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Em reunião virtual realizada em 07/04, a 
Comissão Consultiva Mista do IAMSPE, da 
qual a representante da APEOESP, profes-
sora Idenilde de Almeida Conceição, é Vice-

-Presidenta, debateu a situação do Instituto e do 
Hospital do Servidor Público Estadual e apontou 
necessidades para o combate à Covid-19. Com-
põe também a CCM pela APEOESP o professor José 
Luiz Moreno, como coordenador da Capital.

A CCM obteve a  informação de que  há mais 
de 600 pessoas das equipes de enfermagem 
afastadas por licença médica e cerca de 1.200 
profissionais trabalhando na linha de frente. 
Há, portanto, necessidade de contratação 
emergencial de médicos(as) e enfermeiros(as), 
por meio do aproveitamento dos aprovados 
remanescentes de concursos já realizados.

Há três alas do HSPE, no 13º, 14º e 15º 
andares do bloco C,  para internação de pa-
ciente suspeitos/confirmados de Covid-19. Há 
também disponibilidade de 80 leitos de UTI  
(metade já ocupados) e outros 112 leitos (com 
ocupação de 50%).

O hospital conta com 226 respiradouros e 
um gripário começou a funcionar no antigo 
Pronto Socorro. Além disso, o hospital realiza 
vacinação contra gripe em sistema drive-thru. 
A CCM considera que o sistema de fluxo no in-

terior do HSPE vem funcionando bem. Os itens 
de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) 
chegam aos profissionais do hospital, porém 
sua qualidade é questionável. A telemedicina 
está em funcionamento.

Frente a questionamentos da CCM, a Supe-
rintendência do IAMSPE informou que todos 
os CEAMAS estão abertos e funcionando e, 
quanto aos EPIs, a Superintendência informa 
que estão chegando de forma adequada e a 
utilização está sendo orientada pelos médicos 
infectologistas, de acordo com um protocolo 
do HSPE, que está sendo seguido.  

A Superintendência informou ainda que 
os Hospitais de retaguarda na capital estão 
absorvendo os demais casos, deixando os de 
Covid-19 para o HSPE e que o IAMSPE está 
autorizando tudo o que for necessário nos 
hospitais credenciados do interior, não haven-
do restrição no tratamento e nas internações.

Quanto à contratação de profissionais ne-
cessários de forma emergência, a Superinten-
dência informou que está dando preferência 
a ex-residentes do HSPE (por já conhecerem a 
rotina do hospital).  Essa contratação depende 
ainda de trâmites burocráticos, mas acreditam 
que o procedimento será agilizado.
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