforma e ampliação 
do Pronto-Socorro faz parte do 
Programa Avança Saúde SP, com 
recursos do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) e 
conta com a construção de mais 
dois pavimentos acima da nova 
Ala do PS, integrando o Pronto-
Socorro Infantil, a Pediatria e 
Psiquiatria e Psicologia da Infância 
e Adolescência e também engloba 
a instalação de ar-condicionado 
central nas principais unidades do 
hospital. O serviço teve início no 
dia 19 de novembro de 2019 ao 
custo de R$ 9.196.354,39.

“O atual Pronto-Socorro além 
de atender os servidores públicos 
e seus dependentes, também 
atende a população de uma 
forma geral. Ele é porta aberta. O 
novo ficará pronto em novembro 
de 2020 e será exclusivo para 
servidores”, explicou Covas.

A Prefeitura de São Paulo também 
deve iniciar na próxima semana as 
obras para implementação de uma 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) ao lado do HSPM, no antigo 
prédio da Pediatria.

“A nova UPA e o Pronto-Socorro 
entram na contrapartida do 
município no empréstimo de US$ 
100 milhões obtidos junto ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) para investir exclusivamente 

na área da Saúde”, afirmou o prefeito 
Bruno Covas.

A unidade será aberta para toda 
população e a obra deve durar oito 
meses. Com isso, o HSPM volta a 
ter o atendimento exclusivo para 
os servidores públicos municipais 
e seus dependentes e a população 
terá atendimento na UPA. Há várias 
décadas o Pronto-Socorro atende 
toda a população que procura o 
serviço, sendo referência em trauma 
na região centro-oeste.



Andamento das obras no HSPM

Andamento das obras no HSPM

Andamento das obras no HSPM
Modernização de 26 
quadros elétricos
Modernização de 26 
quadros elétricos

A instalação do ar-condicionado 
central está em andamento e 
contemplará as áreas que necessitam 
de climatização especial: Laboratório, 
UTIs, CME, Centro Cirúrgico e Centro 
Obstétrico.

No mês de maio foi finalizado 
a modernização de 26 quadros de 
energia, localizados no primeiro, 
segundo, terceiro, quarto, quinto, 
sexto, nono e décimo andar. 

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

Antes Depois



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

Andamento das obras no HSPM

Andamento das obras no HSPM

Andamento das obras no HSPM

No 6º andar, na Clínica de 
Oftalmologia, foi trocado o piso da 
sala de medicação e o forro da sala 
da coordenação.

A caixa de gordura, que estava 
com vazamento, foi desobstruída.

Ainda no 6º andar, na Clínica de 
Otorrinolaringologia e Cirurgia de 
Cabeça e Pescoço, os consultórios 
de atendimento receberam pintura.

Na maternidade (8° andar) houve 
reparo  de vazamento, reforma de 
cadeiras de acompanhantes e a a 
equipe da marcenaria fez armários 
novos.

Antes

Antes

Depois
Depois

Durante o mês, 20 cadeiras de 
rodas foram consertadas.

Para completar a reforma do 
setor de Coleta do Laboratório,  foi 
instalado o chuveiro com lava olhos.

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



O Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM) investiu                            
R$ 54.820,00 na modernização do 
sistema de refrigeração das Câmaras 
Mortuárias no Setor de Velório, que 
estavam parcialmente desativadas. 
O local recebeu a execução de 
serviços de manutenção para que 
funcione plenamente. 

A atualização teve duração 
de aproximadamente sete dias, 
incluindo instalação de tubo flexível 
em cobre, máquina conservadora 
SMT 22/3b 28 compatível com a 
câmara ou superior com capacidade 
para manter a temperatura mínima 
de 2°C e máxima de 8°C, novas 
panquecas em tubo de cobre 
flexível, quadro de comando na área 
externa ao lado das condensadoras 
com equipamentos para ligação com 
cabo PP 3x6mm para alimentação 

Na Portaria Única, que já tinha 
concluído o piso cerâmico dos 
banheiros, as equipes instalaram  
piso, forro, luminárias e realizaram 
pintura. 

da linha viva, cabo PP4x2,5 mm 
de comunicação para trabalhar 
em conjunto das condensadoras 
e evaporadoras, micro motor 1/20, 
220volts, fechamento e vedação de 
frestas.

O setor é de suma importância 
para refrigeração e conservação 
de cadáveres, e a manutenção do 
sistema é necessária para circulação 
do ar, mantendo as condições ideais 
de climatização, principalmente 
neste momento de enfrentamento 
à COVID-19. 

Câmaras Mortuárias do HSPM passam por  modernização



O hospital continua realizando 
medidas de segurança. Foram 
instaladas barreiras de proteção em 
acrílico nos guichês de atendimento 
(recepção) do Pronto-Socorro Adulto 
(PSA) e do Centro de Atendimento 
Respiratório (local exclusivo 
para atendimento de infecções 
respiratórias, com foco na COVID-19).

Dia 08/05 o HSPM realizou 
entrega de brindes para pacientes, 
acompanhantes  e funcionárias, em 
comemoração ao Dia das Mães. 

A Associação dos Funcionários  
entregou 500 lixas de unha, a Central 
de Ação Voluntária (CAV) presenteou 
com 150 frascos de álcool em gel e a 
faculdade Uninove (Campus Vergueiro) 
doou 500 vasos de azaleias. 

As equipes de enfermagem do 
hospital receberam  doações em  
comemoração à Semana da 
Enfermagem, celebrada de 12 a 20 
de maio: vasos de flores e protetores 
faciais Face-Shield da faculdade Uninove 
(Campus Vergueiro), kits de alimentação 
da Seara, kits de clareadores e chás da 
Cless Cosméticos, máscaras caseiras 
da Boutique Dona Cota e máscaras 
N95 doadas pelo Conselho Regional de 
Enfermagem de São Paulo.

“Meu coração se alegra ao saber que, com 
o meu trabalho, estou ajudando e contribuindo 
para o enfrentamento deste grande mal que 
atinge não só o nosso país, mas o mundo. 
Quero colaborar neste momento tão delicado 
em que vive a humanidade e  sei que a minha 
profissão, através das obras de minhas mãos, 
contribui diretamente para salvar vidas e a 
trazer paz a famílias em meio a essa pandemia. 
Isto traz paz e certeza ao meu coração de 
que esta fase da jornada logo passará e um 
novo tempo vai chegar. A COVID-19 revela que 
quando ninguém mais pode se aproximar de 
um familiar enfermo este espera encontrar nos 
profissionais de saúde aptidão para tratar de 
suas feridas de corpo e alma de forma eficaz. 
Neste momento específico de pandemia, 
somos orientados a ser apenas um pouco mais 
prudentes do que o costumeiro na utilização 
dos equipamentos de proteção individuais 
(EPI’s) para atuarmos de forma segura, além 
de mais sensatos e cautelosos na utilização 
dos insumos, conscientes da situação de 
desabastecimento em âmbito mundial”. 
Depoimento da Sra. EMA REGINA BERG - 
Técnica de Enfermagem do HSPM.

ACONTECEU

Nova medida de segurança contra o Coronavírus

HSPM comemora Dia das Mães com distribuição de presentes

HSPM inicia o uso de 
micronutrientes e probióticos 
em casos da COVID-19

Quem gostou da iniciativa foi 
a Priscila Brandão (Encarregada 
de Equipe Técnica do Pronto-
Socorro), “Maravilhoso, ficou lindo! 
Nesse tempo de pandemia toda 
proteção é importante, mostra que 
administração está preocupada com 
a nossa segurança também. Amei!”.

O HSPM, com base na recomendação 
da Associação Brasileira de Nutrologia 
(ABRAN), está utilizando vitaminas, 
minerais e probióticos como recurso 
terapêutico contra o novo Coronavírus. 
A imunidade do ser humano tem uma 
correlação direta com a sua nutrição. 
Diante disso, a Equipe Multiprofissional 
de Terapia Nutricional (EMTN) iniciou um 
protocolo de reposição de vitaminas A, 
C, D, além de zinco, selênio e probióticos 
para os enfermos internados em 
tratamento da COVID-19.

Semana da Enfermagem 

“Nem mesmo a pandemia nos 
desestimulou. O voluntariado do 
hospital confeccionou lembrancinhas 
para as mães como muito carinho”, 
disse Fátima Nicoletti, coordenadora 
da CAV.

A servidora Silvia Sanches, membro 
da Associação dos Funcionários 
completou: “Uma felicitação às mães 
do HSPM”.
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Confira essas e outras notícias 
na íntegra no site do HPSM:

www.hspm.sp.gov.br

DESTAQUE DO MÊS - FUNCIONÁRIOS DA GERÊNCIA TÉCNICA DE SUPRIMENTOS E COMPRAS

Os setores de Gerência Técnica 
de Suprimentos e Compras do 
Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM) continuam 
trabalhando com responsabilidade 
e dedicação neste momento 
de enfrentamento à COVID-19. 
O propósito dessas duas 
equipes interligadas é garantir a 
manutenção do abastecimento 
de insumos (material médico, 
medicamentos e equipamentos) 
para suprir a necessidade do 
hospital.

Os departamentos em destaque, 
compostos por 18 funcionários, tem 
relação direta com os processos 
de aquisições/contratações de 
serviços. Os servidores da área de 
suprimentos recebem solicitações 
das unidades que requerem 
aquisição ou contratação de 
determinado produto e efetuam 
uma pré-avaliação para direcionar 
ao departamento de compras. A 
partir disso, inicia-se a pesquisa 
de preço do item solicitado para 
possibilitar a reserva de recursos 
e assim prosseguir à aquisição/
contratação nas modalidades 
previstas na legislação Federal 
e Municipal vigentes, bem como 
propicia a realização das atas de 
registro de preço.

De acordo com a Lei Municipal 
17.335, de 27 de março de 2020, 
que permitiu realizar aquisição/
contratação necessárias ao 
enfrentamento da pandemia pela 
COVID-19, por meio de dispensa de 
licitação, dentre os itens adquiridos 
podemos citar máscaras cirúrgicas, 
teste da COVID-19, termômetro 
infravermelho, camas-macas, 
suportes de soro e biombos, 
entre outros, cuja listagem está 
disponível através do link: https://
w w w. p r e f e i t u r a . s p . g o v. b r/c i d a d e /
secretarias/saude/hospital_do_servidor_
publico_municipal/acesso_a_informacao/
index.php?p=178351

Aconteceu dia 21/05, no 
anfiteatro do HSPM, um curso em 
parceria com a Escola Municipal 
de Saúde (EMS) que têm por 
objetivo melhorar as condições de 
atendimento para os portadores 
da COVID-19. A capacitação contou 
com três etapas, sendo a primeira 
com modalidade de ensino à 
distância (EAD) e as outras duas 
com encontros práticos presenciais, 
no hospital. O módulo sobre 
manejo de via aérea (materiais e 
técnica de intubação) foi ministrado 
por dois médicos do HSPM: Dra. 
Amanda de Figueiredo Calili e Dr. 
Yan Potier Antonio Guimarães. A 

Equipe da Gerência Técnica de Suprimentos

Equipe de Compras

CAPACITAÇÃO
capacitação foi destinada a médicos, 
enfermeiros, técnicos e auxiliares 
de enfermagem e fisioterapeutas 
que atuam nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) pertencentes ao 
território da Coordenadoria Regional 
de Saúde (CRS) Centro.


