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Paço Municipal

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

OFÍCIO

Campinas, 06 de dezembro de 2022.

Oficio CMS n. 133.2022

 

 

Ilmo. Sr. Dr. Lair Zambon

Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Campinas

 

Ilmo. Sr. Dr. Sergio Bisogni

Diretor Presidente Rede Mário Gatti de Urgência e Emergência

Prefeitura Municipal de Campinas  

 

 

 

Prezado Secretário

Prezado Diretor Presidente

 

 

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) 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 como segue.

 

Considerando:

Os relatos e discussão sobre visitas e entrevistas realizadas por conselheiros usuários nas
salas de espera das UPA Anchieta Metropolitana, Campo Grande e São José em reunião
da Comissão de Atenção Hospitalar Urgência e Emergência deste Conselho em
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28/11/2022, utilizando o formulário em anexo;
Que os objetivos deste debate foi compreender sobre o preenchimento do referido
formulário, o que deve ser alterado no mesmo, o que foi encontrado a partir de sua
aplicação, a pertinência em realizar estas entrevistas e encaminhamentos para as situações
problemáticas encontradas;
Que tal experiência tem sido considerada como um estímulo ao amadurecimento dos
usuários que, ao fazer as entrevistas, ouvir outros usuários, têm tido oportunidade de refletir
sobre sua própria experiência e orientar seu trabalho;
Que seja mantido como estudo qualitativo, de aplicação periódica com avaliação conjunta
nesta comissão, evitando críticas como erros individuais, mas sim problemas estruturais do
sistema de saúde que não está funcionando, por exemplo, em pelo menos um caso
analisado em que ficou patente que a atenção primária à saúde não tem sido ágil no
atendimento, o que tem sobrecarregado as UPAs;
Que a recomendação é de que sejam realizadas pelos conselheiros usuários de cada UPA
periodicamente, a partir da possibilidade e da programação definida no grupo destes
mesmos conselheiros, trazendo para as reuniões desta Comissão do CMS para análise de
modo a identificar necessidades de encaminhamento à gestão da Secretaria e RMG;
Que as 3 UPAs foram visitadas, com exceção da UPA Carlos Lourenço, com 16 entrevistas
realizadas na UPA Anchieta, 4 na Campo Grande e 6 na São José, sendo que a maioria dos
casos não havia passado para o atendimento de médico, apenas tendo sido triados pela
enfermagem, nem havia qualquer informação aos usuários respondentes sobre sua
classificação de risco;
Que tais entrevistas não puderam ser realizadas, em função da mudança da UPA Carlos
Lourenço, que se tornou novamente um “hospital de Campanha” de atendimento ao Covid,
evidência da falta de planejamento do Sistema de atendimento de urgência e emergência
da cidade, onde os usuários que necessitam de UPA na região tem procurado assistência
na vizinha Valinhos;
Que, em relação aos 16 casos da UPA Anchieta, as entrevistas foram feitas dia 25/11/22,
sexta feira, das 13h até 16h aproximadamente, contando com 24 pessoas na sala de
espera, 3 casos de internação após as 24h de permanência recomendada, com 5 clínicos
na escala e apenas 3 trabalhando;
Que destes 16 entrevistados (as), durante as 3h em que as entrevistas ocorreram, 13 foram
apenas triados pela enfermagem, ou seja, somente 2 tiveram seu atendimento finalizado, e
apenas um foi alvo de análise do grupo para encaminhamento à coordenação da Atenção
Primária em Saúde da Secretaria e à gestão da RMG, a saber:

1. Jefferson Martins, DN: 26/07/1996, morador da Vila Padre Anchieta, fez várias
reclamações pelo tempo excessivo na espera, informando que está frequentando há 3
semanas a UPA por dor nas costas e na altura da cintura, com diagnóstico de infecção
urinária, tendo sido “medicado mas informa que na medicação recebeu receita
trocada de um outro Jeferson que havia saído antes dele entrar”, tendo retornado esta
semana ao serviço com os mesmos sintomas, feito novos exames, mas que o
“protocolo do exame ficou retido e retornou no dia seguinte para ver o resultado, mas
por não ter o protocolo do exame não teve como ser localizado, tendo que realizar
novo exame”, sendo  orientado na UPA a fazer o exame de ultrassonografia completa
de abdômen em clínica particular “pois se fosse esperar pelo SUS iria demorar mais
de um ano para realizar o mesmo” para que pudesse ser atendido, o que estava
fazendo no dia em que estava sendo entrevistado; Hora chegada: 11:30, Hora triagem:
12:00, Hora médico atendeu não informada, Hora saída: 15:45; exame constata
infecção de urina e possível pedras na bexiga pelo médico; avalia que está saindo
com seu problema resolvido, parcialmente satisfeito dando nota 2 para o atendimento,
apontando que não recebeu informação de sua classificação em nenhum dos
atendimentos na triagem;

2. Que na análise feita pelo grupo na reunião é de que este caso deveria ser
acompanhado em Centro de Saúde de referência do usuário e não numa UPA, mas
pela falta de agilidade do atendimento na Atenção Primária de Saúde em Campinas,
amplamente conhecida da população, em que o exame de ultrassonografia não está
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acessível para dar retaguarda adequada, bem como a proporção de pessoas
atendidas pelas Equipes Saúde da Família é 3 vezes maior em média do que seria
desejável e recomendado pelos parâmetros nacionais e municipais, acaba por
desacreditá-la, superlotando as UPAs como a Anchieta, que também evidencia
problemas de fluxo e infraestrutura, em que exames e receitas são perdidos, como
ocorreu neste caso;

Que dentre os dois entrevistados que apenas foram apenas triados sem completar seu
atendimento, merecem ser destacados para análise, a saber:

1. Noricir dos Santos Rocha, DN: 19/04/1929, moradora da Vila Padre Anchieta, numa
casa de repouso que acionou a família, ao encaminhar senhora à UPA, devido à febre;
acompanhante da paciente não recebeu informação de sua classificação na triagem, e
“relata também que após meia hora de espera (chegada às 12h) procurou na
recepção informações do horário do atendimento, foi informada que os profissionais
teriam saído para o almoço, que teria que aguardar atendimento”; “às 15:00 ao
entrevistá-la ainda estava aguardando e, já nervosa, estava estimulando outro
acompanhante a fazer escândalos pela demora de atendimento do outro paciente que
tinha sofrido um acidente de moto”;

Que a análise feita pelo grupo na reunião deste atendimento ressaltou a
necessidade de priorização de idosos nas avaliações de risco (senhora idosa
febril aguardando 3 horas, pelo menos, para ser atendida), sendo frisado que o
horário de almoço numa UPA ou qualquer serviço de saúde não pode ser feito
pelos profissionais ao mesmo tempo;

2. Lucélia Pereira Rodrigues, DN: 20/10/1980, moradora do Jd. Brasil, passou mal na
empresa em que trabalha e foi levada à UPA, chegando às 9h por vômito e pressão
alta que estava em 16x10; às 15h, quando foi entrevistada, havia passado apenas pela
triagem, onde não recebeu informação de sua classificação de risco, mas ainda
aguardava atendimento com muita dor de cabeça, se sentindo com fraqueza e tontura,
referindo não aguentar mais a espera quase desistindo do atendimento;

Que a análise feita pelo grupo na reunião deste caso reforçou a percepção de
que a avaliação de risco não estava sendo considerada, pois a paciente não
havia sido atendida após 6h de espera, em função de sua gravidade e
possibilidade de agravamento;

Que em relação aos 04 casos da UPA Campo Grande, as entrevistas foram feitas dia
22/11/22, terça feira, entre 13h e 15h aproximadamente, em cuja sala de espera havia 80
pessoas aguardando, estando internadas 19 pessoas acima das 24h, contando com 3
clínicos e 3 pediatras em escala, mas apenas 2 clínicos atuando e 3 na realidade como
pediatras, 1 clínico em escala na emergência e nenhum destes atuando na realidade, sendo
2 entrevistas alvo de análise do grupo para encaminhamento à coordenação da Atenção
Primária em Saúde da Secretaria e à gestão da RMG, a saber:

1. Ana Paula Silva, DN: 24/02/84, moradora do Jd Santa Rosa, que veio com dor de cabeça e
no corpo, suspeita de Covid; Hora chegada: 8h, Hora triagem: 8:15, Hora médico 15h, Hora
saída: 17:30h; o teste deu negativo, atendimento muito demorado, considerado ruim, sem
medicação para dor, com orientação para pegar em farmácia particular; avalia que não foi
resolvida a queixa, mas deu nota 4 ao atendimento;

2. Ângela Fonseca, DN: 21/10/72, moradora do Jd. Florence, veio com suspeita de Covid,
Hora chegada: 8:30, Hora triagem: 8:40, Hora médico 11:30, Hora saída: 17:30h; teste
negativo feito às 15h, mas perderam sua ficha, saindo sem medicação, insatisfeita, pela
demora considera que foi resolvida parcialmente a demanda e dá nota 4 ao serviço;

Que a análise feita pelo grupo na reunião a partir desses 2 relatos em que há
reclamação dos pacientes que saem sem a medicação ou demora a dispensação da
mesma, foi identificado como principal motivo para demora no atendimento o fato de
que antes o enfermeiro fazia a medicação, mas agora vai para farmácia para
dispensação individual, o que tem atrasado ou a inviabilizado sua efetivação;

Que em relação aos 06 casos da UPA São José, as entrevistas foram feitas no dia
26/11/22, sábado, das 11h até 15h aproximadamente, com escala médica de porta de 3

Ofício PMC-SMS-CMS 7003828         SEI PMC.2022.00102342-87 / pg. 3



clínicos e 3 pediatras previstos e 2 clínicos 2 pediatras previstos na emergência, 4 casos
foram atendidos até saírem do serviço e 2 deles apenas feita a triagem, sendo que estes
dois foram alvo de análise do grupo na reunião para encaminhamento à coordenação da
Atenção Primária em Saúde da Secretaria e à gestão da RMG, a saber:

1. Douglas de Souza, DN: 22/02/1996, morador do Campo Belo, veio com dores no corpo e
sintomas respiratórios, Hora de chegada: 12:50, Hora triagem: 13:50;

2. Luciana Vieira, DN: 08/07/1986, moradora do Nova América, veio com problemas
respiratórios com suspeita de Covid, Hora de chegada: 11:30, Hora triagem: 12:30;

Foi dado destaque para a exposição ao ambiente de espera em que não há
adequada separação dos suspeitos respiratórios dos que não estão, expondo-os ao
contágio.

 

Dessa forma, solicitamos a Vs. Sas. que verifiquem e sejam tomadas as medidas cabíveis em
relação às situações narradas.

 

Certos da devida presteza e atenção no atendimento de nossa solicitação e colocando-nos à
disposição para esclarecimentos que ainda 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 06/12/2022, às 15:54, 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 7003828 e o código CRC E3448FA6.

PMC.2022.00102342-87 7003828v2
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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, 06 de dezembro de 2022.
Ao Conselho Municipal de Saúde
 
Solicito gentileza de inserir o formulário-padrão aplicado nas unidades, para melhor avaliação de nossos
técnicos, quanto à demanda encaminhada.
 
No aguardo, agradeço

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO BISOGNI, Presidente , em 06/12/2022, às
16:27, 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 7004547 e o código CRC B5AE9797.

PMC.2022.00102342-87 7004547v2
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS 
Conselhos Locais de Saúde Unidades Pronto Atendimento  

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Av. Anchieta, 200 - 17º Andar – Centro – Campinas/SP – CEP 13015-904 
Fone: (19) 2116-0184   E-mail: saude.cms@campinas.sp.gov.br      Site: https://cms.campinas.sp.gov.br/  

Registro de Visita à UPA  

Conselheiro(s) que realizou(aram): __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Data da visita: ____/____/_____ Horário de início: __________   Horário de término:__________ 

Número de pessoas na Sala de Espera: ________ Número de internados(as) há mais de 24h: __________ 

Número de Médicos na escala da porta:  

Clínicos (       )       Pediatras (       ) 

Número de Médicos real da porta: 
 
Clínicos (       )       Pediatras (       ) 

Número de Médicos na escala da emergência:  

Clínicos (       )       Pediatras (       ) 

Número de Médicos real da emergência: 
 
Clínicos (       )       Pediatras (       ) 

 

ENTREVISTA REALIZADA 

 
Nome paciente: _____________________________ DN: ___/___/____ Bairro:____________ Celular:_________ 

Porque procurou atendimento:___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Hora chegada: ________ Hora triagem: _________ Hora médico atendeu: _________ Hora saída: __________ 

Classificação de risco informada: (     )vermelho      (      )laranja      (      )amarelo       (       )verde       (      )azul 

Como aconteceu atendimento: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Quem lhe atendeu? (    ) enfermeiro ou técnico de enfermagem  (    ) médico (    ) outro _____________________ 

Você considera que seu problema foi resolvido? (    ) sim    (    ) não  (    )  parcialmente (   ) não se aplica  

Sobre esse atendimento você se sentiu: (    ) satisfeito (    ) pouco satisfeito (    ) insatisfeito 

De 1 a 5, qual a nota que você daria para este atendimento? ( 1 ) ( 2 ) ( 3 )  ( 4 ) ( 5 ) 

Comentários: ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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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, 09 de dezembro de 2022.
À Diretoria de Urgência e Emergência - RMG
 
Para manifestação quanto aos apontamentos do Conselho Municipal de Saúde.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO BISOGNI, Presidente , em 09/12/2022, às
10:35, 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 7015935 e o código CRC EA14210B.

PMC.2022.00102342-87 7015935v2
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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, 12 de dezembro de 2022.
À Coordenação e Supervisão de Urgência
 
Para ciência e manifestação dos apontamentos do CMS, doc. 7003828.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por STENO SOBOTTKA PIERI, Diretor(a) de
Urgência e Emergência, em 12/12/2022, às 08:29, 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 7016973 e o código CRC A8B0F3FF.

PMC.2022.00102342-87 7016973v2
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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

PMC/PMC-SMS-GAB

DESPACHO

Campinas, 12 de dezembro de 2022.
À Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar
Sr. Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, tendo em vista o Ofício PMC-SMS-CMS (7003828), encaminho o
presente para vossa ciência e manifestação.
Limitado ao exposto, aproveito o ensejo para renovar protestos de elevada estima e apreço.
Atenciosamente. 

Documento assinado eletronicamente por LAIR ZAMBON, Secretario(a) Municipal, em
13/12/2022, 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 7025560 e o código CRC 5502EB37.

PMC.2022.00102342-87 7025560v3

Despacho PMC-SMS-GAB 7025560         SEI PMC.2022.00102342-87 / pg. 9



Documento Padrão ESCLARECIMENTOS -UPA CAMPO GRANDE (7116420)         SEI PMC.2022.00102342-87 / pg. 10



Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar
Lei Complementar nº. 191/2018    CNPJ 47.018.676/76

Av. Papa João Paulo II, 670 - Vl. Padre Anchieta - Campinas –SP
CEP-13068-219 - Fones: (19) 3281-6635 / 3281-3170
e-mail: saude.pspadreanchieta@campinas.sp.gov.br

Campinas, 15 de dezembro de 2022

À Diretoria de Urgência e Emergência da Rede Mário Gatti.

Assunto: Pesquisa realizada pelo Conselho Local de Saúde na UPA Anchieta Metropolitana

Em resposta a solicitação do Conselho Municipal de Saúde referente a pesquisa aplicada “in loco”

na UPA Anchieta Metropolitana em 25/11/2022, informamos que a gestão local apurou a situação

da unidade na data mencionada e analisou os casos citados por meio de levantamento dos

prontuários, sistema de controle de registro de pacientes e escala dos profissionais que estavam

presentes no plantão.

Conforme descrito no ofício CMS n.133.2022, a pesquisa foi aplicada no horário das 13h00 até

aproximadamente 16h00 e contou com a participação de 16 entrevistados na recepção do

segundo andar, usada para atendimento exclusivo de adultos. No documento não consta nenhum

relato se houve aplicação de entrevistas no primeiro andar, usado para uso exclusivo da pediatria.

O ponto de partida para apuração das informações apresentadas no documento, consistiu em

levantar os dados quantitativos de atendimentos que interferem diretamente, mas não

absolutamente, no tempo de espera e percepção dos usuários sobre a qualidade do serviço.

Segundo os registros da UPA, encontramos que no período das 13h00 às 16h00, foram abertas

31 fichas para atendimento, contudo, considerando que o serviço funciona 24 horas e tem livre

demanda, às 13h00 quando iniciou-se a pesquisa, já haviam outros pacientes que aguardavam na

recepção, portanto, é relevante considerar que nas duas horas que antecederam o início da

atividade, ou seja, das 11h00 às 13h00 foram abertas outras 30 fichas para atendimento e que

estes pacientes poderiam ou não estar na recepção. Desta forma, podemos inferir que os 16

entrevistados estão inseridos dentro de um universo de 61 usuários que abriram ficha para

atendimento, passaram pelo acolhimento e tiveram estratificado o risco de gravidade conforme as

queixas apresentadas, sintomas e avaliação de sinais vitais. Destaca-se que deste total, 37

pacientes já haviam recebido atendimento completo e já não estavam mais na recepção.

É de extrema importância ressaltar que a missão e descrição do modelo de funcionamento das

Unidades de Pronto Atendimento (UPA) estão descritos na Portaria do Ministério da Saúde Nº 10

de 03 de janeiro de 2017, onde cita que estes serviços funcionam 24 horas de maneira

ininterrupta, sempre dando prioridade aos casos de urgência e emergência e trabalhando de

maneira articulada com os outros níveis de atenção (primária e terciária) para sequência do
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Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar
Lei Complementar nº. 191/2018    CNPJ 47.018.676/76

Av. Papa João Paulo II, 670 - Vl. Padre Anchieta - Campinas –SP
CEP-13068-219 - Fones: (19) 3281-6635 / 3281-3170
e-mail: saude.pspadreanchieta@campinas.sp.gov.br

cuidado prestados aos usuários que procuram o serviço.

Em relação ao quantitativo de médicos clínicos, apuramos que na data e horário mencionado da

pesquisa, havia 05 clínicos atuando na unidade, sendo que 01 profissional estava na sala de

emergência com 03 pacientes graves, 01 no setor da retaguarda onde estavam presentes 09

pacientes em observação de até 24 horas e 03 médicos estavam atuando nos consultórios

atendendo as demandas de porta e casos de menor gravidade. Além destes médicos clínicos, no

primeiro andar, a unidade contava com 04 pediatras.

Ao apurar o primeiro caso citado, Jefferson Bonicelli Martins, 26 anos, a gestão identificou que o

usuário esteve presente na unidade nove vezes dentro do mês de novembro, em 10/11, 20/11,

22/11, 24/11, 25/11, 26/11, 27/11, 28/11, 29/11 e 30/11/2022. Em todos os atendimentos o usuário

foi atendido na classificação de risco e em nenhuma delas apresentou sinais de gravidade que

justificasse prioridade no atendimento de urgência ou emergência. Os exames laboratoriais do sr.

Jefferson foram coletados em dois atendimentos distintos em 10/11 e 22/11/2022, ambos registros

de coleta, etiqueta com código e resultados estão fixados nas fichas de atendimento, também foi

realizado radiografia de tórax e abdome, e, orientado que diante das queixas apresentadas era

indicado realização de ultrassonografia de abdome, exame este que as unidades de urgência e

emergência normalmente não dispõe, e que quando necessário, em casos de emergência, os

pacientes são encaminhados para serviços de maior complexidade.

Sobre o segundo caso, ao levantar a ficha de atendimento de Noricir dos Santos Rocha, 93 anos,

encontramos incongruência nas informações apontadas no momento da entrevista e o registro de

abertura de fichas para atendimento da unidade, a usuária deu entrada no serviço às 13h18 e foi

chamada para a classificação de risco às 13h19, quando teve os sinais vitais aferidos, coletado

histórico de saúde e acolhido sua queixa. A Sra. Noricir não apresentou nenhuma alteração de

sinais vitais (T:º 37,4ºC) e recebeu prioridade de atendimento em relação aos demais pacientes

por ter idade acima de 60 anos. Ainda nesta mesma tarde recebeu avaliação médica, foi

acomodada em maca, realizou coleta de exames laboratoriais, coleta de urina por procedimento

de sondagem vesical, coleta de RT-PCR para Covid-19, radiografía de tórax, hidratação e

medicação endovenosa, e após reavaliação e orientação, foi liberada às 19h31 acompanhada de

familiar.

Em relação ao terceiro caso apresentado, Lucelia Ferreira Rodrigues, apuramos que a ficha de

atendimento foi aberta às 11h08, a classificação de risco aconteceu às 11h40, quando a paciente
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teve os sinais vitais aferidos e acolhimento de sua queixa e histórico de saúde. A usuária não

apresentou alteração da pressão arterial durante o atendimento (PA 100x60) e tão pouco

preenchia outros critérios que justificasse prioridade de atendimento em relação aos demais que

também aguardavam.

Nesta mesma tarde, após receber avaliação médica, prescrição e realização de medicação

intramuscular, a usuária foi liberada de alta com orientações.

Por fim, informamos que a unidade iniciou um trabalho educativo junto aos pacientes colocando

cartazes na recepção e na sala de acolhimento sobre a classificação de risco e também com os

enfermeiros sobre a importância e o dever de comunicar ao usuário sobre sua classificação, o

tema também será abordado nas reuniões que acontecem internamente no serviço.

A gestão da UPA Anchieta Metropolitana continua à disposição para esclarecimentos, caso sejam

necessários.

Atenciosamente,

Paulo Henrique dos Santos

Supervisor UPA Anchieta Metropolitana
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HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI
Av. Amoreiras, nº. 233 - Bairro PARQUE ITÁLIA - CEP 13.036-225 - Campinas - SP 

HMMG-PRESIDENCIA/HMMG-DIR URG E EMERG/HMMG-DIR URG E EMERG-SE

DESPACHO

Campinas, 28 de dezembro de 2022.

Ao Diretor de Urgência e Emergência da Rede Mario Gatti

Drº Steno Sobottka Pieri

 

Referente ao  SEI PMC.2022.00102342-87

Ofício CMS n. 133.2022

 

Cumprimento-o e em resposta ao solicitado, segue:

 

Tendo em vista o exposto no ofício supracitado, anexamos nos documentos  7116420, 7116450 e
7116475 os esclarecimentos de cada unidade. Foi realizado o levantamento e análise dos
prontuários, assim como avaliado o contexto de cada apontamento, e realizada a discussão dos
casos.

Temos por exemplo que no dia 25/11 na UPA Anchieta, foram realizados 308 atendimentos,
conforme planilha da recepção, destes 19 eram prioridades, classificadas como amarelo e
laranja, que foram atendidas dentro do tempo hábil. Esse contexto é importante para entendermos
que a finalidade da classificação de risco está sendo cumprida, já que os pacientes que estavam
aguardando há mais tempo, eram todos de baixa complexidade (93,8%) , e ainda, estes poderiam
ter suas demandas atendidas nas Unidades Básicas de Saúde. Os que possuíam risco foram
prontamente atendidos.

Na UPA Campo Grande os atendimentos foram de cerca de 5.000 consultas/mês nos meses que
antecederam o Chamamento Público, para mais de 10.000 consultas/mês. No dia 23/11/2022
foram 448 atendimentos nas 24 horas. Do total de atendimentos, 85,5 % foram classificados como
verde, ou seja, sem critérios de gravidade.

Na UPA São José, da mesma forma que na UPA Campo Grande, os atendimentos aumentaram
significativamente e já atingiram 9.000 consultas/mês, números referentes ao mês de novembro
de 2022, conforme a planilha da recepção. No dia 26 em questão, um sábado foram atendidos
279 pacientes, com a maior concentração desses, nas 12 horas diurnas.

Esse volume de atendimentos atingem e ultrapassam a capacidade limite instalada das referidas
UPAS, gerando maior tempo de espera para os casos sem gravidade, seja na medicação, seja
coleta de exames, etc. Ainda assim, todos são atendidos e de forma resolutiva.

Tais apontamentos servem apenas para colocar as ocorrências dentro de um contexto, sendo que
a análise dos casos já foi feita na resposta dos supervisores.
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Em relação a informação ao paciente sobre a sua classificação, já foi abordado em capacitação
com os enfermeiros sobre essa necessidade, e será reforçado. Junto a isso existe um processo
em andamento de aquisição de etiquetas e impressora térmica para confecção de etiquetas de
identificação dos pacientes no momento da abertura das fichas, tal como já ocorre no HMMG.
Após implantação desse novo processo será possível identificar na etiqueta visualmente a cor
correspondente à classificação do usuário.

Em relação a ficha utilizada pelos conselheiros para entrevista, sugerimos a troca do termo
utilizado número de médicos “REAL” da porta, por número de médicos presentes no plantão no
momento da entrevista. O uso do termo real, traz em si uma conotação negativa, pois sugere que
escala afixada não é a real, o que sugere má fé.

Lembramos que a escala afixada traz os plantonistas que estarão no plantão escalados na
observação, nas emergências e nos consultórios, porém esses profissionais tem horário de
refeição, além de executar procedimentos como suturas, ou retirada de corpo estranho, ou ainda
realizar atendimentos que exigem conferencias telefônicas com as VISAS, SAMU, CIATOX e
demandas administrativas relacionadas a regulação de pacientes como colocar o paciente na
CROSS entre outras que demandam tempo fora do consultório ou da observação. O fato de não
estar no local escalado, no momento da verificação não significa que ele não esteja no plantão.

Quanto ao número de pessoas na sala de espera, também é importante reforçarmos que nas
recepções das UPAS existem usuários nas várias fases de atendimento. Tem os que aguardam
classificação, os que aguardam consulta médica, os que aguardam medicação, os que aguardam
exames, os que aguardam reavaliação, os acompanhantes e as visitas. É importante que na
avaliação esse número não seja considerado apenas como de usuários a espera do 1º
atendimento médico.

Em relação as entrevistas realizadas pelos conselheiros municipais nas UPAS, gostaríamos de
realizar alguns apontamentos com o intuito de enriquecer a discussão e contribuir para uma
avaliação mais fidedigna do momento registrado. Sugerimos:

1. Que as entrevistas tenham uma proporção entre pacientes aguardando atendimento e
pacientes que já finalizaram o atendimento. A percepção da qualidade do atendimento
prestado pode variar muito dependendo do momento em que a entrevista é realizada. Um
paciente que está aguardando, ansioso, mesmo que por um tempo pequeno, pode ter a sua
percepção alterada pela sua expectativa de tempo adequado. Por outro lado, um paciente
que mesmo tendo esperado por um tempo, ao ser atendido foi bem acolhido e teve o seu
problema resolvido, poderá ter outra avaliação.

2. Que o usuário que realizar uma avaliação negativa (1,2: insatisfeito- que seja explicitado o
motivo por exemplo. Foi mal atendido, como? Em qual momento? Pois muitas causas da
percepção do mal atendimento por vezes ultrapassam a governabilidade da UPA. Por
exemplo, a pessoa que procura a UPA para um atestado e recebe menos dias do que
gostaria vai sair insatisfeita, reclamando do serviço, pois não teve o seu desejo, e não a sua
necessidade atendida.

 

Nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários.
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Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por Cassiana Kelly Sales , Supervisor(a) de
Enfermagem, em 28/12/2022, às 12:24, 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 7128910 e o código CRC B970F958.

PMC.2022.00102342-87 7128910v2
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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, 03 de janeiro de 2023.

À Presidência da Rede Mário Gatti

Dr Sérgio Bisogni

 

Cordialmente, encaminho o presente SEI referente a apontamentos feitos pelo CMS as UPAs
Campo Grande, Anchieta Metropolitana e São José . Realizamos o levantamento de todos os
atendimentos referidos e os respectivos esclarecimentos e ainda, discorremos sobre a ficha de
avaliação do CMS,  docs. 7116420, 7116450, 7116475 e 7128910, respectivamente, os quais
estou ciente e de acordo. 

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por STENO SOBOTTKA PIERI, Diretor(a) de
Urgência e Emergência, em 03/01/2023, às 11:13, 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 7147854 e o código CRC 8104B36A.

PMC.2022.00102342-87 7147854v2
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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, 03 de janeiro de 2023.
Ao Gabinete - Secretaria Municipal de Saúde
Ao Conselho Municipal de Saúde
 
Acolho, na íntegra, documentos e esclarecimentos acostados e retorno os autos para ciência.
À disposição.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Henrique Mamud Arca, Presidente em
Exercício, em 03/01/2023, às 11:37, 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 7148420 e o código CRC 032557B9.

PMC.2022.00102342-87 7148420v2
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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

PMC/PMC-SMS-GAB

DESPACHO

Campinas, 03 de janeiro de 2023.
Ao CMS
Sr. Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Ofício PMC-SMS-CMS (7003828), encaminho os
esclarecimentos prestados pela Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e
Hospitalar, conforme Despacho HMMG-PRESIDENCIA (7148420) e documentos ali indicados, para
ciência.
Limitado ao exposto, aproveito o ensejo para renovar protestos de elevada consideração e apreço.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DEISE FREGNI HADICH, Secretario(a) Municipal,
em 03/01/2023, às 21:43, 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 7152264 e o código CRC CA0760A8.

PMC.2022.00102342-87 7152264v2
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