
Ofício

Número de Referência: R Informação 335/20
Interessado: SIALE - Casa Civil
Assunto: Requerimento de Informação nº 335/2020 - Informações sobre ações de
combate á pandemia de COVID

Ofício G. S. n. 1725/2020

 

Excelentíssimo Senhor

Dr. ANTONIO CARLOS RIZEQUE MALUFE

DD. Respondendo pelo Expediente da Casa Civil.

 

Senhor Secretário,                           

 

Confirmo o recebimento da Mensagem Eletrônica (Processo ATL n. 335/2020), que
encaminhou, para manifestação desta Secretaria de Estado da Saúde, o Requerimento de
Informação n. 335, de 2020, de autoria do Deputado Barros Munhoz e outros, solicitando
informações sobre as ações de combate à pandemia de COVID-19 no Estado.

Sobre o assunto, após consultar Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde
(CGCSS), órgão técnico competente desta Pasta, tenho a informar o que segue:

I - É de conhecimento de todos que o Estado de São Paulo tem três hospitais de campanha, o do
Complexo do Parque Ibirapuera, do Estádio do Pacaembu e do Centro de Convenções do
Anhembi, que serão administrados por organizações sociais, por intermédio de convênio com o
Governo do Estado. As organizações sociais serão responsáveis pela administração dos serviços
de saúde das unidades e pela contratação dos profissionais que farão os atendimentos.

Resposta: Cabe esclarecer que, dos três hospitais de campanha citados, apenas aquele localizado
no Complexo Desportivo do Ibirapuera é de responsabilidade do Gestor Estadual do SUS. Os
hospitais no Estádio do Pacaembu e no Centro de Convenções do Anhembi não são
administrados por intermédio de convênio com o Governo do Estado. Trata-se de iniciativa da
Prefeitura do Município de São Paulo.
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1. a) Quais são as organizações sociais que estão administrando os hospitais de campanha?

Resposta: O convênio do Hospital de Campanha do Ibirapuera foi firmado com a Organização
Social de Saúde (OSS) Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI-
SP. Esta unidade de campanha foi inaugurada em 1º de maio de 2020 e conta com 268 leitos.

1. b) O envio de cópias dos contratos de gestão celebrados entre as organizações sociais e o
Poder Público

Resposta: O convênio do Hospital de Campanha do Ibirapuera está disponível online,
acompanhado de outros documentos referentes ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, no
seguinte endereço:

http://www.portaldatransparencia.saude.sp.gov.br/unidades-covid19.php, aba Hospitais de
Campanha, Hospital de Campanha Covid 19 - Ibirapuera.

O endereço direto para o instrumento é:

http://www.portaldatransparencia.saude.sp.gov.br/documento/CV/CV_11011_20_2020.pdf

1. c) Se os hospitais de campanha estão seguindo as recomendações técnicas da Anvisa para o
enfrentamento da COVID-19 - Nota Técnica (NT) 69, de 2020?

Resposta: Ressaltamos que o Hospital de Campanha do Ibirapuera foi devidamente orientado
sobre o cumprimento da Resolução da Secretaria de Estado da Saúde nº 28, de 17 de março de
2020, que estabelece as diretrizes e orientações de funcionamento dos serviços de saúde no
âmbito do Estado de São Paulo, para enfrentamento da pandemia de Covid-19. Apesar de ser
uma unidade de saúde temporária, instituída em regime de emergência e com objetivo específico,
o Hospital de Campanha do Ibirapuera segue todas as recomendações da Anvisa, incluindo a
Nota Técnica nº 69/2020, que dispõe de orientações gerais sobre Hospital de Campanha durante
a pandemia internacional ocasionada pelo coronavírus SARS-CoV-2. O fato de ser uma unidade
provisória que será desativada com o arrefecimento da pandemia não isenta o hospital do
cumprimento das obrigações junto aos órgãos da Vigilância Sanitária.

2. Foi divulgado pela imprensa a compra de respiradores da China para serem distribuídos nos
hospitais públicos de São Paulo no valor de R$ 550,00 milhões de reais, sendo que cada
respirador custou R$ 183 mil reais. Por que foram comprados respiradores da China, com valor
bem acima do mercado, uma vez que há respiradores nacionais vendidos por preços entre R$ 40
mil e R$ mil reais?

a) Qual é a empresa que forneceu os aparelhos respiradores?

Resposta: Empresa HICHENS HARRISON CAPITAL PARTNER LLC

b) Qual é a empresa fabricante dos aparelhos respiradores?

Resposta: Empresas Shenzhen Cornem e Beijing Eternity Eletronics Technolog Co Ltda.

Governo do Estado de São Paulo
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c) Critério adotado para escolha da empresa.

Resposta: o critério nas compras de ventiladores pulmonares (mecânicos) em situação
emergencial levou em conta a disponibilidade na forma de entrega, a especificação técnica
necessária à demanda das Unidades Hospitalares desta Administração Direta e o preço ofertado.

O procedimento de compras que visou a aquisição de ventilador de anestesia e ventilador
pulmonar foi tratado pela Dispensa de Licitação n.º 50/2020, em Processo n.º SES-PRC-
2020/16884,

d) Seja encaminhado de cópia dos contratos que envolvem a compra de respiradores da China.

Resposta: Segue mídia digital do Processo n.º SES-PRC-2020/16884.

II-

1.  Informar as alterações detectadas no números de óbitos em pessoas idosas e/ou naquelas
portadoras de comorbidades (doenças cardíacas e respiratórias, diabetes etc) relativamente ao
período anterior à pandemia, de pessoas com mais de 60 anos e particularmente naquelas com
mais de 80 anos de idade, assim como no número de óbitos entre as pessoas portadoras de cada
uma das comorbidades associadas com uma letalidade aumentada da COVID-19.

2. Informar as providências realizadas para evitar a subnotificação de óbitos causados pela
COVID-19, e em particular se no caso de óbitos com SRAG e sem conformação laboratorial, a
partir de 20 de março de 2020 (data da portaria que estabeleceu a proibição de autópsia nestes
casos), foram coletados material para exame como determina a mencionada portaria , e o
quantitativo e percentual de resultados destes exames até a presente data:

Resposta: A Secretaria de Estado da Saúde oferece orientações para o Procedimento Emissão de
Declaração de Óbitos frente a Pandemia do COVID-19, no Estado de São Paulo através do
site>:  http://www.saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-controle-de-
doencas/homepage/noticias/orientacoes-para-emissao-de-declaracao-de-obito-frente-a-
pandemia-de-covid-19

III- No dia 29 de abril do corrente ano, o Governo do Estado de São Paulo, através da sua
Secretaria de saúde, informou sobre a aquisição de 3.000 respiradores "para reforçar a estrutura
do SUS no atendimento ao crescente número de pacientes com os sintomas mais graves de
COVID-19:

1- os critérios de distribuição dos respiradores nos hospitais públicos do Estado e quais
receberam?

Resposta: está sendo finalizada e sua distribuição ocorrem para Hospitais da Rede, Hospitais de
Campanhas, isto é, para os locais os quais atendem aos pacientes que necessitem o uso dos itens
adquiridos, tais como HC DA FMUSP HOSPITAL DAS CLINICAS SÃO PAULO, Prefeitura
Municipal de São Paulo, Hospital Ipiranga, Conjunto Hospitalar do Mandaqui, Hospital Geral de
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Guaianases.

2- considerando que a zona leste de São Paulo possui aproximadamente 04 milhões de
habitantes. Considerando ainda que a Capital já possui 2.305 mortes pela COVID-19, sendo que
a zona leste já conta com mais de 1.200 mortes, questiona-se o que justifica a não implantação de
um Hospital de Campanha na região?

Resposta: A Zona Leste  conta com o Hospital Cidade Tiradentes, Hospital Geral de Guaianazes
e Hospital Tide Setubal como referências no tratamento da COVID -19.

IV- Foi anunciada na imprensa uma projeção de 220 mil novos casos de infectados por
coronavírus e, por esta razão, o Governo do Estado vai pleitear um empréstimo no valor de US$
100 milhões (mais de 500 milhões) junto ao Banco Mundial para implantação e custeio de pelo
menos 500 novos leitos de UTI:

a.  Quais foram  os dados científicos utilizados para a projeção de 220 mil novos casos de
COVID-19 no Estado?

Resposta: O recurso citado ainda não foi liberado pelo Banco Mundial, porém, esclarecemos
que para a projeção de 220 mil novos casos de COVID-19, utilizamos os dados divulgados pelo
Comitê criado para atenção ao COVID da Secretaria de Estado da Saúde, que considerou como
parâmetro a infecção de 1% da população acima de 40 anos, dos quais 80% seriam casos leves e
20% dos infectados demandaram internação, destes casos que demandariam internação 37% dos
infectados necessitariam de assistência em UTI.

b. Houve estudo e dispêndio para verificar a real necessidade para a implantação e custeio de
500 novos leitos de UTI?

Resposta: O Grupo de Planejamento e Avaliação da Coordenadoria de Regiões de Saúde desta
Pasta esclareceu que a metodologia adotada em relação ao planejamento baseou-se em dados
obtidos pelo Comitê criado para atenção ao COVID.

Conforme dados constantes do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES do mês
de novembro/19, o número de leitos de UTI Adulto existente era de 8.158 leitos, sendo ofertados
ao SUS 3.423 leitos.

Realizando estudos para calcular a necessidade de leitos de UTI, considerando a estimativa de
casos novos divulgado pelo Comitê, a necessidade de leitos de UTI COVID foi estimada de
1.385 leitos (considerando média de permanência de 14 dias) a 2.031 leitos (considerando média
de permanência de 21 dias), e a estimativa de necessidade de leitos de Enfermaria COVID foi de
1.833 leitos (considerando média de permanência de 5 dias) a 3.667 leitos (considerando média
de permanência de 10 dias). Diante disso, verificou-se a necessidade premente de implantação de
leitos de UTI COVID, a fim de evitar desassistência à população que infectada por COVID nos
casos agravados, viessem a necessitar de leitos de UTI.

c. Onde serão implantados os novos leitos e de que forma se dará a distribuição para os
municípios do Estado?

Governo do Estado de São Paulo
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Resposta: Relação de ampliação de leitos clínica médica e UTI enviadas ao Ministério da Saúde
para fins de habilitação de UTI - 7ª remessa - MAPA DE LEITOS. Anexo I.

Na oportunidade renovo protestos de estima e consideração.

São Paulo, 22 de julho de 2020.

 

Eduardo Ribeiro Adriano
Secretário Executivo

GABINETE DO SECRETÁRIO - Gabinete do Secretário Executivo

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Saúde

GABINETE DO SECRETÁRIO - Gabinete do Secretário Executivo

5

S
E

S
O

F
I2

02
02

38
82

A

Assinado com senha por EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - 22/07/20 às 15:31:29.
Documento Nº: 6643965-3771 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=6643965-3771

Gov
er

no
 d

o 
Estado de S

ão P
aulo

26


	SES-OFI-2020/23882-A

