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 COMISSÃO PERMANENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CAMPINAS 

DE ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

25 de abril de 2022  

Reunião Remota.  

Início às 19:15. Finalizado às 21h15. 

Presentes: 

Integrantes da Comissão: Paulo Mariante (usuário titular – CMS), Antonio Filetti, (usuário titular – HMMG), 

José Augusto Vasconcelos (trabalhador – CLS Ouro Verde), Denise Amaro (conselheira UPA Anchieta), 

Luiz Carlos Valle (usuário UPA Carlos Lourenço), José Renato Mei (usuário suplente – CMS). 

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

(trabalhadora – SAD Sul), Anna Elisa Scotoni (pediatra aposentada HMMG – ponto de pauta sobre leitos 

pediátricos), Lucio Rodrigues (MOPS e Executiva CMS – ponto de pauta sobre ato 07/04).  

Justificaram ausência: José Paulo Almeida – usuário CLS HMMG (titular), Ana Cláudia (Trabalhadora UPA 

São José), José Bortoto (gestor – CMS). 

 

Paulo Mariante coordena a reunião. José Augusto Vasconcellos Neto fez anotações para este registro. 

 

Pauta: 

 

1) pontos pendentes da reunião passada: 

   a) avaliação do ato de 07/04 na UPA São José e próximos passos da mobilização; 

   b) análise sobre os dados enviados pela RMG da situação de pessoal no CHOV. 

 

2) a situação dos leitos pediátricos em Campinas, utilizando o Boletim SE n. 35 Outono-inverno, as 

doenças respiratórias e a falta de leitos pediátricos em Campinas e região: crônica de um problema 

anunciado 

 

3) pautas a serem avaliadas: 

   a) Falta de corresponsabilização pelo atendimento dos usuários entre Atenção Básica e Urgência e 

Emergência nos territórios das UPAs 

   b) situação da notificação de doenças transmissíveis como a Dengue nas UPAs de Campinas 

 

4) informes 

 

5) data próxima reunião. 

 

1) pontos pendentes da reunião passada: 
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   a) avaliação do ato de 07/04 na UPA São José e próximos passos da mobilização: 

• Lucio esclarece que o ato marcando a data do dia internacional em defesa da saúde pública, é fruto da 

priorização da luta contra a privatização da UPA São José, feita pela Frente pela Vida em Defesa do 

SUS Campinas e região, do qual participam o Movimento Popular de Saúde (MOPS) Campinas, o 

Conselho Municipal de Saúde, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e vários outros movimentos e 

entidades, cuja deterioração do atendimento e as falas da gestão sobre sua privatização em diferentes 

espaços (Câmara, reuniões com o Conselho e outros espaços), reforçam a necessidade em defende-la 

por entidades que a entendem como que deve permanecer sob gestão pública, que precisa ter seu 

atendimento melhorado e não entregue à iniciativa privada;  

o Que havia um número razoável de pessoas, numa discussão muito rica, tendo sido atingido 

seus objetivos de forma muito positiva, apresentando e reafirmando a mensagem de 

fortalecimento dos serviços públicos de saúde na cidade.  

o Que a população tem se mostrado muito ressabiada e indignada pelas dificuldades no 

atendimento de saúde.  

• Nayara relata que participou, reforçando a importância da presença do Seu Antônio Xavier, um 

conselheiro do CS Lisa (região Noroeste), que entendeu este ato como um desdobramento das ações 

na UPA Campo Grande, onde realizamos 3 atos importantes, que não conseguiram barrar a 

terceirização, mas conseguiram adiá-la e questioná-la, juntando com movimentos sociais da região, 

num trabalho que dá sequência àquele processo; 

o Considera que a preparação foi melhor que o ato, com as pessoas que são da região, foram 

alcançadas pela panfletagem prévia realizada, que nem foram ao ato, mas demonstraram que 

estão atentas com a desresponsabilização do poder público municipal como uma política do 

governo atual de continuidade do governo Jonas, que vem aprofundando a destruição da saúde 

na cidade; 

o Avalia que o ato não deveria terminar neste que foi realizado, mas que deveríamos como 

Frente pela Vida e demais movimentos, procurar realizar ações periódicas na região, 

conversando com pessoas, sabendo como está a situação, o atendimento na UPA, mobilizando 

os conselhos locais que inclusive estão passando por processo eleitoral agora, avaliarem o 

atendimento, o desconforto, a demora, a desumanização.  

• José Augusto ressaltou que a rapidez no atendimento é bandeira da gestão para terceirizar, mas que a 

nossa deveria ser qualidade do serviço, que continua não sendo boa em serviços que são 

terceirizados.  

• Seu Filetti relata que na UPA Campo Grande a demora está entre 50 a 60 min, que estão 

disponibilizando informação sobre os médicos que estão de plantão e que os pacientes tem avaliado 

bem médicos clínicos e pediatras que atendem lá, mas que ele não tem feito visita ao serviço para 

verificar.  
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• Mariante concorda com a conexão desse ato de 7 de abril como continuidade do processo de luta 

contra a terceirização/privatização e que é necessário provocar o debate com a gestão da RMG sobre 

as perspectivas do atendimento das UPAs, pois já falaram mas ainda não oficializaram que todas 

serão privatizadas, ressaltando que seria importante trazer para essa discussão os CLS nas regiões e 

CDS.  

o Reforça que a gestão se orgulha de pejotizar e precarizar a contratação de pessoal, mas 

continua sem transparência para fornecimento dos dados para o controle social.  

• Lucio avalia como importante a fala com usuários para continuar na mobilização, que não sabe até 

onde terá perna, porque está com muitas tarefas com eleição dos conselhos e que as pessoas 

envolvidas nessa tarefa justificaram que não poderiam participar.  

• Esequiel recordou a conversa com o presidente do SindiMed, que precisamos articular as lutas e que é 

necessário desmascarar a gestão em relação a privatização, pois os trabalhadores médicos estão 

embotados, acreditando que vão ficar ricos e não vai precisar aposentadoria, sendo necessário que 

nos articulemos com outras entidades como o SindiMed para reforçar a luta contra o engodo da 

terceirização;  

o Sugere propor e realizar um pequeno evento presencial com essas entidades para alertar sobre 

esse processo que os profissionais não estão se dando conta do que significa para eles 

próprios.  

• Mariante tem consenso de continuar e articular as lutas, fazer uma avaliação na região com as 

lideranças que participaram da organização deste ato, que se dispõe a verificar com Lucio para ver 

agenda e ajudar nisso.  

 

b) análise sobre os dados enviados pela RMG da situação de pessoal no CHOV 

• Nayara retoma que foi realizada reunião do Conselho com Sérgio Bisogni e alguns assessores, pois 

estamos tentando acesso às informações sobre vínculos empregatícios na RMG desde ano passado e 

já enviou email como resposta nos seguintes termos:  

“Obrigada pelo envio da planilha.  

Examinamos a mesma e destacamos algumas questões: 

1º São informações das empresas contratadas para atuação no CHPEO, com exceção da empresa de Raio X que 

indicou os trabalhadores e seus locais de trabalho também em outras unidades da Rede Mário Gatti. 

2º Em todas as planilhas não consta o regime de contratação dos trabalhadores, que era, inclusive, o pedido 

principal, que motivou a reunião realizada no dia 14/03 com a direção da RMG, na qual estivemos presentes. 

3º Faltam informações das demais empresas contratadas pela Rede Mário Gatti, que também prestam serviços no 

CHPEO e nas demais unidades da rede: farmácia, administrativo, limpeza, segurança, motociclistas que realizam 

transporte de material biológico. 

4º Foi informado em todas as planilhas o nome completo dos trabalhadores, mas esta não foi uma informação 

solicitada e que despende muito mais tempo para ser obtida do que a informação do número total de trabalhadores 

em cada empresa por contrato (CLT, CNPJ, Sócio, etc...), considerando que na reunião citada, foi dada justificativa 

pela administração, de que são muitas informações para consolidar. 
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Aguardamos a informação originalmente solicitada referente ao regime de contratação destes trabalhadores por 

cargo e contrato, iniciando por estes contratos apresentados nas respectivas planilhas encaminhadas.   

Temos certeza que finalmente serão priorizadas e disponibilizadas as informações que vimos insistentemente 

solicitando, considerando a atribuição e prerrogativa da RMG em exercer a coordenação na gestão destes contratos 

pagos com dinheiro público, demonstração de que está efetivamente preparada para o monitoramento e o controle 

da terceirização de serviços em curso.” 

• Ana Cláudia faz apresentação da consolidação feita a partir da planilha enviada por email (anexo), de 

forma comparativa entre mês de fevereiro/2022 e a que foi enviada anteriormente (2º semestre do ano 

passado), mas mesmo não constando o regime/vínculo de contratação dos trabalhadores e faltando 

informações sobre empresas contratadas pela RMG, como farmácia, segurança, motos, limpeza, 

informaram nome completo dos trabalhadores, o que não foi solicitado;  

o Durante a apresentação foi constatado situações como:  

▪ o nome do trabalhador contratado e também de empresa contratada como trabalhador, 

o que significa a contratação na forma de PJ;  

▪ a troca de empresa que faz o trabalho no SAD Sudoeste, com relatos sobre perda de 

qualidade, em que nas trocas de empresa a enfermagem sofre muito, com cortes e 

redução de salário.  

• José Augusto registra que estes dados são “cortina de fumaça”, que na verdade substituíram a gestão 

hospitalar por gestão de contratos e que, infelizmente a privatização não deixa testemunhas, pois 

temos que, em vez de tratar do quantitativo, priorizar a qualidade, registrando histórias de pacientes 

atendidos, que permitam verificar como está ocorrendo o atendimento, mas ressalta que faltam 

instrumentos de avaliação da qualidade que mostrem o barateamento dos custos quando o serviço é 

público e a desarticulação com prejuízo ao cuidado que acontece com a privatização. 

• Esequiel elogia o trabalho da Ana Cláudia e concorda que os dados enviados mascaram o que está 

ocorrendo, por exemplo, a questão da rotatividade de pessoal, que precisa ser levantada para que 

tenhamos mais elementos para fazer uma denúncia da situação. Avalia que HMMG é diferente da 

UNICAMP, mas que o Mário Gatti ainda tem “um espírito de certa qualidade”.  

• Nayara também elogia o trabalho da Ana, destacando que não respondem o que queremos, mas ao 

colocar os nomes, explicitaram a contratação por PJ, mas é um jogo de espelhos pois como é posto de 

trabalho e não trabalhador, as informações aparecem e desaparecem em seguida;  

o Destaca que a gestão parou de participar desta comissão, exceto o representante da Secretaria 

e nem justificam mais sua ausência.  

o Propõe incluir as perguntas que ficaram sem resposta nestes dados enviados e encaminhá-los 

por SEI, solicitando a presença do Diretor Administrativo, que os enviou, participe da próxima 

reunião de maio; conforme os desdobramentos, damos o próximo passo.  
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• José Augusto propõe perguntar sobre os valores pagos às pessoas e aos PJs, porque os valores são 

proporcionais às cargas horárias e alerta para o fato de que os pacientes não conseguem identificar 

que tem problema no atendimento que é feito, pois não tem o parâmetro técnico de qualidade.  

• Lúcio comenta que não acredita no que o paciente fala, porque o paciente sai contente do 

atendimento.  

• Nayara argumenta que, para o paciente, não é mentira o que está falando, pois acredita naquilo, mas a 

qualidade pode estar sendo deficiente, mas ele, na maioria das vezes, não tem como avaliar isso.  

• Ana Cláudia reforça que nas trocas de empresas, elas pagam cada vez menos para os trabalhadores, 

o que provoca queda na qualidade e que deveríamos nos articular com sindicatos destas categorias 

para colecionar os casos que exemplificam essa situação de forma a pensar indicadores para o futuro. 

• Esequiel reforça essa proposta de falar com sindicatos.  

• Ana considera que é muito importante pensar em indicadores qualitativos e exemplifica que em São 

Paulo capital, as OSSs só têm indicadores quantitativos previstos em contrato, por exemplo, no 

chamamento realizado em 2015, um dos poucos indicadores qualitativos, era o serviço ter conselho 

gestor ativo, tinha que mandar a ata, por exemplo.  

• Mariante ressalta que pelo que se conversou com o presidente da RMG, o melhor seria problematizar 

a questão dos indicadores, pois estes dados que apresentam são ilusórios e podem ser usados de 

maneira oportunista, sem refletir o que é real e concreto, ou seja, acelerar o atendimento certamente 

não implica em qualidade e muitas vezes atendimento humano é mais demorado.  

• Nayara vê essa situação predominar na Secretaria também, especialmente na maneira como lida com 

o monitoramento dos convênios, pois se lembra de um relato que chegou ao Conselho, em que foi 

explicitado que a prioridade era a avaliação contábil financeira, em detrimento da avaliação de 

qualidade de determinado hospital. 

Deliberação: um grupo menor de integrantes da comissão se reunir sistematizando os questionamentos 

levantados a partir das informações apresentadas para encaminhar ao diretor administrativo que as 

enviou, convidando-o a esclarecê-las presencialmente na próxima reunião da Comissão.  

 

2) a situação dos leitos pediátricos em Campinas, utilizando o Boletim SE n. 35 “Outono-inverno, as 

doenças respiratórias e a falta de leitos pediátricos em Campinas e região: crônica de um problema 

anunciado”: 

• Mariante situa a proposta de debater a partir do boletim produzido pela secretaria executiva do 

conselho e convida a Anna Elisa Scotoni para apresentar suas observações. 

• Anna considera que o boletim ficou bom e explica a situação da sazonalidade, quando a demanda é 

muito grande e se agrava se os leitos neonatais também são insuficientes, o que é apontado 

novamente neste boletim, ressaltando que o CMS está há anos apontando os mesmos problemas.   
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o Ressalta que com a criação do primeiro hospital municipal infantil da cidade neste ano, o CMS 

terá que acompanhar muito de perto, tendo expectativa de este “estica-encurta” em relação aos 

leitos seja adequado tendo em vista a sazonalidade.  

o Considera 2 pontos principais para ser enfocado pela gestão: 

▪ informar e fazer campanha pela mídia de forma massiva, pois avalia se conseguiu 

controlar Covid pelas recomendações feitas na mídia, utilizando por exemplo a rádio 

educativa que deveria ter maior penetração junto à população ou fazer vídeos curtos 

sob responsabilidade da DEVISA com infectologistas de forma a viralizar, como táticas 

educativas e de prevenção; 

▪ realizar ações de prevenção juntando saúde e escolas/creches junto às monitoras de 

educação infantil. 

o Acredita que quando a pressão pela criação de leitos vai se estabelecendo ao longo dos anos 

pode ser que leitos sejam criados e colocados como se fosse de internação e leitos de porta e 

que a recomendação de que é possível construir soluções, de forma a colocar para todos os 

usuários. 

• Nayara avalia que essas propostas já deveriam ter acontecido, pois são propostas que se repetem 

todo ano e não se conduz a política neste sentido, apresentando as recomendações à Secretaria que 

constam do Boletim, a saber:  

o criar grupo de trabalho com RMG, CRM, UNICAMP, trabalhadores, representantes do CMS, 

etc. para fazer diagnóstico situacional e propor medidas de médio e curto prazo; 

o buscar recursos e meios para ampliar número de leitos, superando dificuldades do fechamento 

CAISM;  

o envolver SES e MS na solução do problema;  

o contratar pessoal, aumentando agora, depois redirecionar para outras demandas em momento 

que efeitos da sazonalidade diminui;  

o garantir abastecimento de estoques de insumos;  

o campanha em escolas como citado pela Anna;  

o intensificar vacinação Covid, gripe, etc.  

• Anna relata que quando trabalhava como folguista do PS de pediatria, que tinha leitos reversíveis que 

poderiam transformar em Semi Intensiva e UTI, mas que o PS infantil era infernal, ficavam berços na 

sala de inalação, lotados e que só com pandemia é que teve redução da demanda, que é insuportável 

ver que não se fez e não se faz nada a cada ano, ou seja, parece que todo mundo da gestão aprende 

de novo a cada ano, sendo que já acontece há décadas a mesma coisa.  

• Nayara reforça que como teve melhora com Covid, a gestão “esqueceu” do que precisava fazer e não 

foi feito nada. 

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/ 

7 

• Anna reforça que o cateter de alto fluxo é fundamental estar disponível, porque não foi disponibilizado 

ainda, pergunta.  

o Fica parecendo que os gestores esticam a corda, que os trabalhadores vão aguentar e a 

história se repete; forçam em cima dos funcionários porque sabem que vão segurar com 

sangue e suor próprios, ficam dizendo que quem reclama está fazendo “mimimi”, como foi com 

a Covid, que “morreu quem tinha que morrer, a culpa é da vítima, etc.”, um genocídio, ou seja, 

a tensão vai para cima do pobre e do funcionário.  

• Ana Cláudia reforça que é costume onde a enfermagem que trabalha na pediatria não pode tirar férias 

de março a julho, um combinado antigo com a gestão local, uma compreensão que falta na gestão 

intermediária para cima, que se repetem todos os anos, como um relacionamento abusivo. 

• Anna ressalta que a tecnologia avança com nova vacina para VSR, a Palivizumabe (disponível em: 

https://vacinas.com.br/blog/palivizumabe-o-que-e-e-doses/), mas nada dela entrar na rotina em 

Campinas.  

 

3) pautas a serem avaliadas 

a) Falta de corresponsabilização pelo atendimento dos usuários entre Atenção Básica e Urgência e 

Emergência nos territórios das UPAs 

• Nayara relembra que o fato de existir RMG desmontou os processos de gestão coletiva nos territórios 

e nas linhas de cuidado do SUS Campinas, que sempre foram muito frágeis para serem mantidos e 

Mei lembra da fala de gestor da CISNE na reunião que ocorreu na UPA Campo Grande, relatando 

casos em que aquela UPA encaminhou paciente para um CAPS da região, que recusou atender o 

paciente; ambos trazem essa demanda para a Comissão tratar como sua pauta para definir como lidar 

com essa situação enquanto controle social.   

 

b) situação da notificação de doenças transmissíveis como a Dengue nas UPAs de Campinas 

• Nayara relata denúncia que recebeu em relação à falta de notificação de doenças de notificação 

compulsória pelas UPAs e que considera importante esse tema seja pauta na Comissão, pois retrata 

basicamente o mesmo tipo de problema, que é a falta de relação com o território por parte dos serviços 

da RMG;  

• José Augusto ressalta que seria necessário ter uma orientação da direção das unidades da UPA 

reforçando a necessidade e redistribuindo as fichas de notificação; 

• Nayara propõe trazer o DEVISA para conversar, focando o tema das notificações das UPAs na 

próxima reunião e todos concordam.  

 

4) informes 
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Esequiel sugere que na reunião de junho seja pautada a sensibilização dos médicos em relação a 

pejotização da contratação, ou seja, avaliar a organização de um evento voltado aos médicos, de forma 

articulada com sindicatos afins.  

 

5) data próxima reunião: 23 maio, 4ª segunda feira, 19h, virtual 

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

