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Recomendações à Secretaria de Saúde de Campinas sobre a falta de leitos pediátricos e de UTI 

infantil e neonatal 

 

Há 7 anos ou mais o Conselho Municipal de Saúde acompanha um grave problema no SUS local: a falta de 

leitos pediátricos, particularmente os de UTI e os de UTI neonatal.  

Sabe-se, através de vários estudos, que doenças respiratórias infecciosas agudas apresentam um padrão 

que se repete: a sua distribuição ao longo do ano, e por conseguinte das internações hospitalares 

provocadas por elas, são dependentes das estações climáticas.  

Vários estudos mostram que este aumento, que se inicia principalmente em março-abril (outono), atinge o 

pico em junho-julho (inverno) e volta cair a partir de agosto (primavera-verão), reduzindo-se drasticamente 

tanto o adoecimento quanto as internações.  

Foram exceções os anos de 2020 e 2021, pois as medidas preventivas contra o Coronavírus e o 

afastamento das crianças das escolas preveniram também as doenças respiratórias agudas mais 

prevalentes. 

Em Campinas, conforme notícias de jornais que se repetem pelo menos desde 2015, todos os anos desde 

então foram marcados por crianças esperando por leitos de UTI, culminando com a morte de uma delas em 

2019. Essas crianças ficam aguardando em leitos de enfermaria, improvisados para terapia intensiva até 

que surja a vaga ideal, porém sem oferecer as condições adequadas aos pequenos pacientes. 

Sabemos também que há sobrecarga dos leitos de enfermaria geral pediátricos. Ao longo dos anos, para 

superar o problema, o Hospital Mário Gatti transformou leitos de observação do seu pronto-socorro em 

leitos de internação. Entretanto não houve mudanças dos locais em que estavam instalados, o que significa 

condições inadequadas principalmente para os acompanhantes, bem como aumento do trabalho das 

equipes, não dimensionadas adequadamente para essa ampliação improvisada. 

Esse ano a falta de leitos de UTI neonatal piorou por causa da sua redução no CAISM da UNICAMP, cuja 

enfermaria se encontra em reforma com a promessa que ao final, irá dobrar a sua capacidade. 

Segundo informações obtidas no Mário Gatti a inauguração do Mário Gattinho, ainda que melhore as 

condições de trabalho e ambientação das enfermarias, não resolverá o problema visto que não haverá 

ampliação do número de leitos. Segundo avaliação do Cremesp o deficit de leitos de UTI pediátrica chega a 

114% em Campinas e região! 

Diante desse quadro, que pode ser melhor compreendido através do Boletim da Secretaria Executiva no. 35 

(https://cms.campinas.sp.gov.br/sites/cms.campinas.sp.gov.br/files/2022-

04/Boletim%20SE%20n.%2035%20-%20Outono-

Inverno%2C%20as%20doen%C3%A7as%20respirat%C3%B3rias%20e%20a%20falta%20de%20leitos%20

pedi%C3%A1tricos-cr%C3%B4nica%20de%20um%20problema%20anunciado_20.04.2022.pdf), este 

Conselho faz as seguintes recomendações à Secretaria Municipal de Saúde: 

1. Criar um Grupo de Trabalho com atores com experiência e interessados no problema, tais como 

gestores da Secretaria de Saúde, da Autarquia Rede Mário Gatti, da PUCC, do Hospital das Clínicas 

da Unicamp, da DRS VII, do Colegiado de Gestão Regional, do CRM, do Coren e do Conselho 
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Municipal de Saúde, além de representantes de trabalhadores das áreas de internação pediátrica, 

entre outros, para se fazer um diagnóstico situacional e propor medidas de médio e curto prazo.  

2. De imediato, buscar recursos e meios para ampliar o número de leitos de UTI pediátrica e neonatal, 

superando a crise provocada pelo fechamento de leitos do CAISM e superando as necessidades 

impostas pelo aumento de casos, sazonalmente.  

3. Envolver a Secretaria de Estado da Saúde e Ministério da Saúde para contribuir na solução desse 

problema, inclusive com o financiamento dos leitos.  

4. Fazer contratações permanentes de pessoal capacitado considerando o dimensionamento destes 

profissionais (enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos e fisioterapeutas), durante a 

sazonalidade em todos os setores do eixo pediátrico hospitalar (PS, enfermaria e UTI) de forma a 

ampliar os leitos, tanto de UTI quanto de enfermaria pediátrica e que, fora desse período, fiquem 

disponibilizados para resolução de outras questões pediátricas da cidade (cirurgia eletivas ortopédicas, 

de reabilitação, cirurgia geral, etc.).    

5. Garantir estoques de medicamentos e insumos adequados à situação, incorporando o uso de 

tecnologias como a cânula de alto fluxo, de tal modo que não haja desabastecimento no período de 

emergência. 

6. Fazer ampla campanha, com linguagem de fácil compreensão por leigos, particularmente nas escolas 

e entre escolares, contribuindo para a prevenção de doenças respiratórias típicas desse período do 

ano. 

7. Intensificar a vacinação de crianças e adultos, tanto para a Covid 19 quanto para a gripe. Intensificar o 

uso do Palivizumabe como medida preventiva (seguindo os critérios de inclusão) no período de 

sazonalidade. Embora não se trate de uma vacina, a imunização passiva pode ser obtida com a sua 

utilização que se tem mostrado eficaz na prevenção das doenças graves pelo VSR, reduzindo a taxa 

de hospitalização relacionada à infecção gerada por ele.  

 

Consideramos que nem todas as medidas são fáceis de implementar. Mas há necessidade de que a 

Secretaria de Saúde envide o máximo de esforço nessa direção, pois, a nosso juízo, tais medidas podem 

contribuir para que consigamos atravessar o período mais crítico do outono-inverno sem necessidade de 

improvisação como denunciado em anos anteriores, antecipando tragédias anunciadas, como deve se 

caracterizar sempre a ação gestora na Saúde.  

 

Conselho Municipal de Saúde 
Campinas, 27 de abril de 2022. 
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