
POSICIONAMENTO GPACI - ATENDIMENTO Á COVID-19 – 20/05/2020 

O GPACI tem sido procurado por diversos públicos da região de Sorocaba preocupados com 

eventuais riscos que as crianças portadoras de câncer, em tratamento nesta instituição, possam 

vir a correr no caso de atendimento a possíveis pacientes suspeitos ou confirmados com COVID-

19. 

Acreditamos que parte dessa preocupação se deva a uma confusão da população ao não 

diferenciar o atendimento em hospitais dedicados a pacientes adultos, dos hospitais dedicados ao 

atendimento ao público infantojuvenil. O Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil - 

GPACI é habilitado para o serviço de oncologia pediátrica de Sorocaba e região. E também 

mantêm convênio com o município de Sorocaba para prestação de serviços em urgência e 

emergência pediátrica. Portanto, o GPACI esclarece que não irá atender pacientes adultos 

suspeitos ou confirmados com a Covid 19.  

Em relação aos pacientes infantojuvenis, o GPACI esclarece que diante do cenário de pandemia 

sobre o COVID-19, foi solicitado pelo governo estadual a todos os hospitais do Estado a 

apresentação um plano de contingência. Nele, a Secretaria Municipal de Saúde, Diretores 

Técnicos, SCIH - Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e a Administração do GPACI 

elaboraram um novo planejamento de leitos. Desta forma o setor de oncologia pediátrica passará 

a ocupar a nova ala do Hospital GPACI, devidamente isolado da ala onde possíveis pacientes 

infantojuvenis, com suspeita da COVID-19, poderão também ser atendidos com total segurança a 

todos, pacientes e funcionários do hospital. 

 

Mapa de leitos disponíveis no hospital GPACI: 

 
Nº de Leitos Tipo de Atendimento 

3º andar 8 UTI Pediátrica 

2º andar 26 
Pacientes pediátricos com suspeita, casos leves ou 
moderados de COVID-19 

2º andar 12 

Oncologia Pediátrica (*)      

*Ala nova, isolada, onde está instalado o serviço de 

Transplante de Medula Óssea - TMO. 

1º andar 30 Urgência e Emergência Pediátricas 

1º andar 8 Observação Clínica Pediátrica 

 

Nesse sentido, a população de Sorocaba pode manter sua confiança e tranquilidade que oferece 

ao Hospital GPACI desde sua fundação, pois a separação das alas de atendimento inviabiliza a 

possibilidade de contrair a doença, para quem buscar atendimento no GPACI. Portanto, está 

preparado para atender todas as crianças e adolescentes da região de Sorocaba que necessitarem 

de atendimento médico-hospitalar da rede pública proveniente do SUS - Sistema Único de Saúde. 
 


