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Paço Municipal

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

OFÍCIO

Campinas, 27 de junho de 2022.

Ofício CMS 67.2022

 

Ilmo. Sr. Dr. Sergio Bisogni

Diretor Presidente da Rede Mário Gatti de Urgência e Emergência

Prefeitura Municipal de Campinas

 

 

Prezado Diretor Presidente 

 

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 providências
cabíveis quanto ao que segue.

 

Considerando:

A visita realizada à UPA Campo Grande por esta presidenta e os conselheiros locais de
saúde Luiz Carlos Felicidade e Charles de Souza Lima em 02/06/22 às 13:50h, devido a
reclamações recebidas de usuários(as) em relação a dificuldades nos atendimentos
realizados neste serviço, sendo constatadas as seguintes situações em entrevistas
(iniciadas às 14h) como:

1. Mario Felipe da Silva aguardava em pé há 30 minutos, sentindo dores no corpo e coceira,
tendo retirada senha para atendimento naquele momento;

2. Sandra Regina Barbosa dos Santos aguardava em pé há 01h30, com Diabetes
descompensado, dor no peito e nas costas, tendo passado pela triagem há meia hora,
aguardava atendimento médico;

3. Isadora Mineo aguardava em pé há 03 horas, com dor de garganta e ouvido, tendo passado
pela triagem há meia hora, aguardava atendimento médico;

4. Cícero Romildo Alves Ribeiro aguardava em pé há poucos minutos, com dor de cabeça,
febre, dor no corpo e tosse;

5. Marli Lopes da Silva, aguardava há 05 horas com dor de cabeça, tendo passado pela
triagem às 9h30 da manhã;

6. Talita Aparecida Batista, também aguardava há 05 horas com dor de cabeça, tendo
passado pela triagem às 9h30 da manhã;

7. Walace Angelino esteve em atendimento, fez exames e está aguardando resultado há 04
horas;

8. Leonardo Henrique Tulio Leme está com infecção e dor no ouvido, aguarda por atendimento,
tendo passado na triagem às 10h40;

9. Paulo Antônio dos Santos, está aguardando por atendimento há 05 horas, tendo passado na
triagem às 10h;  

10. Joreni de Souza, veio ontem em atendimento com muita dor por provável infecção urinária;
fez exames e aguarda retirada dos resultados desde às 9h50;

11. Eduardo Francisco de Souza, veio com dor de cabeça e no corpo, vômito, febre e aguarda
há 04 horas ser atendido;

12. Aparecida de Azevedo Freitas, 76 anos, veio de SAMU com batimento cardíaco alterado e
está aguardando atendimento há 02h30;

13. Valdineia Neves veio no dia anterior acompanhada do marido (Marcos Paulino de Carvalho)
após convulsão (já teve 3 AVC), chegando a 01 hora da madrugada, tendo sido atendida às
02 horas da madrugada, realizada coleta de sangue permanecendo em observação na
enfermaria, saindo às 04 horas da madrugada; retornaram às 08 horas do mesmo dia para
pegar o resultado de exame e passar pelo médico novamente; teve que coletar novamente o
sangue (o exame feito na madrugada foi extraviado), cuja punção da veia foi extremamente
difícil com inúmeras tentativas, pois foram 03 (três) profissionais envolvidos nisso, com muito
sangue jorrando do mesmo orifício em que foi colocada agulha no braço da paciente,
escorrendo e empoçando pelo chão inclusive; permaneceu tomando soro para hidratação
com Dramin para reduzir o vômito, coletando exame de sangue e urina somente no final da
tarde; foram prescritos medicamentos que não estavam disponíveis na farmácia do serviço e
saiu às 18h com mal estar e ainda confusa;

Que, pelo contingente de pessoas que estavam na sala de espera desta UPA, não foi
possível entrevistar todas elas, já que era necessário fazer contato com quem
estivesse respondendo pela gestão naquele momento no serviço, seja pela Rede
Mário Gatti (RMG), seja pela empresa contratadora de pessoal CISNE, a fim de
verificar a avaliação destes gestores sobre que respostas e ou providências poderiam
tomar para as situações encontradas;
Que a sala de espera tinha muitas pessoas em pé e outras sentadas em número
visivelmente insuficiente de cadeiras, sem restrição de assentos por determinações
sanitárias, como se pode ver em fotos a seguir;
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Que, ao serem questionados o gestor responsável pela RMG, Sr. Marcos Firmino e o
responsável da empresa contratadora de pessoal CISNE, Sr. Alex, ambos alegaram que
não tem sido possível manter o número adequado de cadeiras para viabilizar o afastamento
preconizado pelas normas sanitárias, porque a população age com vandalismo, estragando
as cadeiras da sala de espera e que não há tempo hábil de substituição;
Que, ao serem questionados, se não seria possível ter profissionais para orientação de fluxo
de separação dos sintomáticos respiratórios e não sintomáticos, informaram que estavam
estudando a proposta de colocar um profissional da enfermagem na função do “posso
ajudar”, mas que isso representaria retirar este profissional da escala de rotina da
enfermagem, prejudicando outras funções;
Que naquele dia a escala de plantonistas estava completa, isto é, 04 médicos clínicos na
porta, 02 na enfermaria e 01 na emergência na parte da manhã e menos 02 na parte da
tarde;
Que o Sr. Marcos Firmino, ao ser questionado a respeito da rotatividade de pessoal na UPA
como um indicador de monitoramento da qualidade do serviço pela gestão da RMG, não
soube informar, alegando que “se o contratado tinha COREN ou CRM era suficiente”;

Que, no caso da UPA São José, recebemos as seguintes reclamações:

1. Melissa Maria da Silva esteve dia 21/06/2022 com sintomas gripais iniciados desde dia
16/06, onde só havia um médico para atender muita gente, esperou 40 minutos para fazer a
ficha, 01 hora para passar na triagem e 04 horas esperando sem conseguir atendimento,
indo embora para casa, com perda do dia do trabalho; relatou também que tentou usar o
único banheiro disponível (o outro estava interditado), mas estava em condições muito
precárias de higiene (todo urinado, sem tampo de vaso), sem papel higiênico; uma sala de
espera muito cheia de pessoas com várias situações como um pai em desespero sem
notícias do filho em atendimento sem resposta, pessoas desacordadas nas cadeiras e no
chão;  

2. Paulo Roberto dos Santos, 40 anos, foi no dia 22/06/2022 às 8h da manhã após ser testado
positivo por Covid no CS pois necessitava do atestado médico, tendo sido atendido apenas
às 15h; neste interim presenciou a sala de espera lotada, sem separação de assentos
conforme determinações sanitárias, precária ventilação (basculantes das janelas
permanecem fechados), vidro quebrado na janela, muitas pessoas aguardando em pé
(dentro e fora da sala de espera), muitas pessoas sem máscara, apenas um dispenser de
álcool em gel, torneira do banheiro quebrada, péssimas condições de higiene do banheiro e
um homem em situação de rua com perna necrosada (uma lesão grande que ia do pé ao
joelho) gemendo de dor aguardando muito tempo por atendimento na sala de espera
(chegou a desacordar enquanto aguardava), sendo que algumas pessoas vendo a situação
começaram a interceder em função da demora pelo atendimento dele;

Que, no caso da UPA Anchieta Metropolitana, recebemos a reclamação do Sr. Paulo
Chiarelli, conselheiro local da mesma UPA, que esteve no dia 20/06/2022 desde às 8h em
função de um tombo de bicicleta com uma pancada na cabeça e machucado na mão,
relatando que havia somente um médico e uma enfermeira para atendimento, tendo feito
contato às 13h, às 15h e às 16h por áudio, sendo que neste horário referiu estar aguardando
para ser feito raio x, quando enviou um vídeo apresentando a sala de espera lotada de
gente; no dia seguinte fui informada por outro conselheiro local que o Sr. Paulo havia falecido
de parada cardíaca pela manhã de 21/06, tendo permanecido por 12h para ser atendido; no
enterro do Sr. Paulo fui informada por sua filha Paula de que ele chegou em casa do
atendimento na UPA naquela segunda feira às 23h;
A Resolução n. 2171 de 30 de outubro de 2017 do Conselho Federal de Medicina, que
regulamenta e normatiza as Comissões de Revisão de Óbito, tornando-as obrigatórias nas
instituições hospitalares e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) disponível no link:
https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/resolucoes/BR/2017/2171_2017.pdf;  
Que no caso da reclamação do Sr. Durvalino Cândido da Silva, referente ao falecimento de
sua esposa Sra. Cristina Afonso Santos, 46 anos, solicitamos que nos fosse informado
sobre o funcionamento da Comissão de Revisão de Óbito da UPA Campo Grande, de modo
que seja feita análise com os desdobramentos cabíveis, asseguradas a privacidade e
confidencialidade exigidas, mas na resposta recebida a este SEI 2022.00027749-36
(anexo) não recebemos quaisquer esclarecimentos a respeito se esta análise foi feita ou se
a Comissão de Revisão de Óbitos está funcionando;
Que neste caso do Sr. Paulo Chiarelli fazemos a mesma solicitação de análise e
providências da Comissão de Revisão de Óbito da UPA Anchieta Metropolitana, de modo
que sejamos informados destes procedimentos e respectivos encaminhamentos;

 

Diante de todas as situações descritas referentes às reclamações de cidadãos de Campinas
atendidos nos 3 serviços de urgência e emergência, solicitamos a V. Sa. que verifique e tome as
providências devidas de modo que os equívocos possam ser corrigidos e evitados em situações
semelhantes, bem como nos seja informado sobre o funcionamento da Comissão de Revisão de
Óbito da UPA Campo Grande e Anchieta Metropolitana, garantindo que estes casos tenham sido
ou sejam analisados com os desdobramentos cabíveis.

 

 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 27/06/2022, às 08:00, 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 5930983 e o código CRC 419054B2.

PMC.2022.00051348-14 5930983v2
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Paço Municipal

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

OFÍCIO

Campinas, 04 de abril de 2022.

Ofício CMS 37.2022

 

Ilmo. Sr. Dr. Sergio Bisogni

Diretor Presidente da Rede Mário Gatti de Urgência e Emergência

Prefeitura Municipal de Campinas

 

 

Prezado Diretor Presidente 

 

 

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 providências
quanto ao que segue.

 

Considerando:

O relato do Sr. Durvalino Cândido da Silva, referente ao atendimento de sua esposa Sra.
Cristina Afonso Santos, 46 anos, que foi levada por ele, em meio à chuva, à UPA Campo
Grande por volta das 14h do dia 16/03/2022, passando muito mal e “infartando” quando, ao
sair do veículo referindo tontura, desfaleceu, caindo sobre o marido e ambos sobre lama
próximo a porta de entrada do serviço;
Que ele, muito nervoso e exaltado, pedia ajuda com a esposa bastante pesada caída sobre
ele, sem que nenhum profissional viesse ao socorro dela para atendê-la, pois havia
profissionais próximos, tendo-os xingado de palavras ofensivas (do que se arrepende) e que
isso durou muito tempo;
Que questiona o motivo pelo qual a enfermeira que assistiu a cena da queda de ambos, em
vez prestar ajuda, “saiu correndo” para o interior na UPA e não retornou;
Que, entretanto, só teve ajuda de 02(dois) rapazes fortes, que também estavam aguardando
atendimento, que trouxeram uma cadeira de rodas para sua esposa e a levaram até a porta,
onde foi levada para dentro para ser atendida;
Que enquanto ele agredia verbalmente aos profissionais de maneira muito desesperada,
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pedindo ajuda para a esposa, foi imobilizado por um guarda que deu um soco na sua boca,
que o fez perder um dente;
Que aproximadamente após 15 minutos da entrada da esposa, uma enfermeira e um
médico vieram comunicá-lo que a esposa faleceu e que, para fazer os papéis para notificar
o óbito precisavam de toda a documentação que ele tivesse para encaminhar o corpo para
a Setec;
Que entregou, sem medir o que estava fazendo tal era seu desespero, para estes
profissionais a bolsa da esposa (carteira de identidade dela, cartão de banco, trezentos
reais em dinheiro, cigarro, batom, celular dela, documentos dele como carteira identidade,
de reservista, CIC, título de eleitor), permanecendo apenas com um chinelo preto, tendo
retornado à UPA para resgatá-los posteriormente, sendo-lhe dito que não havia mais nada
deles no serviço;
A Resolução n. 2171 de 30 de outubro de 2017 do Conselho Federal de Medicina, que
regulamenta e normatiza as Comissões de Revisão de Óbito, tornando-as obrigatórias nas
instituições hospitalares e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) disponível no link:
https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/resolucoes/BR/2017/2171_2017.pdf ;  

Diante da gravíssima situação descrita, solicitamos a V. Sa. que verifique e tome as providências
devidas de modo que os equívocos possam ser corrigidos e evitados em situações semelhantes,
bem como nos seja informado sobre o funcionamento da Comissão de Revisão de Óbito da UPA
Campo Grande, garantindo que este caso tenha sido analisado com os desdobramentos cabíveis,
asseguradas a privacidade e confidencialidade exigidas.

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 04/04/2022, às 08:27, 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 5427818 e o código CRC D1EE4433.

PMC.2022.00027749-36 5427818v2
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HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI
Av. Pref. Faria Lima, 340 - Bairro Parque Itália - CEP 13036-902 - Campinas - SP 

HMMG-PRESIDENCIA

DESPACHO

Campinas, 04 de abril de 2022.
À Diretoria de Urgência e Emergência - RMG
 
Para manifestação quanto ao relato em tela.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO BISOGNI, Presidente , em 04/04/2022, às
08:44, 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 5427865 e o código CRC AAEAF06D.

PMC.2022.00027749-36 5427865v2
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HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI
Av. Pref. Faria Lima, 340 - Bairro Parque Itália - CEP 13036-902 - Campinas - SP 

HMMG-PRESIDENCIA/HMMG-DIR URG E EMERG

DESPACHO

Campinas, 11 de abril de 2022.
À Presidência da Rede Mário Gatti
Ilmo. Dr. Sérgio Bisogni
 
Com cordiais cumprimentos, em atendimento ao relatado em Ofício 5427818, encaminho a evolução clínica,
da sssitente social 5472991, as anotações do livro de óbito 5473027, e a manifestação da Supervisão da
UPA Campo Grande 5473048, a qual estou ciente e de acordo.
 
Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por STENO SOBOTTKA PIERI, Diretor(a) de
Urgência e Emergência, em 11/04/2022, às 09:26, 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 5473055 e o código CRC BD047120.

PMC.2022.00027749-36 5473055v2
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HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI
Av. Pref. Faria Lima, 340 - Bairro Parque Itália - CEP 13036-902 - Campinas - SP 

HMMG-PRESIDENCIA

DESPACHO

Campinas, 11 de abril de 2022.
Ao Conselho Municipal de Saúde
 
Acolho, na íntegra, manifestação em doc. 5473055, com os esclarecimentos solicitados.
Retorno os autos para ciência.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO BISOGNI, Presidente , em 11/04/2022, às
11:02, 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 5475396 e o código CRC AA5B49EA.

PMC.2022.00027749-36 5475396v2
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HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI
Av. Pref. Faria Lima, 340 - Bairro Parque Itália - CEP 13036-902 - Campinas - SP 

HMMG-PRESIDENCIA

DESPACHO

Campinas, 27 de junho de 2022.
À Diretoria de Urgência e Emergência - RMG
 
Para manifestação quanto aos apontamentos do CMS em docs. anexos, bem como apontar medidas
corretivas, caso sejas necessárias.
Retorne-se
 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO BISOGNI, Presidente , em 27/06/2022, às
14:30, 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 5937395 e o código CRC C632A028.

PMC.2022.00051348-14 5937395v2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br

Paço Municipal - 11º Andar

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DGDO

DESPACHO

Campinas, 14 de julho de 2022.
Ao Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde
Senhor Secretário:
 
Trata o presente de ofício endereçado ao Presidente da Autarquia Mario Gatti onde a Presidente do Conselho
Municipal de Saúde relata ocorrências que informa terem sido verificadas quando de sua visita na UPA
Campo Grande e, ainda, reclamações por ela recebidas a respeito da UPA São José. Ao final, solicita da
Autarquia providências e informações.
 
Considerando a natureza dos fatos apontados, remetemos o presente para ciência e informamos que, uma vez
considerando o ajuste convenial firmado com a Autarquia Municipal, a equipe técnica do DGDO/SMS será
acionada a fim de promover o monitoramento no âmbito de suas atribuições.
 
Aos responsáveis no acompanhamento do ajuste firmado com a Rede Mario Gatti:
 
Para monitoramento dos apontamentos trazidos pelo CMS no ofício 5930983 perante a Comissão de
Acompanhamento do ajuste e, ainda, nos diversos fóruns estabelecidos para as discussões de qualificação
assistencial. Solicito atenção e respeito ao sigilo que deve ser resguardado em relação às informações dos
pacientes.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ERIKA CRISTINA JACOB GUIMARAES,
Diretor(a) de Departamento, em 14/07/2022, às 15:49, 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 6061760 e o código CRC B4FF4FEB.

PMC.2022.00051348-14 6061760v2
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HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI
Av. Pref. Faria Lima, 340 - Bairro Parque Itália - CEP 13036-902 - Campinas - SP 

HMMG-PRESIDENCIA/HMMG-DIR URG E EMERG

DESPACHO

Campinas, 15 de julho de 2022.
À Presidência da Rede Mário Gatti
Ilmo. Dr. Sérgio Bisogni
 
Com cordiais cumprimentos, em atendimento ao solicitado em doc. 5937395, com intuito de dirimir qualquer
dúvida quanto aos apontamentos realizados pelo Conselho Municipal de Saúde, após visita realizada à UPA
Campo Grande, de reclamações da UPA Anchieta Metropolitana e da UPA São José, em Ofício CMS
67.2022, doc. 5930983, apenso aos autos doc.6065367,  para consideração superior.
 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por STENO SOBOTTKA PIERI, Diretor(a) de
Urgência e Emergência, em 15/07/2022, às 10:19, 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 6064959 e o código CRC 6FB899D7.
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