
Atualizações sobre a reforma e o período pós pandemia 

Bom dia a todos! 

Neste 13 de Outubro de 2021, temos a felicidade de anunciar a entrega da 8ª 
unidade de internação, a primeira inteiramente reformada. 

Essa unidade se soma às outras áreas novas já em uso, como os Anexos II e III, 
onde estão as UTIs, o Pronto-Socorro, o Hospital Dia, a DDM, a DDE, CCIH, Cuidados 
Paliativos, as Áreas de Diagnóstico por Imagem, a Coleta, Farmácia, Laboratório e 
também a Patologia 

Sem dúvida, os anos de recessão de 2014 a 2016 comprometeram a arrecadação 
do Estado e retardaram o ritmo da reforma, mas, neste momento, os trabalhos estão 
acelerados para que esta Fase 2 da reforma termine em 2022.  

Investimentos de R$ 56 milhões já estão previstos para a licitação da Fase 3, ainda 
em 2022. O GTE (Grupo Técnico de Edificações), da SES, já está trabalhando neste 
processo. 

Próximas entregas - Estão previstas agora para dezembro de 2021 as entregas de 
mais 3 áreas novas, são elas: o Almoxarifado, a área do 1º andar (sobre a Ressonância) e 
o 7º andar (a segunda enfermaria integralmente nova). Até março de 2022 receberemos 
também o 6º e 5º andares. 

O profissionalismo, a qualidade e o humanismo com os quais nossas equipes estão 
enfrentando a pandemia da Covid-19 nestes longos últimos 20 meses não deixam dúvidas 
sobre a importância do nosso Instituto para a Saúde Pública, para o SUS. O que justifica 
todo o investimento recebido para sua ampliação e reforma.  

Há alguns meses temos discutido com a Coordenadoria de Serviços de Saúde e a 
SES, o nosso papel no período que se seguirá após a pandemia. Qual seja, a nossa missão 
histórica: prevenir, diagnosticar e tratar as doenças infecciosas que acometem nossa 
população.  

Para o cumprimento desta missão e contando com a ampliação física do Instituto, 
principalmente a partir de março, estamos também revendo com a SES a recomposição 
do nosso quadro funcional.  

Na última sexta-feira, 08/10, houve uma sinalização positiva dada pelo secretário, 
Jean Gorinchteyn, e pelo secretário adjunto, Eduardo Ribeiro, para a abertura de concurso 
público, neste momento específica para médicos infectologistas para o nosso Pronto-
Socorro.  

Lembramos que o modelo de recomposição dos quadros de RH é definido pela 
Secretaria de Estado da Saúde/Governo do Estado de São Paulo e que até o momento não 
há propostas formais sobre contratualizações, mas caso isto venha a ocorrer, 
trabalharemos para que qualquer ação seja pontual e setorizada e atenda aos padrões de 
qualidade definidos pelo próprio Instituto, tanto para a assistência quanto para o ensino, 



em um modelo construído em conjunto com os profissionais das áreas envolvidas do 
hospital. 
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