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PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-CMS

OFÍCIO

Campinas, 05 de março de 2021.

OFÍCIO CMS – N° 21/2021
 

Ilmo. Dr. Lair Zambon

Secretário Municipal de Saúde de Campinas

 

 

Prezado Secretário

 

 

 

O Conselho Municipal de Saúde de Campinas, criado pela Lei Municipal nº 6369, de 27 de
dezembro de 1990, no uso de suas competências e atribuições conferidas pela Lei Municipal Nº
13.230 de 21 de dezembro de 2007 e pelas Leis Federais Nº 8.080/90 e Nº 8.142/90, sua
presidenta infra-assinada, vem respeitosamente perante V.Sa. expor e solicitar o que segue.

 

Considerando:

Que desde janeiro de 2021, diante das medidas insuficientes tomadas pelos governos, seja
o federal, o estadual ou o municipal, a pandemia de Coronavírus vem tomando feições
dramáticas em todo o país, incluindo Campinas;
Que podemos estar diante de uma das maiores tragédias humanitárias da nossa história,
com um número de óbitos e casos ainda mais altos que no pior momento da pandemia no
ano passado;
Que segundo a Fiocruz “Uma mutação do Coronavírus, responsável pelo aumento da
transmissão, já está presente na versão do Sars-Cov-2 que infectou a maioria dos pacientes
em seis de oito estados”, “assim como sua alta prevalência nas três regiões do Brasil
avaliadas (Sul, Sudeste e Nordeste)”;
Que Campinas anunciou que iria fazer a pesquisa de variantes do Coronavírus na cidade;
Que o boletim epidemiológico da própria Secretaria de Saúde de Campinas do dia 4 de
março informa que temos 100% dos leitos de UTI ocupados, com exceção de 3 reservados
para gestantes;
Que o mesmo boletim informa 90% de ocupação dos leitos estaduais e 86% dos leitos
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particulares;
Que a situação é semelhante em todas as cidades da região metropolitana e mesmo na
capital, o que dificulta sobremaneira o socorro de uma cidade pela outra, como já ocorreu no
passado;
Que, conforme noticiado pela imprensa, há planos de aumentar o número de leitos de UTI
públicos na cidade;

 

Diante deste quadro, solicitamos a V. Sa. os seguintes esclarecimentos:

1. Há pacientes internados ou nas UPAs aguardando leitos de UTI? Se sim, quantos?
2. Qual o cronograma, conforme as metas da prefeitura, para a implantação de mais leitos de

UTI?
3. Faz parte do planejamento da Secretaria a gestão de “uma fila única” de pacientes para

internação em leitos públicos e privados? Se sim, em que em momento? Há algum indicador
para “disparar” tal processo?

4. Quais serão as fontes de financiamento para a ampliação de leitos de UTI na cidade?
5. Quais os resultados da anunciada pesquisa sobre novas variantes do Sars-Cov-2 em

Campinas?

 

Esperando contar com a atenção de V. Sa., colocando-nos à disposição para quaisquer outros
que se fizerem necessários, despedimo-nos com votos de estima e respeito.

 

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por NAYARA LÚCIA SOARES OLIVEIRA, Presidenta
do Conselho Municipal de Saúde , em 05/03/2021, às 09:09, conforme art. 10 do Decreto 18.702
de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 3551661 e o código CRC 1804A172.
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Paço Municipal

PMC/PMC-SMS-GAB

DESPACHO

Campinas, 05 de março de 2021.
Ao CMS
 
Sra. Presidente,
 
Cumprimentando-a cordialmente, em atenção à vossa solicitação constante do Ofício 3551661, sirvo-me do
presente para informar que a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas torna público diariamente à
população campineira a situação dos leitos no município através do boletim epidemiológico disponível
em https://covid-19.campinas.sp.gov.br/, sendo certo que na página hoje pode ser encontrado o boletim
atualizado até 04/03/2021 às 17:37h.
Outrossim, é de amplo conhecimento geral que este Município tem envidado todos os esforços necessários
para a ampliação de leitos municipais, tendo inclusive decretado a requisição administrativa de um hospital
particular ainda esta semana através do Decreto nº 21.359, de 1 de março de 2021. 
Também é cediço o enorme esforço que a Coordenadoria de Regulação de Acesso tem realizado
promovendo articulação diuturna com a Regulação Estadual utilizando-se das técnicas regulatórias mais
indicadas e disponíveis no país.
Acerca do financiamento, esclareço que este é tripartite, municipal, estadual e federal.
Os resultados sobre as novas variantes não chegaram a esta Secretaria até o presente momento.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LAIR ZAMBON, Secretario(a) Municipal, em
08/03/2021, às 17:33, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 3553870 e o código CRC 53049CE2.
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