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OFÍCIO

Campinas, 29 de abril de 2022.

Ofício CMS 47.2022

 

 

Ilma. Sra. Andrea Von Zuben

Diretora do Departamento Vigilância em Saúde

Secretaria Municipal de Saúde de Campinas

 

 

Prezada Diretora 

 

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, por sua
presidenta infra assinada, vem respeitosamente perante V. Sa. expor e solicitar o que segue.

 

Considerando:

Denúncia que chegou a este Conselho de que as UPAs de Campinas tem deixado a desejar
quanto ao preenchimento das fichas de doenças de notifificação compulsória, o que pode
ter trazido prejuízos ao controle de doenças de evidente relevância como a Dengue e outras
pelo município;
Que é atribuição destes serviços zelar, em função de seu olhar privilegiado de sentinela no
Sistema, pela identificação e monitoramento de agravamento de situações de adoecimento,
requerendo uma desejável aproximação com os serviços do território mais próximo,
especialmente com as Vigilâncias em Saúde distritais e os Centros de Saúde, que lhes
dizem respeito;
Que esta será uma das pautas indicadas para a próxima reunião da Comissão de Atenção
Hospitalar, Urgência e Emergência deste Conselho, a ser realizada no dia 23/05/2022,
segunda feira, às 19h, em formato remoto;

 

Solicitamos a V. Sa. informações a respeito das notificações compulsórias realizadas nas UPA
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de Campinas, tais como:

1. O comparativo mensal das fichas de notificação realizadas nas 4 UPAs considerando os
últimos 5 anos;  

2.  A lista das 05 (cinco) doenças mais notificadas nesse período mês a mês no mesmo
período de 5 anos;

3. Uma breve descrição e análise de como tem se dado essa relação das UPAs com as VISAs
regionais correspondentes no sentido de um trabalho conjunto e coordenado, entre VISA,
UPA e Atenção Primária nesse campo das doenças de notificação compulsória no mesmo
período.

 

Neste sentido, solicitamos que tais informações pudessem ser apresentadas na referida reunião
da Comissão, de modo que possamos aprofundar reflexões e propostas de aprimoramento do
trabalho conjunto e colaborativo, contribuindo com a integração dos serviços e a integralidade da
atenção no SUS Campinas.

 

Para viabilizar a participação de representante(s) deste Departamento na referida reunião,
indicamos o acesso ao link da sala Zoom, https://us02web.zoom.us/j/81368540950?
pwd=R3duMGNaWVBPT3NCY0xVc3ZSS3B5QT09, ID da reunião: 813 6854 0950, Senha de
acesso: 785083, Localizar seu número local: https://us02web.zoom.us/u/kWceOoArP.

 

Esperando contar com a atenção ao nosso pedido, colocando-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos, reiteramos nossos votos de estima e respeito, despedimo-nos,

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por NAYARA LÚCIA SOARES OLIVEIRA, Presidenta
do Conselho Municipal de Saúde , em 29/04/2022, às 18:00, 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 5583878 e o código CRC 3E307C79.
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DESPACHO

Campinas, 18 de maio de 2022.
Prezada Diretora Drª Andrea von Zuben

Quanto à solicitação em despacho 5583878, abaixo relacionam-se os principais agravos
notificados nos Serviços da Rede Mário Gatti nos últimos 5 anos.

Dentre todos os agravos de notificação compulsória, os de maiores destaques em número de
notificação pelos serviços da Rede Mário Gatti são: Coqueluche, Doenças exantemáticas (aqui
inclui-se Sarampo e/ou Rubeola), Febre Maculosa Brasileira, Leptospirose, Meningite, Dengue,
atendimento antirrábico, Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave (dentre os
possíveis agentes infecciosos o SARS-COV2), Chikungunya.

Abaixo, um comparativo mensal das fichas de notificação realizadas nos serviços, considerando
para a maioria dos agravos os últimos 5 anos.

Quadro 1. Comparativo mensal de notificações de Coqueluche nos Serviços da Rede Mário Gatti.

Cabe destacar que no município de Campinas, o Hospital Mario Gatti é sentinela para
Coqueluche, durante os anos avaliados, destaca-se por ser o maior notificador de coqueluche
entre os serviços da Rede.

Durante o período avaliado, foram notificados no município de Campinas 1055 casos suspeitos de
coqueluche, sendo que 229 casos foram notificados por serviços da Rede Mario Gatti,
correspondendo a 21,7% de todas as notificações do município no período.

Não houve notificações nos outros serviços da Rede que não apresentados no gráfico.

Quadro 2. Comparativo mensal de notificações de Doenças Exantemáticas nos Serviços da Rede
Mário Gatti.

Quanto às doenças exantemáticas, são apresentados no gráfico acima somente os meses dos
anos em que casos foram notificados pelos serviços da Rede Mário Gatti. Os Hospitais Mario
Gatti e CHPEO representam os mais importantes notificadores, 2019 foi o ano com maior número
de notificação para os serviços da Rede. Durante o período avaliado, foram notificadas no
município 930 casos de doenças exantemáticas, 154 pelos serviços da Rede Mário Gatti (16,5%).

Quadro 3. Comparativo mensal de notificações de Febre Maculosa nos Serviços da Rede Mário
Gatti.

O município de Campinas tem importância nacional no tange às incidências de Febre Maculosa
Brasileira (FMB). Durante o período solicitado foram notificados 2417 casos de FMB, dos quais
513 foram pelos serviços da Rede Mário Gatti, correspondendo a 21,2%.

Quadro 4. Comparativo mensal de notificações de Leptospirose nos Serviços da Rede Mário
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Gatti.

Durante o período solicitado foram notificados no município 897 casos de leptospirose, sendo 290
pelos serviços da Rede Mário Gatti, 32,3% de todas as notificações.

Quadro 5. Comparativo mensal de notificações de Meningite nos Serviços da Rede Mário Gatti.

Quanto aos casos de meningite notificados, os serviços da Rede Mário Gatti são ressonáveis por
24,9% das notificações realizadas no município (351/ 1408).

Quadro 6. Comparativo mensal de notificações de Dengue nos Serviços da Rede Mário Gatti.

Para a Dengue, foram analisados os anos à partir de 2019. Os Serviços da Rede Mário Gatti
contribuíram com 5553 das 26807 notificações ocorridas (20,7%).

Quadro 7. Comparativo mensal de notificações de Atendimento Antirrábico nos Serviços da Rede
Mário Gatti.
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Foram notificados pela Rede Mário Gatti 2449 casos de 17291 notificações, correspondendo a
14,1%. A UPA Campo Grande é referência para vacina antirrábica pós exposição durante
períodos e dias sem expediente nas unidades básicas de saúde.

Quadro 8. Comparativo mensal de notificações de Síndrome Gripal nos Serviços da Rede Mário
Gatti.

Durante os anos de 2020 até a presente data, os serviços da Rede Mário Gatti foram
responsáveis por 148969 casos de síndrome gripal (casos leves e moderados), dos 885277
casos notificados no município, correspondendo a 16,8% das notificações. Além disso, os
serviços Mario Gatti também realizaram 14546 (37,1%) de 39139 notificações de síndrome
respiratória aguda grave (SRAG) do município.

Quadro 9. Comparativo mensal de notificações de Chikungunya nos Serviços da Rede Mário
Gatti.

Notificados 21 dos 211 casos no período de 2019 a 2022, correspondendo a 10% das
notificações do município.

Conforme pode-se constatar, os serviços da Rede Mário Gatti constituem em unidades de
notificação relevantes para o sistema de vigilância e de saúde do município de Campinas.

Durante os anos de pandemia, no município como um todo as síndromes gripais e respiratória
aguda grave foram os agravos de maior relevância em termos de notificação, para os serviços da
Rede Mário não foi diferente e apresentaram importante resposta.

Dada a devida importância, há importante investimento em qualificar os processos de trabalho no
que diz respeito à vigilância de agravos e doenças para os serviços da Rede Mário, treinamentos,
reuniões de ajustes de processos são realizados há muitos anos. Da mesma forma que todos os
outros serviços de saúde, cada serviço se relaciona de maneira mais próxima com a Visa de
referência do território onde está instalado, garantindo para além da proximidade, uma relação de
parceria, que possibilita intervir de maneira mais assertiva e adequada a depender da situação
apresentada. Todos os processos são monitorados e continuamente discutidos, compreendendo
que por vezes o transitar pela AB e urgência e emergência constitui em complementariedade da
linha do cuidado.

Aproveito ainda para confirmar minha presença em reunião indicada para 23/05/2022, segunda
feira, às 19h, em formato remoto.

 

Respeitosamente

 

Documento assinado eletronicamente por DAIANE CRISTINA PEREIRA MORATO,
Coordenadoria Setorial, em 18/05/2022, às 16:44, 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 5700070 e o código CRC 272B4490.
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