
OFÍCIO

Número de Referência: RI-398/2021
Interessado: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Assunto: Requerimento de informação 398/2021 - Deputado Sargento Neri e outros

Ofício nº 1550/2021/SGL/CC

 

Ao Exmo. Senhor Deputado
LUIZ FERNANDO
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 do Deputado Sargento Neri e outros.

 

 Atenciosamente,

São Paulo, 20 de maio de 2021.

 

Cauê Macris
Secretário de Estado

Gabinete do Secretário da Casa Civil

Governo do Estado de São Paulo
Casa Civil

Gabinete do Secretário da Casa Civil
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OFÍCIO

 RI 398 _21Número de Referência:
 SIALE - Casa CivilInteressado:

 RI 398_21 - Informações sobre o Hospital Regional SulAssunto:

Ofício G. S. 1089/2021

Excelentíssimo Senhor

Dr. CAUÊ MACRIS

Secretário Chefe da Casa Civil

Senhor Secretário,

Confirmo o recebimento da Mensagem Eletrônica (Processo ATL 398/2021), que
encaminhou, para manifestação desta Secretaria de Estado da Saúde, o Requerimento de
Informação 398, de 2021, de autoria do Deputado Sargento Neri e outros, solicitando informações
sobre o Hospital Regional Sul.

Sobre o assunto, após consultar o Hospital Regional Sul, da Coordenadoria de Serviços de
Saúde - CSS , venho informar o que segue:

A execução orçamentária do HRS dos meses de janeiro a março deste ano - 2021, até a
presente data totaliza o valor de R$ 42.381.231,81, destes valores R$ 22.204.668,79 é referente a
folha de pagamento.

Com relação ao montante financeiro investido no Pronto Socorro, apresento os dados (anexo 1 e 2)
referentes aos contratos de obras realizadas em duas fases (1 e 2), dados fornecidos pelo GTE - 
Grupo Técnico de Edificações da Secretária da Saúde que foi responsável pelos 02 (dois) processos 
licitatórios entre 2016 e 2019, respectivamente processo nº 001/0001/004.030/2016 e nº SES 
140204/2019, que contemplam toda obra do Pronto Socorro Adulto - 1º pavimento, substituição 
dos elevadores, UTI Adulto - 5º pavimento, readequação das caixas de esgoto, reforma parcial do 
2º pavimento e monta carga.

Atualmente o espaço do Pronto Socorro Adulto - 1º pavimento, encontra-se em
funcionamento desde dezembro de 2020. Somos um hospital geral com demanda referenciada da
região sul de São Paulo, atendemos também demanda própria vinda do nosso Pronto Atendimento
localizado na Avenida Adolfo Pinheiro, nº 122 com média total de atendimento de 5763 (cinco mil
setecentos e sessenta e três) pacientes, além de vagas cedidas pelo NIR - Núcleo Interno de
Regulação.
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Quando citado que o atendimento ocorre de maneira parcial, isso NÃO se refere a
ocupação dos leitos de retaguarda da internação (1, 2 e 3), pois esses setores estão funcionando em
sua totalidade com ocupação média acima de 60%. São ao todo 36 (trinta e seis) leitos de
observação, destes 10 (dez) exclusivos COVID e 02 (dois) leitos de emergência, leitos estes
ocupados por demanda própria e vagas cedidas pelo NIR. O atendimento parcial refere-se a "porta"
de entrada de pacientes para o Pronto Socorro Adulto, que não foi aberta para demandas
provenientes do SAMU, COBOM e entre outros sem contato prévio com o NIR - Núcleo Interno
de Regulação.

Este fluxo não foi liberado por que o quadro de RH -recursos humanos que dispomos é
inferior ao necessário para atendimento desta demanda, existem várias CTDs - contratações por
tempo determinado se encerrando, servidores se aposentando ou ainda afastados em licença saúde,
sem reposição até o momento. É importante destacar, que o HRS passará a atender apenas como
hospital referenciado, demandas espontâneas da população não serão atendidas neste prédio.

O Pronto Socorro Adulto não possui empresa terceirizada, dispomos de "parcos" recursos
humanos próprios, apenas o Pronto Atendimento que fica localizado em outro prédio possui equipe
médica terceirizada, com contrato iniciado em 09/ 2015, sendo que em 09/2020 foi realizado
processo de contratação emergencial na antiga gestão prorrogando este contrato por até 12 (doze)
meses.

A taxa de ocupação do hospital nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021, foram
respectivamente de 68,97%, 69,45% e 77,13% com total de saídas dos mesmos meses de 332, 345
e 417, entre óbitos, altas e transferências externas.

O Ambulatório Regional Sul - ARES, atende diversas especialidades (médicas,
enfermagem, odontologia) ao todo são 21 (vinte e uma) especialidades médicas e 03 (três) não
médicas, além de serviços de ostomia, coleta laboratorial, atendimento a gestantes de alto risco,
audiometria, realização de exames de imagem, serviço social e cuidados / curativos em feridas
complexas, com média mensal de atendimento de 3.277 (três mil duzentos e setenta e sete)
pacientes no mês de março/2021, com redução parcial dos números devido agendamento reduzido
e espaçamento nas grades de consulta, tendo em vista a segunda onda SARS-Cov-2 (COVID-19) e
as regras de restrição e isolamento social, porém com a continuidade dos serviços garantida. Em
uma comparação no percentual de atendimento dos meses de março nos anos 2020 (sem COVID) e
2021 (pós COVID), percebe-se a veracidade da informação.

O prédio, onde fica localizado o Ambulatório - ARES, possui diversas salas de
atendimento, consultórios, curativos e acolhimento, porém essas mesmas salas não possuem rede
de gases e/ou estrutura física para acomodação de leitos de terapia intensiva. Para que isso aconteça
será necessário uma reforma estrutural para adequação dos espaços para o uso de macas, rede de
gases que atendam resolução especifica de RDC especifica e vigilância sanitária.

Já com relação a contratualização dos serviços de UTI - COVID o mesmo foi realizado
com auxílio do setor de convênio da CSS - Coordenadoria de Serviços de Saúde e atende aos
requisitos legais de configuração, contratação de profissionais e número de leitos com base nas
resoluções de cada categoria. O espaço físico disponibilizado para implantação destes leitos foi o
setor que abrigava anteriormente o Centro Obstétrico.

Na antiga gestão, neste setor foram criados 14 (quatorze) leitos de terapia intensiva que
funcionava de maneira contraria as regulamentações e portarias vigentes, não existindo para os 14
(quatorze) leitos, rede de gases e rede elétrica necessárias para pleno e bom funcionamento, além
de não possuir médicos intensivistas e fisioterapeutas. Os médicos de diversas especialidades
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faziam a cobertura deste setor, que também internava pacientes com diversos diagnósticos e não
apenas os portadores de SARS-Cov-2 (COVID-19) o que refletia diretamente no atendimento
prestado.

Assim, tão logo identificadas tais inconformidades foi solicitada a contratação de um
convênio para CSS - Coordenadoria de Serviços de Saúde a fim de garantir à população um
atendimento mais adequado e com redução dos índices de mortalidade deste setor, o que pode ser
verificado através dos dados da comissão de óbitos deste hospital em apenas pouco mais de 20
(vinte) dias após a contratação dos serviços, e ajudar o Estado no enfrentamento da segunda onda
COVID-19.

Com relação a solicitação de atendimento da paciente Alessandra Rodrigues de Jesus Silva
no NIR - núcleo interno de regulação, foram feitas algumas solicitações nas datas de 28 e 29/03
/2021, sendo que na 1ª solicitação foi incluído a paciente com escopo de uma transferência para
avaliação e atendimento em leito de emergência/observação com CID-10 G43.0 (enxaqueca sem
aura) e o HRS assim como outros hospitais negaram o pedido devido superlotação. Já no pedido do
dia 29/03/2021 foi solicitado vaga para realização de exame de tomografia de crânio, porém a
médica reguladora do HRS inseriu um adendo solicitando complementação das informações, como
a tomografia seria (com ou sem contraste) e alguns dados de exames complementares. Na
seqüência a Unidade solicitante finalizou a ficha com a solicitação. É importante afirmar que no
caso em questão todo atendimento foi realizado por médico regulador, sendo acompanhada de
perto por equipe administrativa e coordenadores médicos para melhor resolutividade e maior apoio
aos serviços de saúde da região.

Na oportunidade renovo protestos de estima e consideração.

São Paulo, 01 de maio de 2021.

Eduardo Ribeiro Adriano
Secretário Executivo

GABINETE DO SECRETÁRIO - Gabinete do Secretário Executivo
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