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 COMISSÃO PERMANENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CAMPINAS 

DE ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

23 de maio de 2022  

Reunião Remota.  

Início às 19:15. Finalizado às 21h30. 

Presentes: 

Integrantes da Comissão: Paulo Mariante (usuário titular – CMS), José Paulo Almeida – usuário CLS 

HMMG (titular), Denise Amaro (conselheira UPA Anchieta), José Renato Mei (usuário suplente – CMS), 

Débora Nogueira (trabalhadora – representante CMS), Cynthia Herrera (gestora RMG). 

Convidados: Esequiel Laco (usuário – CLS HMMG), Nayara (usuária – CMS), Ana Claudia Pastori 

(trabalhadora – SAD Sul), Daiane Morato (gestora do DEVISA). 

Justificaram ausência: Antonio Filetti, (usuário suplente – CLS HMMG), José Augusto Vasconcelos 

(trabalhador – CLS Ouro Verde), Ana Cláudia (Trabalhadora UPA São José), Nildiane (gestora RMG).  

 

Paulo Mariante coordena a reunião. Nayara fez anotações para este registro. 

 

Pauta: 

 

1) Apresentação e debate sobre Dados sobre notificação compulsória nos serviços da RMG 

2) Apresentação e debate sobre Análise dos dados enviados pela RMG a respeito da situação de 

pessoal do CHPEO-Ouro Verde 

3) Situação da UPA São José e terceirização iniciada (indicada para junho / 2022) 

4) Reclamações de usuários (as) em relação ao atendimento na UPA Carlos Lourenço (indicada para 

junho / 2022) 

5) Pauta a ser avaliada desde reunião anterior → falta de corresponsabilização pelo atendimento de 

usuários (as) entre Atenção Primária em Saúde, CAPS e outros serviços nos territórios das UPAs 

(indicada para junho / 2022) 

6) Informes 

7) Data da próxima reunião 

 

Iniciamos apresentando Débora, como nova representante do CMS na Comissão, trabalhadora recém-

eleita dos serviços de urgência e emergência e hospitais, trabalhadora originalmente do SAMU, 

atualmente atuando no PSAdulto do HMMG, na Tomografia, explicando os objetivos, trajetória e 

componentes da Comissão Permanente do CMS e o momento de eleição de conselhos locais,  inclusive 

os da rede de urgência e emergência e hospitais.  
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1. Apresentação e debate sobre Dados sobre notificação compulsória nos serviços da RMG 

(slides em anexo) 

• Daiane, que é coordenadora da Coordenadoria de Vigilância e Agravos, apresentou as informações já 

postados no SEI, sobre as doenças de notificação compulsória focando nas UPAs e hospitais como 

Ouro Verde e HMMG;  

• As doenças analisadas são a coqueluche, doenças exantemáticas (sarampo, rubéola), febre maculosa, 

meningite, dengue, atendimento antirrábico, síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave (inclui 

COVID), chicungunya no período entre 2017 e 2022.  

• Coqueluche com maior notificação feita pelo HMMG, que é sentinela para esta doença e PUCC, sendo 

que a RMG tem um papel importante para captação dessa doença para o município.  

• Nayara explica que o pedido de trazer esta pauta, tem a ver com uma denúncia de que houve uma 

redução de notificações nas UPAs, e que os dados apresentados focam no resultado da notificação, 

mas não no processo de sua realização, questionando que o período pré-pandêmico (2018) é aquele 

com maior número de notificações, diminuindo de forma bastante evidente em seguida.  

• Daiane explica que os dados durante e pós-pandemia expressam o quanto os serviços ficaram muito 

sobrecarregados com a demanda de Covid, identificando essa tendência de diminuição de notificação 

por outras doenças na cidade como um todo, não apenas os serviços da RMG.  

• Nesse caso, o uso de máscaras pode também ter contribuído pela não circulação do agente causador 

da coqueluche. Mas não se tem clareza, um nexo causal exato do que ocorreu.  

• Neste momento estão refazendo pactuações com VISAs regionais e os serviços para retomada, 

identificando surtos agora de “mão-pé-boca” em crianças e outros vírus, voltando a maior exposição 

neste momento.  

• Nesse período mais recente também houve bastante renovação de equipes nas UBS, nas VISAs, 

necessitando de maior capacitação diante da maior exposição e captação dos casos.  

• Em relação à denúncia referente às UPAs, Daiane relata que houve uma situação em uma delas, 

aplicando um processo administrativo sanitário, que é prerrogativa da VISA, quando o serviço não 

corresponde às orientações, com um auto de advertência, já sendo observado agora processos de 

trabalho revistos neste serviço, com melhora de resultados, inclusive.  

• Essa tendência de diminuição observada para a coqueluche é observada para os demais 

apresentados.  

• Em relação às doenças exantemáticas, o município inteiro demonstrava um padrão relativamente baixo 

de 2017 em diante, casos esparsos de sarampo, mas em 2019 houve um surto no município, sendo a 

RMG também capta casos e faz a notificações como os demais. Tanto Ouro Verde quanto HMMG são 

os maiores responsáveis pelas notificações, com 16,5% da RMG.  

• Em relação à febre maculosa, que a região de Campinas é epicentro nacional, ao longo desses anos a 

RMG contribuiu bastante com as notificações, sendo que o HMMG e o Ouro Verde são os principais 

mailto:saude.cms@campinas.sp.gov.br


                          CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS 
 

 

--------- 

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/ 

3 

notificadores, também em relação a condução clínica nestes serviços com o acionamento pelas VISAs 

regionais, conforme o ciclo do carrapato atuando na produção de materiais de sensibilização da 

população e dos profissionais das UBS e UPA com informe técnicos para prevenção de óbitos, tendo 

sido incluído no RDQA recentemente a meta de baixar para 50% a letalidade por esta doença. 

Considerando os serviços da RMG, foram notificados 21% dos casos em Campinas.  

• Em relação a leptospirose, como Campinas não confirma muito essa doença, ressaltando a 

importância desta patologia que 2022 aumentou com as chuvas de verão, foi bem trabalhada a 

sensibilização junto as equipes da RMG, com a UPA Anchieta em destaque. Neste período a RMG foi 

responsável pela notificação de 32% das notificações.  

• Em relação as meningites, há uma tendência média de acompanhamento de casos no período, sem 

grandes alterações no município, sendo que o HMMG e Ouro Verde continuam relevantes como 

notificadores, mas a UPA São José aparece em destaque, sendo 24,9% de notificações da RMG. 

• No caso da Dengue, uma situação muito diferente das demais doenças, com a grande epidemia em 

2016, reduzindo os casos em seguida, mas em 2019 houve uma grande curva epidêmica novamente, 

quando já havia a circulação da Dengue de tipo 1 e havia o acompanhamento da entrada do Dengue 

tipo 2 em regiões do estado. Por fim, com a Pandemia, não ocorreu a epidemia que estava sendo 

esperada, mantendo sob controle e, em 2022, voltando os casos em número exorbitante novamente, 

com predominância dos casos de Dengue tipo 1 na cidade. Sendo que os serviços de maior notificação 

em 20% no total, são identificadas as UPA, como a Anchieta, o Ouro Verde e o HMMG com maior 

importância, além do destaque para a UPA Campo Grande. Verifica que pode haver uma sobreposição 

do Ouro Verde, que precisa rever.  

• Em relação aos atendimentos antirrábicos, as UPA têm bastante destaque, com um grande 

contingente de notificações. UPA Anchieta foi destaque desde 2017, como administração de vacinas 

pós exposição, mas atualmente não tem a câmara de aplicação de vacina. Estão avaliando como 

ampliarão para outros pontos na cidade. Em seguida vem a UPA Campo Grande que se destaca, que 

é a referência em Campinas para a vacina antirrábica pós-exposição, ou seja, nos dias e horários de 

funcionamento geral, os CS fazem esse trabalho, mas à noite e finais de semana, essa tarefa é da 

UPA Campo Grande. Ela é seguida do Ouro Verde, HMMG e depois a UPA São José. As notificações 

para esses atendimentos são de 14% da RMG.  

• Em relação à síndrome gripal na RMG, desde 2020, com destaque para o HMMG e Ouro Verde, a 

UPA Carlos Lourenço, UPA Campo Grande e menos UPA Anchieta e São José. Neste caso as VISA 

regionais estão tentando entender se os pacientes realmente não estão chegando nestes últimos ou se 

não tem sido feitas as notificações. Os serviços fazem a notificação direto no E-SUS, o que favorece a 

captação. No caso da RMG, as notificações representaram quase 17% do município. No caso das 

SRAG, as notificações da RMG chegaram a 37%, com uma boa sensibilidade nos HMMG e Ouro 

Verde com internação e tratamento dos casos mais graves, principalmente.  
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• Em relação à chicungunya, não chegamos a viver o boom desde 2014, quando surgiu, mas em 2021 o 

surto na baixada santista que, felizmente não chegou a Campinas, apenas poucos casos. Neste caso a 

RMG notificou 10% destes casos.  

• Por fim, neste período o maior número de casos de SR e SRAG foi na RMG que houve o maior 

número de notificações, como parceiros importantes, em que as VISA regionais estão acompanhando 

a situação, tanto da quantidade quanto da qualidade das notificações, combinando necessidade de 

capacitações das equipes, inclusive.  

• Após a apresentação das informações, enfocou-se a questão do quanto os serviços da RMG estão 

entrosados na rede de cuidados nos territórios numa atuação coesa com as VISA regionais em que 

estão, sendo apontado:  

o Como observatório em cada região, a convidada explicou que o entrosamento é facilitado pelas 

costuras realizadas pelas VISA regionais, criando instrumentos de comunicação como 

referência e contrarreferência, para facilitar os processos;  

o Com as terceirizações das UPA, como a do Campo Grande, por exemplo, foram levantadas 

eventuais dificuldades das notificações realizadas por trabalhadores, referentes às 

capacitações para notificação;  

o A convidada informou que precisou fazer uma notificação administrativa de advertência no 

momento de transição da terceirização na UPA Campo Grande, que não se conseguiu fazê-las 

para os agravos de Síndrome Gripal para COVID, cujo impacto ocorreu, sem resistência em 

cumprir a advertência e receber as capacitações;  

o A convidada relatou também que este material produzido para esta reunião não foi ainda 

socializado com gestores da RMG, mas que a proposta tem sido tratar doença por doença em 

cada região pela VISA regional, trabalhando pontualmente com os gestores da RMG as 

informações e as necessidades de capacitação que aparecerem, pois não se fazem reuniões 

distritais para tratar do tema em que a RMG participe; 

o A diretora técnica do CHOV esclareceu que recebem os boletins epidemiológicos, havendo 

proximidade dos gestores da RMG com Distritos e VISA regionais, pois como é uma pauta 

sensível, informam-se muito precocemente com as VISA regionais, argumentando que não é o 

vínculo de trabalho que provoca mais ou menos notificação, por exemplo, o CHOV que é um 

dos maiores notificadores há anos, não é um serviço formado por estatutários, reforçando a 

necessidade de advertência pelas VISA regionais quando estão errados, sabe que ocorreu em 

contexto de mão de obra sobrecarregada no pico do surto de COVID, com equipes 

desestruturadas, pois apesar de terceirizadas são um grupo técnico qualificado.  Além disso, a 

concentração de leitos intensivos favorece essa notificação.  

Encaminhamento:  
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Levar esta apresentação a ser feita pela Daiane para debate na Executiva e Mesa Diretora para outras 

reflexões com outros atores que estão neste fórum, convidando também a Dra. Cynthia para estar 

presente, formalizando no mesmo SEI do convite esta reunião.  

 

2. Apresentação e debate sobre Análise dos dados enviados pela RMG a respeito da situação 

de pessoal do CHPEO-Ouro Verde (slides em anexo) 

• Ana Cláudia Pastori, que processou as informações para a Comissão, apresenta a sistematização (já 

socializada a todes previamente da Comissão) focando nas questões pendentes de respostas por 

parte da RMG (a partir da página 32), destacando que a maioria delas foram respondidas no SEI, 

exceto as perguntas 2 e 6, sendo a 2 relacionada aos vínculos dos trabalhadores, que é nosso objeto 

de questionamento desde julho de 2021, e a 6 em que se perguntou sobre um comparativo de 

remuneração entre PJ e PF com mesmo cargo e carga horária; 

•  Ana Claudia reforça que as questões trazidas realçam a redução de remuneração dos trabalhadores e 

como isso impacta na qualidade da assistência, correlacionando com a apresentação da coordenadora 

do DEVISA, pois quando se fazem alterações de gestão, estas acarretam impacto nos serviços, como 

ficou evidenciado na mudança de empresa administradora de pessoal da UPA Campo Grande, uma 

vez que em momentos de transição pode haver quebra no desenvolvimento dos processos de trabalho 

dos serviços de saúde, que tem sido foco da nossa comissão permanente; exemplifica mudanças 

grandes como o número de técnicos de enfermagem no contrato com a CEJAM, que precisam ser 

esclarecidas, pois trazem impacto para a assistência;  

• Dra. Cynthia faz alguns apontamentos e respostas às questões levantadas:  

o Exemplifica o que é um posto de trabalho nas licitações públicas, pois na sala vermelha do PS, 

onde pode chegar um esfaqueado ou qualquer pessoa na iminência de morte, seria ideal que 

um posto de trabalho médico garanta 24h de cobertura, ou seja, o mesmo posto pode contar 

com 1 médico que atue em 24h, mas também por 2 médicos 12h, ou até frações menores de 

jornada como 6h, para reduzir a sobrecarga de trabalho;  

o Isso também ocorre em postos de trabalho não médicos, como a Enfermagem, que faz os 

plantões 12x36, em que se trabalha por 12h e se descansa 36h, mas no período do descanso 

tem que ter outro trabalhador atua para garantir a realização do serviço;  

o Além disso é necessário também considerar os períodos de férias e outros descansos 

remunerados, como também na Enfermagem tem os que trabalham com o “horário 

administrativo”, como o pessoal da CCIH, que não faz plantão, nem trabalha aos finais de 

semana; 

o Então todos estes postos de trabalho tem sua peculiaridade e pode ter que variar o número de 

técnicos de enfermagem, pois num mês pode ter sido necessário cobrir aqueles postos de 

trabalho e em outros meses a necessidade é de outro número destes profissionais para cobri-
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lo: num mês havia 18 técnicos e noutro era 15 técnicos para este mesmo posto de trabalho, o 

que não quer dizer que estes 3 profissionais foram mandados embora, mas podem ser 

folguistas que foram para outro setor ou que vieram fazer horas suplementares, ou estes 3 

podem ser fruto de ausências por licenças saúde, que foram cobertos por horas extras naquele 

posto de trabalho; 

o Também pode-se explicar essa variação de número de pessoal, pois há planilhas que mostram 

os motoristas que fazem o serviço para a empresa contratadora de pessoal, ou o médico 

admissional que presta serviço para determinada empresa, que não é o Ouro Verde, ou seja, 

são prestadores de serviço para a empresa contratada pelo Ouro Verde e não para seus 

usuários; no caso dos motoristas há um descritivo de como o serviço precisa ser cumprido, mas 

a empresa pode decidir por contratar uma nova empresa para fazer esse serviço ou se vai ela 

mesma ter uma frota própria e por aí vai;  

o por exemplo, no caso da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), segundo a 

legislação, não importa qual o vínculo dos trabalhadores ou de que empresa é aquele 

trabalhador, mas quantos profissionais são indicados pela gestão daquela empresa, quanto 

representam determinado segmento, que é baseado no número total de trabalhadores que 

atuam na empresa e não no número da CEJAM ou de outra empresa específica que atua no 

Ouro Verde; foi feito um chamamento, para que os profissionais se voluntariassem para esse 

processo eleitoral de representação, mas é claro que a maioria vem da CEJAM, por ser este o 

maior número de trabalhadores contratados, sendo natural que uma empresa que tem um 

número maior de trabalhadores, tenha maior número de candidatos; então para composição da 

CIPA não é necessário que todos venham de uma mesma empresa, mas ter representantes 

daquele ambiente;  

o Em relação ao SAD, esclareceu que não foram 4 empresas nesse período todo, pois quando 

houve a intervenção da RMG em 2018, referiu que herdaram os trabalhadores da Vitale, com 

vínculo celetista e, até que houvesse todo o processo de substituição demissional, em paralelo 

tiveram que abrir processos licitatórios para que não houvesse descontinuidade dos serviços; 

muitos dos trabalhadores contratados pela empresa BHCL, que foi a empresa que ficou no 

SAD, eram trabalhadores vinculados há muitos anos, até antes da Vitale, com a SPDM; a 

BHCL ficou por um pouco mais de 2 anos, pois o contrato era por 24 meses, que foi prorrogado 

por alguns meses, mas esta empresa não teve interesse em continuar, porque não é de 

Campinas; então foi aberta nova licitação, que ganhou foi a Concierge, e mais uma vez essa 

empresa dá continuidade, mesmo não sendo um termo correto o da “sub-rogação”, porque é 

outra empresa, mas ela aproveita a mão de obra da contratadora anterior, porque são 

profissionais capacitados, moram na região, já conhecem a rotina; então, neste caso é tranquilo 

afirmar que não houve descontinuidade do cuidado de 224 famílias atendidas na região;  é uma 

equipe com HEMAD, que, segundo a legislação, conta com 3 categorias disponíveis; percebeu-
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se que o psicólogo que atuava na equipe era subutilizado pela pouca demanda, havendo mais 

necessidade de fonoaudiólogo, trocando para este profissional; não que não se precise de 

avaliação psicológica, mas essa avaliação ocorre quando o paciente está hospitalizado (se tem 

domicílio, se tem família), como ocorre no HMMG, Unicamp e Pucc; havendo mais demanda 

para fonoaudiologia, que tem crescido; não houve reclamação em função dessa troca; 

o Em relação as listagens que aparecem nomes de PJ, ressaltou que é muito comum médicos 

trabalhando como PJ, onde ocorre sempre do médico e esposa também médica abrirem uma 

empresa, ou ele e um sócio, ou só ele mesmo se é um MEI, dependendo do tipo de tributação, 

sendo que quanto mais médicos num contrato, maior chance deles serem PJ, que usa uma 

tributação menor; por exemplo, uma empresa contratada para fazer os serviços de ortopedia, 

precisa que seja de um médico, sendo parte deles com o vínculo de “sócio”, outra parte como 

“RPA”, ou como “PJ”; este tipo de vínculo foi previsto nos termos de referência dos contratos, 

mas existem empresas que trabalham com médicos CLT, como o CEJAM, no caso da Cirurgia 

Geral, com liberdade de ter todos estes vínculos, com a única exigência em contrato de que 

não haja quarteirização integral do serviço; isto está baseado num parecer do Superior Tribunal 

de Justiça que define que o serviço médico, realizado por PJ, não é uma quarteirização, porque 

“o próprio médico é o prestador, ele é o serviço”; mas empresas que tem muitos 

multiprofissionais, como fono, fisio, técnico de enfermagem, etc., os vínculos são mais 

celetistas, onde não tem PJ nessas empresas;  

o A Perinatal é uma empresa de medicina intensiva, para médico intensivista, mas o “nome 

fantasia” que o médico escolhe para fazer o PJ dele não precisa ser o dele, mas qualquer outro 

que o represente profissionalmente; acredito que quem fez a planilha poderia ter colocado na 

frente de cada PJ fosse indicado a que médico se refere; então acontecem fusões de 

sobrenomes para criar a PJ e depois aparece isso na escala;  

o Em relação a variação de número de pessoal, pois a escolha dos momentos de julho / 2021 e 

fevereiro /2022, representam o hospital em 2 momentos assistenciais bem diferentes, em julho 

havia muito leito Covid (quando foram abertos 38 leitos Covid num espaço que hoje é 

reabilitação), com muitos técnicos de enfermagem, enfermeiro, com outro perfil de assistência; 

no caso da UCA (Unidade de Cirurgia Ambulatorial), onde as salas cirúrgicas de catarata; estas 

salas foram tomadas por leitos de UTI Covid; então neste momento o pessoal para trabalhar 

nessas áreas é totalmente diferente em julho/2021; sendo que em fevereiro de 2022 não tinha 

mais as áreas campanha destinadas ao Covid; a UCA já havia voltado a ser centro cirúrgico, a 

ala de reabilitação já estava com as agendas, menos leitos de UTI Covid;  

o Outra coisa que impactou muito nas escalas multiprofissionais do CEJAM foi o índice de 

absenteísmo entre os profissionais que adoeceram por Covid, na segunda onda, em vários 

serviços, com muita hora extra para substituir os profissionais, para explicar a dinâmica de 

alteração quantitativa dos profissionais;  
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o As outras explicações são mais de nomenclatura, pois em algumas planilhas havia nomes 

como 18 “auxiliares administrativos” e na outra aparece “assistente técnico” e fica a dúvida se é 

a mesma coisa, o mesmo posto de trabalho;  

o Em relação ao questionamento sobre a empresa HERA que presta serviços de pronto socorro 

infantil (linha de cuidado pronto socorro infantil, enfermaria, UTI pediátrica), na listagem foram 

colocados neurologistas pediátricos, cirurgião pediátrico e levantou-se a dúvida porque antes 

tinha e agora não tem mais; o que ocorreu é que nesta planilha de fevereiro de 2022, médicos 

com formação de neurologia ou em cirurgia deram plantões nos pronto socorros, pois um 

neurologista pediátrico é antes de tudo um pediatra; 

o Outra situação é a Hemoterapia em que havia um médico do trabalho, que depois não aparece 

mais, mas este era o profissional que fazia os processos admissionais da empresa, não deveria 

nem estar citado na planilha; esta, por ser uma empresa grande (responsável pela agência 

transfusional da PUCC, do Irmãos Penteado, Galileu), que entra e sai muita gente, que passa 

por este médico do trabalho, mas é um posto de trabalho da empresa e não do Ouro Verde;  

o Ficando aberta às perguntas, foram levantadas algumas questões como:  

1. a do psicólogo que foi priorizado para o atendimento intra-hospitalar, pensando no tipo 

de usuário que tem o SAD, em que muitos tem seu desenlace enquanto estão no 

domicílio junto às suas famílias, a atuação comum do psicólogo com doenças terminais 

deveria priorizar este momento, mas não está mais disponível;  

2. mesmo constatada a terceirização entre médicos PF e PJ, mas o que foi pedido foi a 

questão salarial, isto é, uma comparação entre o valor da remuneração de um mesmo 

profissional e de uma empresa (como está no slide 34, um em branco e outro em 

amarelo) que está cumprindo o mesmo trabalho e a mesma carga horária do quanto 

significa isso, alguns exemplos para que se possa ter noção da variação;  

3. os dados dos vínculos empregatícios que não foram disponibilizados desde a solicitação 

em julho de 2021, sem identificar os nomes dos profissionais, mas quantos são sócios 

cotistas e os demais vínculos por categoria profissional, por contrato, de forma a saber o 

montante dos vínculos empregatícios da força de trabalho no Ouro Verde por exemplo;  

4. tomando a deliberação da 11ª Conferência de Campinas, em que se definiu que deveria 

ser revertida a terceirização, agora ainda mais com evidência da implantação da 

pejotização, como também partindo do entendimento da forma de preencher os postos 

de trabalho com eventual redução de profissionais (médicos, enfermagem, dentre 

outros), que avaliação se faz sobre eventual sobrecarga dos trabalhadores que 

compõem estes postos de trabalho;  

• Respondendo a 4, considera que na Saúde a sobrecarga dos profissionais ocorre de maneira comum, 

não somente nos serviços terceirizados, pois nesse momento das ondas do Covid, muitos estatutários 

também foram afastados, sobrecarregando quem permanecia atuando, uma vez que ela ocorre pois o 
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trabalhador que permanece tem que dar conta dos 2 postos de trabalho; garante que no caso do Ouro 

Verde é seguida à risca a definição da RDC-7 (definição de lei baseada ministerial sobre 

dimensionamento de pessoal), nas proporções do número de pacientes (de UTI, Enfermaria, saúde 

mental, etc.) para 1 profissional escalado para o posto de trabalho, porque do contrário nem seriam 

habilitados a funcionar; então, neste caso se tem 1 profissional por posto de trabalho, são 400 

profissionais ao todo, 100 adoecem e precisam ser afastados, o hospital vai precisar fechar, mas se, 

ao contrário, são empresas que alocam profissionais nestes postos de trabalho dos que foram 

afastados, com um número definido conforme os plantões e suas cargas horárias, não há problema;  

• Respondendo a 2, para saber se 1 profissional que trabalha como RPA e outro PJ num mesmo posto 

de trabalho, qual a diferença salarial, ela pode ocorrer levando em conta melhor capacitação ou 

experiência profissional, mas essa diferença tem como critério o piso da categoria, o que é previsto em 

contrato; mas se este critério não estivesse sendo respeitado, não estaria ocorrendo a retenção de 

pessoal que se tem atualmente, principalmente porque o mercado de saúde em Campinas é muito 

aquecido, há muita oferta do trabalho; não seria possível manter um hospital do porte do Ouro Verde 

se não houvesse salários condizentes; não dispõe das planilhas para fazer essa comparação, mas há 

médicos com um nível de especialização alto no hospital cujo salário deve ser correspondente, com 

vínculos empregatícios mais flexíveis; mas essa variação não ocorre tanto para profissionais que tem o 

vínculo celetista, pois recebem valores próximos ao piso de categoria; além disso, argumenta que se 

houvesse grande diferença de remunerações entre profissionais que fazem as mesmas 

responsabilidades e mesma carga horária, com a troca de informações entre estes, os profissionais 

não se sujeitariam a uma grande diferença de remuneração; a diferença comparativa dos PJ com 

outros corresponde ao valor da tributação, ou seja, o líquido que ambos recebem precisa ser muito 

próximo; em geral não há tanta rotatividade de pessoal, exceto em ambientes mais tensos como 

prontos-socorros;  

• Respondendo a 1, também consideraram no momento da 1ª licitação realizada, que o psicólogo seria 

mais necessário para abordagem do paciente terminal, mas viram que na prática não é isso, pois a 

demanda é menor, porque a família vai sendo preparada paulatinamente quando o paciente ainda está 

internado e também de forma multiprofissional, sem que seja indispensável este profissional;  

• Dra. Cynthia indicou que as informações que não foram fornecidas serão levadas por ela para a 

direção da RMG, considerando que deu conta de responder o que dizia respeito aos 16 contratos 

assistenciais do Ouro Verde, que são de sua responsabilidade, ressaltando que no total são 60 

contratos como um todo na RMG;  

• Nayara reforçou que as 2 questões pendentes (em relação aos vínculos e à comparação salarial) 

foram solicitadas ao diretor administrativo, por serem de sua atribuição responder; 

Encaminhamento: pautar o tema na Executiva do CMS, sendo ambas respostas trazidas também para 

este fórum, com o convite para estarem nesta reunião à Dra. Cynthia e ao Sr. Henrique (diretor 
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administrativo da RMG) como preparação para a temática seja debatida no pleno do Conselho.  Data 

proposta para reunião da Executiva: 15/06, à tarde (a confirmar).  

 

3. Situação da UPA São José e terceirização iniciada 

• Mesmo não debatendo esta pauta pelo adiantado da hora, Mariante propôs que seja solicitado à 

gestão RMG oficialmente por SEI esclarecimentos a respeito deste processo iniciado: desenho, 

cronograma e afins para que esta comissão tome conhecimento formalmente sobre o que estão 

pretendendo fazer.  

Encaminhamento acatado.  

 

4. Pautas da próxima reunião da comissão 

a) Situação da UPA São José e terceirização iniciada  

b) Reclamações de usuários (as) em relação ao atendimento na UPA Carlos Lourenço  

c) Pauta a ser avaliada desde reunião anterior → falta de corresponsabilização pelo atendimento de 

usuários (as) entre Atenção Primária em Saúde, CAPS e outros serviços nos territórios das UPAs 

 

5. data próxima reunião: 27 junho, 4ª segunda feira, 19h, virtual 

mailto:saude.cms@campinas.sp.gov.br

