
OFÍCIO

Número de Referência: RI-440/2020
Interessado: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Assunto: Requerimento de informação 440/2020 - Deputada Edna Macedo

Ofício nº 191/2021/ATeCC/CC

 

Ao Exmo. Senhor Deputado
ENIO TATTO
1° Secretário 
Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

 

Senhor Deputado,

 

   Com fundamento no artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São
Paulo, encaminho as informações prestadas pela Secretaria da Saúde, em atendimento ao
Requerimento acima citado, de autoria da Deputada Edna Macedo.

   Atenciosamente,
 

São Paulo, 09 de fevereiro de 2021.

 

Antonio Carlos Rizeque Malufe
Secretário Executivo Respondendo pelo Expediente

Gabinete do Secretário da Casa Civil

Governo do Estado de São Paulo
Casa Civil
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Ofício

Número de Referência: Requerimento de Info
Interessado: SIALE - Casa Civil
Assunto: Requerimento de Informação ? 440/2020 - informações sobre pacientes
infectados com a COVID-19 quanto aos números atuais de infectados, internados e
curados

Ofício G. S. nº 2480/2020

 

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. 440/2020), que
encaminhou, para manifestação desta Secretaria de Estado da Saúde, o Requerimento de
Informação N. 440, de 2020, de autoria da Deputada Edna Macedo, solicitando informações
sobre pacientes infectados com a COVID-19 quanto aos números atuais de infectados, internados
e curados; como está a curva da doença atualmente; qual o percentual de leitos de UTI ocupados
por pacientes infectados.       

Sobre o assunto, após consultar Coordenadoria de Gestão de Gestão de Contratos de Serviços de
Saúde e a Coordenadoria Controle de Doenças, órgãos técnicos competente desta Pasta, tenho a
informar o que segue:

- Quais são os números atuais de infectados, internados e curados? Como está a curva da
doença atualmente? Qual o percentual de leitos de UTI ocupados?

Resposta: os dados encontram-se disponíveis no site https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/

 -Dos hospitais de campanha prometidos, quantos estão realmente funcionando, bem como,
quantos são os leitos realmente disponíveis e ocupados?

Resposta: A Secretaria de Estado da Saúde tem atualmente sob sua responsabilidade quatro
serviços caracterizados como Hospitais de Campanha, visando minimizar os efeitos do aumento
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da demanda por leitos de enfermaria e de UTI devido à pandemia de Covid-19. Três destes
hospitais são acompanhados por esta Coordenadoria, a saber:

Hospital de Campanha situado no Complexo Desportivo do Ibirapuera, inaugurado em 1º
de maio de 2020, com 268 leitos (240 de enfermaria e 28 de estabilização), gerenciado
pela OSS Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI;
Hospital de Campanha situado no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de
Campinas, inaugurado em 15 de abril de 2020, com 35 leitos (originalmente, 20 de UTI e
15 semi-intensivos; hoje, 30 de UTI e 5 semi-intensivos), gerenciado pela OSS gestora do
próprio AME, Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca;
Hospital de Campanha situado no Ambulatório Médico de Especialidades (AME)
Barradas - Heliópolis, inaugurado em 20 de maio de 2020, com 200 leitos (originalmente,
176 de enfermaria e 24 de UTI; hoje, 166 de enfermaria e 34 de UTI), gerenciado pela
OSS gestora do próprio AME, Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo
- SECONCI.

Sobre a ocupação de leitos, faz-se mister informar que nenhum hospital deveria funcionar
constantemente com ocupação plena de leitos, em especial os leitos de enfermaria, pois isso
implica na exclusão ou dificuldade de atendimento de novos pacientes que requeiram serviços
hospitalares. Os Hospitais de Campanha não fogem a essa premissa e possuem disponibilidade
de leitos para internação de novos casos. O indicador adequado para avaliar o uso dos leitos é a
taxa de ocupação operacional de leitos.

 -Em um comparativo de investimento, quanto foi necessário para a construção de
hospitais de campanha? E o quanto seria necessário para a recuperação e reaparelhamento
dos hospitais estaduais existentes e/ou abandonados/desativados?

Resposta: Os documentos de formalização dos três hospitais de campanha estaduais
acompanhados pela CGCSS, assim como outros documentos referentes ao enfrentamento da
pandemia de Covid-19 executados pela CGCSS, estão disponíveis no seguinte endereço:

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

As tabelas a seguir elencam os repasses de custeio para a operação de cada unidade:

 

Mês de 2020
Hospital de Campanha do Ibirapuera

Repasse de Custeio (R$)
Abril 11.377.328,78
Maio 10.000.000,00
Junho 10.000.000,00
Julho 10.000.000,00
Agosto 10.000.000,00
Setembro 10.000.000,00

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Saúde

GABINETE DO SECRETÁRIO - Gabinete do Secretário Executivo

2

S
E

S
O

F
I2

02
03

20
02

A

Assinado com senha por EDUARDO RIBEIRO ADRIANO - 30/09/20 às 20:00:05.
Documento Nº: 8677740-229 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=8677740-229

Gov
er

no
 d

o 
Estado de S

ão P
aulo

3



Total 61.377.328,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mês de 2020
Hospital de Campanha no AME Campinas

Repasse de Custeio (R$)
Maio 4.634.564,24
Junho 2.317.286,62
Julho 2.317.289,62
Total 9.269.140,48

Mês de 2020
Hospital de Campanha no AME Barradas -

Heliópolis
Repasse de Custeio (R$)

Maio 8.930.808,43
Junho 8.930.808,43
Julho 6.255.808,43
Agosto 6.255.808,43
Total 30.373.233,72
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Não estão sob responsabilidade da CGCSS quaisquer hospitais estaduais abandonados ou
desativados.

- Sobre o futuro fechamento dos hospitais de campanha, qual será o destino dos
equipamentos, da infraestrutura e do contingente pessoal empregado para seu
funcionamento?

Resposta: Referente ao Hospital de Campanha do Complexo Desportivo do Ibirapuera, a
infraestrutura e a maior parte dos equipamentos são locados para a finalidade do Hospital de
Campanha, que foi originalmente planejado para funcionar até setembro de 2020. Equipamentos
públicos estão devidamente patrimoniados e serão direcionados para serviços estaduais que
necessitem de equipamentos extras ou de renovação. O contingente de pessoal deste hospital foi
contratado também visando o período temporário de funcionamento da unidade de campanha.

A respeito dos Hospitais localizados nos AMEs Campinas e Barradas, equipamentos públicos
estão devidamente patrimoniados e serão alocados nas próprias unidades ou direcionados para
serviços estaduais que necessitem de equipamentos extras ou de renovação. O contingente de
pessoal exclusivo dos Hospitais de Campanha foi contratado visando o período temporário de
funcionamento da unidade de campanha. Profissionais dos AMEs continuarão atuando nestas
unidades ambulatoriais.

Informo ainda que todos os dados podem ser acessados através do portal do governo do estado
sobre o coronavírus: https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/simi/dados-abertos/
https://www.seade.gov.br/coronavirus/ https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/

Na oportunidade, renovo protestos de estima e consideração.

São Paulo, 30 de setembro de 2020.

 

Eduardo Ribeiro Adriano
Secretário Executivo
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