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APRESENTAÇÃO 

 

nicialmente este trabalho foi proposto pela Sra. Conselheira Dra. Silvia Helena 
Rondina Mateus com o intuito de se obter um diagnóstico situacional das unidades 
de urgência e emergência do município de Campinas. 

Para Malik et. al., “ineficiência significa desperdício de recurso público, sempre escasso, 
sempre insuficiente e proveniente dos impostos, diretos e indiretos, pagos pelos 
cidadãos”, e é evitando isto que se pretende atingir às metas estabelecidas neste 
trabalho. 

O trabalho foi motivado em parte à constante preocupação do CREMESP com a 
qualidade desses serviços e as constantes queixas de pacientes e de profissionais que 
atuam nesses serviços. 

A coordenação, planejamento e execução desse trabalho; objetivando descrever, em 
detalhes, as condições de funcionamento dos serviços de urgência e emergência do 
município de Campinas; coube aos médicos fiscais do Departamento de Fiscalização e 
lotados na DR/CAS. 

O trabalho desenvolveu-se em etapas, obedecendo ao planejamento e cronograma 
definidos pelos próprios médicos fiscais do Departamento de Fiscalização da Delegacia 
Regional de Campinas. 

Em agosto de 2011, a Sra. Conselheira coordenadora do projeto identificou o universo 
de serviços a serem vistoriados e tomou as iniciativas para que as vistorias 
acontecessem. 

Nos meses de setembro e outubro de 2011, após a elaboração dos cronogramas de 
vitorias as diligências foram realizadas. Iniciou-se um longo e trabalhoso período de 
trabalho em campo, realizado pelos médicos fiscais do Departamento de Fiscalização 
do CREMESP em Campinas. 

A partir das vistorias realizadas, dos dados coletados e dos objetivos explícitos no 
caput do trabalho, os médicos fiscais do Departamento de Fiscalização em Campinas 
passaram a desenvolver a análise, cujos resultados são agora apresentados. 

Esse esforço resultou em 8 serviços de urgência e emergência minuciosamente 
estudados no município de Campinas. 

Dessa forma apresentamos em detalhes o resultado dessa pesquisa de avaliação das 
unidades de urgência e emergência do município de Campinas. 

Por fim, é importante destacar o interesse e a colaboração dos diretores clínicos, 
coordenadores de serviços médicos, corpo de enfermagem e pessoal administrativo 
das unidades vistoriadas. Em todos, sem exceção, os médicos fiscais do CREMESP 
foram muito bem recebidos e desenvolveram com autonomia a missão que lhes 
coube. Tal fato nos motiva a continuar nesta caminhada, quando o interesse 
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manifestado por médicos, profissionais de outras categorias e dirigentes expõem a 
realidade de seus serviços e à necessidade de um esforço coletivo no sentido de 
superar dificuldades, corrigir erros e elevar a qualidade dos serviços oferecidos à 
população de Campinas. 

Assim sendo, esperamos que este trabalho cumpra o papel de despertar o ânimo de 
médicos e gestores públicos e privados para as transformações necessárias na busca 
constante por melhoria das práticas de atenção à saúde. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Campinas, segundo dados do IBGE, é tida como o 3º município mais populoso do 
Estado de São Paulo e faz parte do chamado Complexo Metropolitano Expandido que 
ultrapassa os 29 milhões de habitantes, aproximadamente 75 % da população do 
estado inteiro. 

O intenso processo de conurbação atualmente em curso na região vem criando uma 
metrópole cujo centro está em Campinas e atinge vários municípios como: Sumaré, 
Hortolândia, Americana, Indaiatuba, Santa Bárbara D`Oeste, Valinhos, Paulínia, Itatiba 
e outros da Região Metropolitana de Campinas. 

Por ser um dos mais importantes municípios do estado, Campinas sedia, 
especificamente no setor saúde, importantes serviços da estrutura governamental 
como a Direção Regional de Saúde do Estado de São Paulo, além de uma universidade 
pública e diversas outras privadas. Isto a torna pólo de referência para toda RMC, 
inclusive e principalmente na área da saúde, para aqueles serviços de maior 
complexidade - incluem-se aqui os serviços de urgência e emergência. 

O principal objetivo desse trabalho foi o de conhecer mais profundamente o 
funcionamento dos serviços de urgência e emergência, particularmente naquilo que se 
refere ao cumprimento da Portaria GM/MS 2048/02, bem como as condições para o 
exercício médico profissional, a infra-estrutura disponível e a origem da demanda 
recebida por estes serviços. Um segundo objetivo, decorrente do primeiro, foi dotar o 
CREMESP, a categoria médica como um todo, o Conselho Municipal de Saúde, os 
organismos públicos e privados de coordenação da atenção à saúde e a Sociedade em 
geral, de elementos objetivos para a análise e técnicas existentes que visem ao 
aprimoramento e até mesmo à orientação dos financiamentos necessários à correção 
de falhas e lacunas eventualmente identificadas. 

Este relatório apresenta, detalhadamente, a metodologia utilizada e os resultados 
obtidos, promovendo-lhes a discussão e deles extraindo as conclusões que o modelo 
instituído permitiu inferir. 

 

 

 



 

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GERAL 
 

Descrever os Serviços de Urgência e Emergência, da área de abrangência do município 
de Campinas, buscando identificar as principais características quanto à organização, 
estrutura, origem da demanda recebida, recursos humanos, funcionamento e 
resultados do trabalho realizado, frente ao que estabelece a Portaria GM/MS 2048/02. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Produzir dados que permitam ao CREMESP, aos gestores públicos, diretores clínicos, 
Conselheiros Municipais de Saúde e aos médicos de forma geral, o aperfeiçoamento 
das normas éticas e técnicas existentes que qualifiquem a organização dos serviços e a 
assistência à saúde. 

Conhecer o modo como os médicos se inserem nas atividades assistenciais dos 
Serviços de Urgência e Emergência do município de Campinas. 

Conhecer as condições de adequabilidade dos serviços de urgência e emergência de 
Campinas. 

 

3. METODOLOGIA 
 

3.1. DELINEAMENTO DO TRABALHO 
 

O presente trabalho foi concebido, metodologicamente, para permitir uma visão 
panorâmica dos Serviços de Urgência e Emergência do município de Campinas; 
destinado, basicamente, à observação desses serviços e à identificação de problemas 
que mereçam um estudo mais aprofundado. É um trabalho descritivo e, portanto, 
limitado à apresentação das realidades estudadas e ao levantamento de hipóteses que 
possam eventualmente explicá-las. 

 

3.2. UNIVERSO PESQUISADO 
 

Para a definição do universo dos Serviços de Urgência e Emergência, utilizamos como 
fonte o cadastro de estabelecimentos de serviços de urgência e emergência da 
Secretaria Municipal de Saúde de Campinas. 



 

O universo pesquisado contemplou a totalidade dos serviços existentes no município e 
que integram o Sistema de Urgência e Emergência do SUS Campinas, de acordo com o 
distrito de saúde em que se insere. 

 

DISTRITOS DE SAÚDE DE CAMPINAS E RMC 

A figura abaixo mostra a divisão do município de Campinas por Distrito de Saúde – 
Norte, Sul, Leste, Noroeste e Sudoeste – com as respectivas localizações das unidades 
de urgência e emergência (Prontos Atendimentos e Prontos Socorros) avaliadas.  
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No município de Campinas há 8 serviços destinados à assistência às urgências e 
emergências de pacientes SUS, localizados nos distritos norte, sul, leste, noroeste e 
sudoeste. Não foram incluídos aqueles serviços de urgência e emergência que 
atendem, exclusivamente, pacientes particulares e de convênios médicos. 

Foram avaliados 8 serviços de urgência e emergência, sendo 4 unidades de Pronto 
Atendimento  e 4 Prontos Socorros localizados em hospitais de referência. 

 PA CTO: Pronto Atendimento Centro – Distrito LESTE 
 PA VPA: Pronto Atendimento Vila Padre Anchieta – Distrito NORTE 
 PA DSA: Pronto Atendimento Dr. Sérgio Arouca – Distrito NOROESTE 
 PA SJO: Pronto Atendimento São José – Distrito SUL 
 PS HMG: Pronto Socorro do Hospital Mario Gatti – Distrito SUL 
 PS HCP: Pronto Socorro do Hospital Celso Pierro – Distrito NOROESTE 
 PS HOV: Pronto Socorro do Hospital Ouro Verde – Distrito SUDOESTE 
 PS HCU: Pronto Socorro do HC da Unicamp – Distrito NORTE 

 
 

A figura abaixo mostra a Região Metropolitana de Campinas e os municípios 
circunvizinhos que maior demandam por serviços de urgência e emergência em 
Campinas – Sumaré, Hortolândia e Monte Mór. 

 
 
 



 

3.3. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 
 

Foram utilizados instrumentos padronizados, constituídos de roteiros para observação 
direta, planilhas de recursos humanos e dados de produção. Todos os roteiros e 
planilhas foram preenchidos pelos médicos fiscais do Departamento de Fiscalização do 
CREMESP – Regional Campinas. 

Os roteiros utilizados buscaram colher informações referentes à estrutura 
organizacional da instituição e sua inserção no sistema de saúde; à área física existente 
e sua adequabilidade frente à RDC nº 50/02; a disponibilidade de equipamentos 
mínimos para a ressuscitação e manutenção cardiorrespiratória; à disponibilidade de 
Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico nas 24 horas; à constituição das equipes 
médicas de plantão, de acordo com a Portaria GM/MS 2048/02; à existência de 
enfermeiros e pessoal de enfermagem nas 24 horas, de acordo com a Resolução 
COFEN nº 146/92; à produção realizada pelos respectivos serviços e sobre o 
preenchimento do prontuário médico. 

 

3.4. DEFINIÇÕES E PARÂMETROS 
 

Para a construção dos roteiros e também para a análise dos dados, foram utilizados 
alguns conceitos e parâmetros retirados de resoluções do Conselho Federal de 
Medicina, Conselho Regional de Medicina, Ministério da Saúde, ANVISA e Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo. 

Quanto aos prontuários, foram considerados completamente preenchidos quando 
todos os itens a esse respeito, perguntados no questionário, mostraram a existência 
dos registros. 

A natureza jurídica e o vínculo da instituição foram divididos em categorias usualmente 
utilizadas pelos gestores do Sistema Único de Saúde. Assim, os serviços foram 
classificados em Públicos com vínculo municipal, estadual, federal, terceirizado e 
universitário e Privados com vínculo filantrópico, beneficente, lucrativo, universitário, 
organizações sociais (OSS) e outros. 

Com relação às instalações físicas, foram considerados os parâmetros definidos na 
resolução RDC ANVISA 50/02. 

Quanto aos equipamentos mínimos, recursos humanos e Serviços de Apoio 
Diagnóstico e Terapêutico foram considerados os parâmetros definidos na Portaria 
GM/MS 2048/02 e Resolução CFM 1451/95. 

Os demais parâmetros, envolvendo prontuários médicos e comissões obrigatórias, 
foram baseados no Código de Ética Médica, em Resoluções do CREMESP e do CFM, 
Portarias do Ministério da Saúde e da Legislação Trabalhista. 

 



 

3.5. TRABALHO DE CAMPO 
 

O trabalho de campo, constituído das visitas aos serviços para coleta das informações 
por meio de roteiros técnicos e observação, foi realizado de setembro e outubro de 
2011, período no qual foram avaliados 8 serviços de urgência e emergência do 
município de Campinas. Durante todo o período de trabalho em campo, o 
Departamento de Fiscalização manteve suas atividades rotineiras (vistorias de serviços 
de saúde, elaboração de relatórios e outras). 

Para cada vistoria realizada, dos 8  serviços de urgência e emergência avaliados, houve 
a elaboração do respectivo relatório técnico. Esses relatórios foram encaminhados a 
Sra. conselheira, Dra. Silvia Helena Rondina Mateus, aos diretores clínicos e/ou 
responsáveis técnicos dos serviços vistoriados e ao Departamento de Fiscalização. 

 

3.6. PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES 
 

As informações coletadas foram digitadas no programa Microsoft Office Excel 2007.  O 
processamento, a análise e a revisão do banco de dados foram realizados pelos 
médicos fiscais do DEF – DR/CAS. 

 

3.7. ANÁLISE DOS DADOS 
 

Findo o processo, os dados foram analisados segundos parâmetros já citados, que 
serão apresentados no capítulo de Resultados e Discussões. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 

4.1.1. TIPO DE SERVIÇO 

Quadro 1: Distribuição dos Serviços de Urgência e Emergência de Campinas, 
vistoriados pelo DEF- DR/CAS, quanto ao tipo de serviço. 

   TIPO Nº % 

Hospital com PS 4 50,0 

PA isolado 4 50,0 

TOTAL 8 100,0 

Fonte: DEF - DR/CAS – Out/2011. 

 



 

4.1.2. NATUREZA DOS SERVIÇOS 

Quadro 2: Distribuição dos Serviços de Urgência e Emergência de Campinas, 
vistoriados pelo DEF- DR/CAS, quanto à natureza. 

NATUREZA Nº % 

Estadual 1 12,5 

Municipal 5 62,5 

Privado beneficente 1 12,5 

OSS 1 12,5 

TOTAL 8 100,0 

Fonte: DEF - DR/CAS – Out/2011. 

 

4.1.3. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES 

Quadro 3: Distribuição dos Serviços de Urgência e Emergência de Campinas, 
vistoriados pelo DEF- DR/CAS, quanto à dificuldade de transferência de pacientes para 
outros serviços através das Centrais Reguladoras (Municipal e CROSS). 

DIFICULDADE Nº % 

Sim 8 100,0 

Não 0 0 

TOTAL 8 100,0 

Fonte: DEF - DR/CAS – Out/2011. 

 

4.1.4. ABRANGÊNCIA DO ATENDIMENTO 

Quadro 4: Distribuição dos Serviços de Urgência e Emergência de Campinas, 
vistoriados pelo DEF- DR/CAS, quanto à abrangência do atendimento. 

ABRANGÊNCIA Nº % 

Distrital 4 50,0 

Municipal 1 12,5 

Intermunicipal 2 25,0 

Local 0 0 

Regional 1 12,5 

TOTAL 8 100,0 

Fonte: DEF - DR/CAS – Out/2011. 

 

 

 

 



 

4.1.5. REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA 

 Quadro 5: Distribuição dos Serviços de Urgência e Emergência de Campinas, 
vistoriados pelo DEF- DR/CAS, quanto à existência de um sistema de referência e 
contra-referência de pacientes. 

SISTEMA DE REFERÊNCIA Nº % 

Formal 8 100,0 

Não dispõe 0 0 

Informal 0 0 

TOTAL 8 100,0 

Fonte: DEF - DR/CAS – Out/2011. 

 

4.2. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO MÉDICO 
 

 

4.2.1. COMISSÕES  

Quadro 6: Distribuição dos Serviços de Urgência e Emergência de Campinas, 
vistoriados pelo DEF- DR/CAS, quanto à existência das comissões obrigatórias (CEM, 
CCIH, CRPM, CRO). 

COMISSÕES SIM % NÃO % TOTAL 

CEM 6 75,0 2 25,0 8 

CCIH 5 62,5 3 37,5 8 

CRPM 4 50,0 4 50,0 8 

CRO 4 50,0 4 50,0 8 

Fonte: DEF - DR/CAS – Out/2011. 

 

4.2.2. DIRETOR CLÍNICO 

Quadro 7: Distribuição dos Serviços de Urgência e Emergência de Campinas, 
vistoriados pelo DEF- DR/CAS, quanto à existência de diretor clínico. 

DIRETOR CLÍNICO Nº % 

SIM 4 50,0 

NÃO 4 50,0 

TOTAL 8 100,0 

Fonte: DEF - DR/CAS – Out/2011. 

 

 

 



 

4.2.3. PROGRAMA DE ACOLHIMENTO 

Quadro 8: Distribuição dos Serviços de Urgência e Emergência de Campinas, 
vistoriados pelo DEF-DR/CAS, quanto à existência do programa de 
acolhimento/classificação de risco. 

ACOLHIMENTO Nº % 

SIM 6 75,0 

NÃO 2 25,0 

TOTAL 8 100,0 

Fonte: DEF - DR/CAS – Out/2011. 

4.2.4. LIVRO PARA REGISTROS DE OCORRÊNCIAS MÉDICAS 

Quadro 9: Distribuição dos Serviços de Urgência e Emergência de Campinas, 
vistoriados pelo DEF-DR/CAS, quanto à existência de livro para registro das ocorrências 
médicas. 

LIVRO Nº % 

SIM 6 75,0 

NÃO 2 25,0 

TOTAL 8 100,0 

Fonte: DEF - DR/CAS – Out/2011. 

4.2.5. PRONTUÁRIO DE PACIENTES 

Quadro 10: Distribuição dos Serviços de Urgência e Emergência de Campinas, 
vistoriados pelo DEF-DR/CAS, quanto à existência de prontuários de pacientes. 

PRONTUÁRIOS Nº % 

SIM 8 100,0 

NÃO 0 0 

TOTAL 8 100,0 

Fonte: DEF - DR/CAS – Out/2011. 

4.3. ESTRUTURA FÍSICA 
 

4.3.1. CONSULTÓRIO MÉDICOS 

Quadro 11: Distribuição dos Serviços de Urgência e Emergência de Campinas, 
vistoriados pelo DEF-DR/CAS, quanto à adequabilidade dos consultórios médicos – RDC 
ANVISA 50/02. 

CONSULTÓRIOS Nº % 

Adequados 6 75,0 

Inadequados 2 25,0 

TOTAL 8 100,0 

Fonte: DEF - DR/CAS – Out/2011. 



 

4.3.2. ENFERMARIAS DE OBSERVAÇÃO 

Quadro 12: Distribuição dos Serviços de Urgência e Emergência de Campinas, 
vistoriados pelo DEF-DR/CAS, quanto à adequabilidade das enfermarias de observação 
– RDC ANVISA 50/02. 

OBSERVAÇÃO Nº % 

Adequada 4 50,0 

Inadequada 4 50,0 

TOTAL 8 100,0 

Fonte: DEF - DR/CAS – Out/2011. 

4.3.3. SALA DE EMERGÊNCIA 

Quadro 13: Distribuição dos Serviços de Urgência e Emergência de Campinas, 
vistoriados pelo DEF-DR/CAS, quanto à adequabilidade da sala de emergência – RDC 
ANVISA 50/02 e Portaria GM/MS 2048/02. 

SALA DE EMERGÊNCIA Nº % 

Adequada 7 87,5 

Inadequada 1 12,5 

TOTAL 8 100,0 

Fonte: DEF - DR/CAS – Out/2011. 

4.4. APOIO DIAGNÓSTICO 
 

4.4.1. SADT 

Quadro 14: Distribuição dos Serviços de Urgência e Emergência de Campinas, 
vistoriados pelo DEF-DR/CAS, quanto à disponibilidade de SADT nas 24 horas - Portaria 
GM/MS 2048/02. 

SADT Nº % 

SIM 4 50,0 

NÂO 4 50,0 

TOTAL 8 100,0 

Fonte: DEF - DR/CAS – Out/2011. 

4.4.2. REMOÇÕES 

Quadro 15: Distribuição dos Serviços de Urgência e Emergência de Campinas, 
vistoriados pelo DEF-DR/CAS, quanto à disponibilidade de ambulâncias nas 24 horas - 
Portaria GM/MS 2048/02. 

AMBULÂNCIAS Nº % 

SIM 8 100,0 

NÂO 0 0 

TOTAL 8 100,0 

Fonte: DEF - DR/CAS – Out/2011. 



 

4.5. RECURSOS HUMANOS 
 

4.5.1. EQUIPE MÉDICA 

Quadro 16: Distribuição dos Serviços de Urgência e Emergência de Campinas, 
vistoriados pelo DEF-DR/CAS, quanto à composição das equipes médicas, de acordo 
com o perfil da instituição - Portaria GM/MS 2048/02. 

EQUIPE MÉDICA Nº % 

Completa 1 12,5 

Incompleta 7 87,5 

TOTAL 8 100,0 

Fonte: DEF - DR/CAS – Out/2011. 

 

4.5.2. EQUIPE DE ENFERMAGEM 

Quadro 17: Distribuição dos Serviços de Urgência e Emergência de Campinas, 
vistoriados pelo DEF-DR/CAS, quanto à composição das equipes de enfermagem. 

EQUIPE DE ENFERMAGEM Nº % 

Completa 3 37,5 

Incompleta 5 62,5 

TOTAL 8 100,0 

Fonte: DEF - DR/CAS – Out/2011. 

4.5.3. VINCULO DE TRABALHO MÉDICO 

Quadro 18: Distribuição percentual dos Serviços de Urgência e Emergência de 
Campinas, vistoriados pelo DEF-DR/CAS, quanto ao tipo de vinculação trabalhista. 

VINCULO TRABALHISTA Nº % 

Estatutário  6 75,0 

CLT 2 25,0 

Sem vinculo trabalhista 0 0 

TOTAL 8 100,0 

Fonte: DEF - DR/CAS – Out/2011. 

 

4.6. INDICADORES DE PRODUÇÃO 
 

4.6.1. ATENDIMENTO POR HORA-MÉDICO 

Quadro 19: Distribuição percentual dos Serviços de Urgência e Emergência de 
Campinas, vistoriados pelo DEF-DR/CAS, quanto ao número de atendimentos 
realizados por hora-médico. 



 

ATENDIMENTO/HORA Nº % 

< 1 atendimento/hora 0 0 

1 - 2 atendimentos/hora 2 25,0 

2 – 3 atendimentos/hora 2 25,0 

3 - 4 atendimentos/hora 3 37,5 

> 4 atendimentos/hora 1 12,5 

TOTAL 8 100,0 

Fonte: DEF - DR/CAS – Out/2011. 

 

4.6.2. TAXA DE OCUPAÇÃO E MÉDIA DE PERMANÊNCIA 

Quadro 20: Taxa de ocupação e média de permanência dos leitos de observação de 
adultos dos Serviços de Urgência e Emergência de Campinas, vistoriados pelo DEF-
DR/CAS. 

UNIDADES TAXA OCUPAÇÃO MÉDIA PERMANÊNCIA 

PA Centro 50 % 4 dias 

PA Vila Padre Anchieta 113 % 3 dias 

PA Dr. Sérgio Arouca 74 % 2 dias 

PA São José > 100 % sem informação 

PS H. Mário Gatti 130 % 4 dias 

PS H. Celso Pierro 95 % 3 dias 

PS H. Ouro Verde >100 % 4 dias 

PS HC Unicamp 239 % 5 dias 

Fonte: DEF - DR/CAS – Out/2011. 

 

4.6.3.  TEMPO MÉDIO DE ESPERA 

Quadro 21: Tempo médio de espera do paciente para ser atendido pelos Serviços de 
Urgência e Emergência de Campinas, vistoriados pelo DEF-DR/CAS, após o 
acolhimento/classificação de risco. 

UNIDADES TEMPO DE ESPERA* 

PA Centro 20 - 30 minutos 

PA Vila Padre Anchieta 7 horas 

PA Dr. Sérgio Arouca 1 hora 

PA São José 3 horas 

PS H. Mário Gatti 4 horas 

PS H. Celso Pierro 30 – 40 minutos 

PS H. Ouro Verde 6 horas 

PS HC Unicamp 2 horas 

Fonte: DEF - DR/CAS – Out/2011. 



 

* O tempo que o paciente aguarda para ser atendido pelo médico, após a realização do 

acolhimento e da classificação de risco, refere-se àqueles pacientes classificados como 

amarelo (risco alto), verde (risco moderado) e azul (sem risco), posto que os pacientes 

classificados como vermelho (risco altíssimo) tem atendimento imediato. 

 

4.6.4. ORIGEM DA DEMANDA 

Quadro 22: Origem da demanda e população adstrita que procura pelos Serviços de 
Urgência e Emergência de Campinas, vistoriados pelo DEF-DR/CAS. 

UNIDADES ORIGEM 

PA Centro Distrito Leste e Sul 

PA V. Padre Anchieta Distrito Norte (60%), Sumaré (20%), Hortolândia (20%) 

PA Dr. Sérgio Arouca Distrito Noroeste (80%), Monte Mór (20%) 

PA São José Distrito Sul 

PS H. Mário Gatti Campinas (Distrito Sul), Hortolândia, Sumaré 

PS H. Celso Pierro Distrito Noroeste, Sudoeste e parte da RMC 

PS H. Ouro Verde Campinas (Distrito Sudoeste) 

PS HC Unicamp Campinas (69%), Sumaré, Hortolândia e outros municípios (31%) 

Fonte: DEF - DR/CAS – Out/2011. 

 

4.6.5. ATENDIMENTOS POR HABITANTES 

Quadro 23: Dados comparativos entre o número de atendimentos realizados por ano, 
pelos Serviços de Urgência e Emergência de Campinas, e o número de atendimentos 
esperado por habitante-ano, de acordo com a Portaria GM/MS 1.101/02, referente aos 
serviços vistoriados pelo DEF-DR/CAS, para o período de janeiro a agosto de 2011. 

INDICADORES ÍNDICES 

População estimada (IBGE) 1.088.611 

Atendimento realizado/ano* 956.568 

Atendimento realizado/habitante-ano 0,9 

Atendimento esperado/habitante-ano 0,45 

Atendimento realizado/Atendimento esperado 2,0 
Fonte: DEF - DR/CAS – Out/2011. 

* O número de atendimentos projetados para o ano teve como base a média dos 

atendimentos realizados no período de janeiro a agosto de 2011. 

 

 

 



 

5. ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
 

O Índice de Resolubilidade é o produto de um conjunto de variáveis, aplicadas a uma 

unidade médico assistencial de urgência e ou emergência, que determina por si, a 

capacidade físico-funcional dessa unidade em finalizar uma ação em saúde com 

eficiência e eficácia. 

O Índice de Resolubilidade dos Serviços de Urgência e Emergência, aqui proposto, foi 

elaborado com o objetivo de qualificar os prestadores deste tipo de assistência 

médica, frente ao que determina a legislação sanitária vigente – RDC ANVISA 50/02, as 

normatizações técnicas – Portaria GM/MS 2048/02 e as regulamentações dos 

Conselhos de Classe, principalmente do Conselho Federal de Medicina, através da 

Resolução CFM nº 1451/95. 

5.1. METODOLOGIA PARA A DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE RESOLUTIVIDADE 
 
Para a determinação qualitativa do Índice de Resolubilidade dos Serviços de Urgência e 
Emergência, foram considerados 05 tópicos para avaliação: 
 

I. ÁREA FÍSICA 
II. EQUIPAMENTOS DA SALA DE EMERGÊNCIA 

III. SADT 
IV. RECURSOS HUMANOS 
V. RESULTADOS 

 
Cada tópico é composto por uma série de itens que, depois de avaliados, recebem uma 
determinada pontuação. 
 
A seguir serão apresentados os tópicos com os respectivos itens de avaliação: 
 

I.  ÁREA FÍSICA: 10 itens – 10 pontos. 
 
Adequação da estrutura física: 
 

1. PS/PA anexo ao hospital 
2. Área física adequada e suficiente à demanda 
3. Consultórios adequados 
4. Sala de Emergência adequada e exclusiva a esta finalidade 
5. Leitos de Observação com instalações adequadas 
6. Posto de enfermagem adequado 
7. Sala de Medicações adequada e com privacidade 
8. Recepção confortável e com sanitários para o público 
9. Condições adequadas de manutenção e conservação dos ambientes 
10. Condições adequadas de higiene e limpeza dos ambientes 

 



 

O critério de avaliação da estrutura física está fundamentado nos dispositivos da RDC 
ANVISA 50/02, que estabelece padrões mínimos de construção e edificação de 
estabelecimentos de saúde. 
 

II. EQUIPAMENTOS DA SALA DE EMERGÊNCIA: 06 itens – 20 pontos 
 
Disponibilidade no local: 
 

1. Cardioversor 
2. Monitor Cardíaco/ECG 
3. Material para EOT: laringoscópio, ambu, sondas e cânulas 
4. Aspirador de secreções 
5. Fontes de O2 e ar comprimido 
6. Medicamentos de urgência: dentro da validade e em estoque suficiente. 

 
O critério utilizado na avaliação dos equipamentos disponíveis na sala de emergência 
está fundamentado nas recomendações técnicas constantes da Resolução CFM nº 
1451/95. 
 

III. SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO: 05 itens – 20 pontos 
 

Disponibilidade nas 24 horas: 

1. Radiodiagnósticos 
2. Laboratório de Análises Clínicas 
3. Serviço de Hemoterapia 
4. UTI 
5. Centro Cirúrgico 

 
O critério utilizado na avaliação da disponibilidade de SADT nas 24 horas está 

fundamentado nos dispositivos constantes da resolução CFM nº 1451/95. 

IV. RECURSOS HUMANOS: 07 itens – 40 pontos 
 

Disponibilidade no local e nas 24 horas: 

1. Clínico 
2. Pediatra 
3. Cirurgião 
4. Anestesiologista 
5. Ortopedista 
6. Enfermeira 
7. Equipe médica à distância 

 
O critério utilizado na avaliação da disponibilidade de equipe médica completa, 

atuando no local e nas 24 horas, está fundamentado nos dispositivos da Resolução 

CFM 1451/95. 



 

V. RESULTADOS: 03 itens – 10 pontos 
 

Aferição dos resultados: 

1. Equipe médica formada por profissionais com ATLS/ACLS ou similar: nº ≥ 
50% de profissionais 

2. Relação consulta/hora médico: ≤ 04 (quatro) consultas/hora 
3. Taxa de ocupação ≤ 80% 
4. Média de permanência ≤ 1 dia 
5. Equipe médica completa 

 
5.1. TABELA DE PONTUAÇÃO 

 
Para cada item, avaliado positivamente, foi determinada uma pontuação final 

correspondente ao tópico analisado, através da seguinte fórmula: 

Nº Pontos = (Nº itens positivos X Nº pontos)/Nº total de itens 

Obtidos os pontos de cada tópico, procurou-se corrigir as eventuais distorções através 

do cálculo da média ponderada de cada tópico, para isto foram considerados os 

seguintes valores ponderados por tópicos: 

TÓPICOS Nº PONTOS PONDERAÇÃO MÉDIA PONDERADA 

I. ÁREA FISICA 10 1,0 10 

II. EQUIPAMENTOS 20 2,0 40 

III. SADT 20 2,5 50 

IV. RH 40 3,5 140 

V. RESULTADOS 10 1,0 10 

TOTAL 100 10 25 

 

A pontuação máxima que cada serviço poderá obter será de 25 pontos. Esta pontuação 

passa a ser designada como INDICE DE RESOLUBILIDADE DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA 

E EMERGÊNCIA. 

5.2. CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS 
 

Para efeito de classificação dos serviços avaliados, considerou-se a pontuação total 

obtida através da média ponderada; com os seguintes critérios classificatórios: 

25,0 – 20,1 pontos: ÓTIMO 
20,0 – 16,1 pontos: BOM 
16,0 – 14,1 pontos: REGULAR 
14,0 – 12,5 pontos: RUIM 
< 12,4 pontos: PÉSSIMO 

 
 
 



 

5.3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS AVALIADOS 
 

Utilizando-se dos critérios acima propostos e após a avaliação dos 08 serviços de 

urgência e emergência do município de Campinas, o resultado obtido foi o seguinte: 

UNIDADES CLASSIFICAÇÃO 

PS Hospital Celso Pierro  24,4 pontos 

PS Hospital das Clínicas da Unicamp 24,4 pontos 

PS Hospital Ouro Verde 24,2 pontos 

PS Hospital Mário Gatti 24,1 pontos 

PA Dr. Sérgio Arouca 13,3 pontos 

PA Vila Padre Anchieta 12,5 pontos 

PA São José 12,2 pontos 

PA Centro 11,3 pontos 
Fonte: DEF – DR/CAS – Out/2011 

 
 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Considerando os resultados acima expostos e discutidos, foi possível identificar as 
principais características dos Serviços de Urgência e Emergência do município de 
Campinas, compreender melhor a inserção dos médicos nesses serviços e apontar 
alguns aspectos que, na nossa interpretação, merecem uma discussão mais 
aprofundada. 

 O município de Campinas conta com uma população estimada de 1.088.611 
habitantes e está subdividido em 05 distritos de saúde – norte, sul, leste, 
noroeste e sudoeste - com a estimativa de 200.000 habitantes por distrito. 

 
 A distribuição dos serviços vistoriados por distrito é a seguinte: Distrito Norte – 

PS do HC da Unicamp e PA Vila Padre Anchieta; Distrito Sul – PS do Hospital 
Mario Gatti e PA São José; Distrito Leste – PA Centro; Distrito Noroeste – PS do 
Hospital Celso Pierro e PA “Dr. Sérgio Arouca”; Distrito Sudoeste – PS do 
Hospital Ouro Verde. 

 
 Dos 08 serviços de urgência e emergência vistoriados 04 (50%) são unidades de 

Pronto Atendimento e 04 (50%) são Prontos Socorros vinculados a hospitais. 
 

 Quanto à abrangência dos serviços observou-se que 50% das instituições 
avaliadas referem ser referência distrital, 25% são tidas como referência 
intermunicipal, 12,5% municipal e os outros 12,5% regional. 
 

 O estudo sobre a origem da demanda nos serviços avaliados revelou que tanto 
os PA`s como os PS`s recebem pacientes extraterritoriais, tanto de outros 
distritos de saúde como de municípios circunvizinhos, estes desprovidos de 
serviços de saúde de maior complexidade. Sumaré, Hortolândia e Monte Mór 



 

aparecem como aqueles que encaminham pacientes para as unidades de 
urgência e emergência de Campinas.  
 

 100% dos serviços informam dispor de um sistema formal de referência com 
vinculação junto às Centrais Reguladoras de Vagas (SAMU, CROSS e Central 
Municipal de Vagas). 

 
 100% dos serviços informam ter dificuldades para remoção ou transferência de 

pacientes através dessas Centrais. 
 
 Com relação às comissões obrigatórias (CEM, CCIH, CRPM e CRO) constatou-se 

que 25% dos serviços não têm CEM, em 37,5% não há CCIH e em 50% não há 
CRPM e CRO. 
 

 Apenas 50% dos serviços possuem diretoria clínica, 75% dos serviços têm 
implantado o Programa de Acolhimento e Classificação de Risco. 
 

 Quanto ao livro para registros das ocorrências médicas observou-se que em 
25% dos serviços avaliados não havia o tal livro. 
 

 Com relação à existência de prontuário médico e/ou ficha de atendimento foi 
constatada que 100% dos serviços dispunham de prontuários/fichas 
preenchidos. 
 

 A partir dos resultados expostos foi possível identificar que 25% dos serviços 
não possuíam consultórios adequados, 50% dispunham de enfermarias de 
observação inadequadas e 87,5% dos serviços apresentavam salas de 
emergência devidamente equipadas e supridas de materiais e medicamentos, 
conforme determina a Portaria GM/MS 2048/02. 
 

 Em relação aos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, exigidos pela 
Resolução CFM nº 1451/95, observou-se que em 50% dos serviços não há 
disponibilidade plena de todos os serviços exigidos pela referida resolução.  
 

 A totalidade dos serviços (100%) refere dispor de ambulâncias para remoção de 
pacientes. Foram considerados serviços próprios, terceirizados, contratados ou 
do setor público. 
 

 Das instituições avaliadas 87,5% não dispunham de equipes médicas 
completas, tanto no qualitativo como quantitativo, conforme determina a 
Resolução CFM nº 1451/95 e a Portaria GM/MS 2048/02. 
 

 Em 62,5% dos serviços avaliados não há equipes de enfermagem completas, 
tanto no qualitativo como quantitativo, conforme determina a Resolução 
COFEN nº 146/92. 
 



 

 O regime de trabalho, mantido entre as instituições e os profissionais médicos, 
revelou que a grande maioria dos serviços (75%) contrata formalmente seus 
profissionais através da CLF (estatutário), portanto há vínculo trabalhista entre 
as partes. 25% dos serviços contratam os profissionais médicos através da CLT. 
Fica claro que não há precarização do vínculo trabalhista para os profissionais 
médicos que trabalham nestas unidades. 
 

 Analisando-se o indicador de produtividade: nº de atendimentos por hora-
médico, constata-se que em 37,5% dos serviços o índice observado variou 
entre 03 e 04 atendimentos por hora-médico, seguido de 25% dos serviços com 
índices variando na faixa de 01 a 02 atendimentos por hora-médico, 25,0% dos 
serviços com índices de 02 a 03 atendimentos/hora e 12,5% dos serviços com 
índices acima de 04 atendimentos por hora-médico. 
 

 Com relação ao indicador número de atendimentos de urgência e emergência 
por habitante – ano, projetando-se as médias mensais de atendimento nessas 
unidades de emergência, observa-se um índice projetado de 0,9 atendimentos 
por habitante-ano, índice este que está muito acima do parâmetro preconizado 
pelo Ministério da Saúde (Portaria GM/MS 1.101/02), que estabelece um índice 
de 0,45 atendimentos/habitante/ano. Essas informações permitem inferir que 
parte dos atendimentos realizados pelos serviços de urgência e emergência da 
região, não são efetivamente do município de Campinas, ultrapassam os limites 
geográficos do município. Outro fator que corrobora este alto índice de 
atendimento é o que diz respeito aos casos que não deveriam estar sendo 
assistido por este tipo de estabelecimento, por não se tratar de emergência, e 
sim serem atendidos nas unidades de atenção básica à saúde; caracterizando, 
desta forma, certa desorganização do sistema de saúde, quanto à 
hierarquização da rede assistencial. 

 
 Quanto ao índice de resolubilidade dos serviços de urgência e emergência, que 

propõe uma avaliação global de cada serviço, onde são considerados os 
aspectos de área física, equipamentos, SADT, recursos humanos e resultados; 
observa-se que apenas 50% dos serviços avaliados obtiveram índices 
considerados ótimo, por atenderem plenamente a legislação sanitária vigente, 
as normatizações técnicas e as regulamentações dos Conselhos de classe, 
enquanto que 25% dos serviços foram classificados como ruim e os outros 25% 
como péssimo. 
 

 Os serviços de urgência e emergência classificados como unidades de Pronto 
Atendimento têm sua resolutividade limitada pelas próprias características 
desses serviços, fato este corroborado pelo índice de resolutividade obtido por 
essas unidades. 
 

 Há um déficit de leitos de retaguarda, principalmente de leitos de UTI, o que 
ocasiona as superlotações dos leitos de observação desses serviços, com 
médias de permanência incompatíveis com as características de uma unidade 
de urgência/emergência. 



 

 

 Principalmente nas unidades de Pronto Atendimento há um déficit de médicos 
na composição das equipes de plantão, o que faz a sobrecarregar o trabalho 
médico e a aumentar o tempo de espera do paciente no aguardo do 
atendimento. 
 

 Os indicadores de produção, cotejados com os parâmetros propostos pela 
Portaria GM/MS 1.101/02, revelam haver um excesso de consultas atendidas 
nessas unidades de urgência/emergência, o que pode ser caracterizado como 
“desvio de função assistencial” dessas unidades, posto que tais atendimentos 
deveriam ter sido absorvidos pela rede básica de saúde e não foram. Estes 
fatos induzem-nos a formulação da hipótese de que parte dessa rede básica de 
saúde não funciona a contento, posto que parcela considerável dos 
atendimentos ocorridos nestas unidades de Pronto Atendimento não tem 
características de atendimentos de urgência/emergência. 
 

 A partir dos resultados apresentados e discutidos, foi possível identificar as 
condições precárias de infra-estrutura de determinados serviços, a 
disponibilidade de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico nas 24 horas, o 
déficit de recursos humanos, principalmente de médicos e pessoal de 
enfermagem, e da organização do trabalho médico. Esse resultado merece uma 
avaliação mais detalhada e pede algum encaminhamento de normatização 
desse espaço de assistência, objetivando maior qualidade de atenção às 
urgências e emergências e melhores condições de trabalho para os 
profissionais envolvidos. 

 

Esse conjunto de observações expostas à análise dos médicos, prestadores de serviços, 
autoridades da saúde, entidades, usuários dos serviços e população em geral é o ponto 
de partida para democratizar as informações disponíveis e ampliar a discussão; 
condição básica para alcançarmos soluções mais adequadas, ética e socialmente, para 
esse problema de saúde pública. 
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urgência e emergência. D.O.U., Brasília, 1/04/99, seção I, p. 79-90. 1999. 
 

23. MINISTÉRIO DA SAÚDE: Portaria GM nº 2925, de 09/06/98. Programa de apoio à 
implantação dos Sistemas Estaduais de Referência Hospitalar para atendimento de 
urgência e emergência. D.O.U., Brasília, 15/06/98, seção I, p. 44. 1998. 
 



 

24. MINISTÉRIO DA SAÚDE: Portaria nº 1863/03, de 29/09/03. Organiza as redes loco - 
regionais de atenção integral às urgências, enquanto elos de cadeia de manutenção da 
vida, tecendo-as em seus diversos componentes.  D.O.U., Brasília, 29/09/03. 
 

25. MINISTÉRIO DA SAÚDE: Portaria nº 2048/02, de 05/11/02. Estabelece o Regulamento 
Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência.  D.O.U., Brasília, 05/11/02. 
 

26. MINISTÉRIO DA SAÚDE: Portaria nº 2616, de 12/05/98. Expede diretrizes e normas 
para a prevenção das infecções hospitalares. D.O.U., Brasília, 13/05/98, seção I, nº 89, 
p. 133. 1998. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. ANEXOS  
 
 

8.1. Relatório P. A. Vila Padre Anchieta 
8.2. Relatório P. A. Centro 
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8.4. Relatório P. S. Hospital e Maternidade Celso Pierro 
8.5. Relatório P. S. Hospital Municipal Mário Gatti 
8.6. Relatório P. S. Hospital das Clínicas da Unicamp 
8.7. Relatório P. S. Hospital Ouro Verde 
8.8. Relatório P. A. São José 
8.9. Classificação das unidades através do Índice de Resolubilidade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.1. RELATÓRIO: 

 

PRONTO ATENDIMENTO VILA PADRE ANCHIETA 
 
 

I – INFORMAÇÕES SOBRE A SOLICITAÇÃO 
 
 Número de referência DEF: 9529 
 Nome da instituição: PRONTO ATENDIMENTO VILA PADRE ANCHIETA 
 Endereço: Av. João Paulo II, s/nº, Vila Padre Anchieta, Campinas/SP 
 Data da solicitação: 18/08/2011 
 Data do cadastramento: 31/08/2011 
 Origem: Cremesp 
 Responsável pela solicitação: Sra. Conselheira Dra. Silvia Helena Rondina Mateus 
 Número da sindicância: 89.661/2011 
 Motivo da solicitação: Diagnóstico do serviço 
 

II – INFORMAÇÕES SOBRE A DILIGÊNCIA 
 
Data da vistoria: 04/10/2011 
Hora da vistoria: 14 horas 
Tempo de vistoria: 2 horas e 20 minutos 
Responsáveis pelas informações: Dr. Luciano Fuzzato Silva, coordenador técnico, e 
Enfº José Roberto Silva, co-gerente administrativo. 
 

III – INFORMAÇÕES SOBRE A INSTITUIÇÃO 
 

Número de registro no CREMESP: não consta 

CNPJ: não dispõe 

CNES: 2022877 

Responsável Técnico: Dr. Luciano Fuzzato Silva, CRM 105.298 

Diretor Clínico: Dr. Luciano Fuzzato Silva 

 
O PRONTO ATENDIMENTO VILA PADRE ANCHIETA é uma instituição pública municipal 
voltada ao atendimento médico de urgência/emergência do distrito norte de 
Campinas, com aproximadamente 220.000 habitantes. 
 
A responsabilidade técnica da unidade está a cargo do Dr. Luciano Fuzzato Silva – CRM 
105.298, médico pediatra e emergencista, que acumula às funções de Diretor Clínico 
do serviço. 
 
O P.A. dispõe de mecanismos formais de referência e contra-referência com a rede 
pública local, sendo o Hospital das Clínicas da UNICAMP sua referência imediata. A 
unidade está vinculada ao SAMU e à Central Reguladora Municipal de Vagas de 
Campinas. 



 

O P.A. não dispõe de comissão de ética médica, comissão de revisão de óbitos, 
comissão de revisão de prontuários, CCIH e CIPA. Foi constatado não haver, até o 
momento, regimento interno do corpo clínico e registro do estabelecimento junto ao 
CREMESP. 
 

IV – FUNCIONAMENTO 
 
A unidade funciona diariamente, nas 24 horas, como uma unidade médico assistencial 
voltado às urgências/emergências, e para tanto dispõe da seguinte infra-estrutura. 
 

 
Foto 1: Entrada do PA Vila Padre Anchieta. 

 

 Recepção com sala de espera, TV e sanitários (masculino e feminino) para o 
público. O local é exíguo para receber a atual demanda e não oferece o 
conforto desejado aos pacientes (fotos 2 e 3). 

 

 Sala de acolhimento, também exígua e sem o provimento da privacidade 
necessária. Havia uma mesa e equipamentos (termômetro, esfigmomanômetro 
e estetoscópio) para exame. O acolhimento é realizado por uma enfermeira e 
consiste em classificar o grau de gravidade do paciente. Foi relatado que esse 
acolhimento não ocorre continuadamente, isto é, durante as 24 horas e nos 7 
dias da semana, posto que não há enfermeiras em número suficiente no 
quadro funcional da instituição capaz de suprir este serviço plenamente (foto 
4). 

 
 



 

        
Foto 2: Recepção do PA Vila Padre Anchieta.           Foto 3: Sala de espera  

 

 Cinco consultórios médicos, todos com pia, água, sabão líquido, papel toalha, 
maca para exames e negatoscópio. As condições gerais de iluminação, 
ventilação, higiene, limpeza e privacidade eram adequadas naquele momento 
(foto 5). 
 

 
Foto 4: Sala de acolhimento. 

 

 Sala de emergência com entrada independente, mas não de uso exclusivo, 
posto que este ambiente também é utilizado para a observação de pacientes 



 

graves. Esta sala encontrava-se devidamente equipada e suprida de materiais e 
medicamentos, como determina a portaria GM/MS 2048/02. Havia 
desfibriladores cardíacos (03), monitores multiparamétricos (03), ECG (01), 
ventilador a pressão (02), camas fawler com grades (02), laringoscópio, ambu, 
sondas e cânulas para EOT e insumos em geral. O local tem capacidade para 
assistir até 02 pacientes simultaneamente (foto 6). 
 

 
Foto 5: Um dos consultórios médicos com conjunto completo de pia. 

 

  Enfermaria de observação adulta (masculino e feminino) com 08 leitos, rede 
de 02, sanitário anexo e posto de enfermagem sem carrinho de emergência. As 
instalações físicas não eram adequadas e o estado de conservação e 
manutenção não era satisfatório. No momento da vistoria havia 07 pacientes 
em observação (foto 7). 

 

  Enfermaria de observação infantil com 05 leitos, área exígua em relação ao 
número de leitos existentes. Havia rede de gases e sanitário anexo. As 
instalações físicas não atendiam as normas sanitárias vigentes – RDC ANVISA 
50/02. Não havia pacientes em observação no momento da vistoria (foto 8). 

 

 Setor improvisado para observação de pacientes (adultos) em poltronas. Há 6 
poltronas instaladas em área exígua, em fila indiana, com fluxo prejudicado e 
sem ventilação necessária. Havia, no momento da vistoria, 03 pacientes em 
observação neste setor (foto 9). 



 

 

Foto 6: Sala de emergência, também utilizada para observação de pacientes graves. 

 

 Há um segundo setor improvisado para a observação de pacientes em macas, 
que também é utilizado como consultório médico, quando há médico em 
número suficiente na escala de plantão (sic). Este ambiente é exíguo para 
abrigar as 03 macas existentes no local, no momento da vistoria havia 02 
pacientes em observação. A área física existente é totalmente inadequada as 
normas técnicas vigentes – RDC ANVISA 50/02 (foto 10). 

 

 Sala de medicação com conjunto completo de pia, maca, recipiente para 
descarte de materiais perfuro contusos, materiais e medicamentos em 
condições adequadas de armazenamento e validade. Havia um refrigerador 
próprio para o armazenamento dos imunobiológicos disponíveis, com o 
respectivo mapa de controle de temperaturas. O local oferece a privacidade 
desejada aos pacientes. 

 

 Sala de suturas com: maca, foco auxiliar, conjunto completo de pia, materiais 
descartáveis e de uso em suturas, devidamente esterilizados e armazenados. 

 

 Sala de inaloterapia com pia, 04 pontos de ar comprimido e 01 ponto O2 e os 
respectivos fluxômetros. As máscaras e cachimbos encontravam-se 
adequadamente higienizados.  
 



 

 
Foto 7: Enfermaria de observação adulto (masculina e feminina). 
 

 
Foto 8: Enfermaria de observação pediátrica. 

 



 

 
Foto 9: Área adaptada para soroterapia. 

 

 
Foto 10: Sala adaptada para observação de pacientes em macas. 
 

 Sala para esterilização de materiais, com área para expurgo, preparo do 
material, lavagem, esterilização e guarda. Os fluxos são cruzados e os 
ambientes disponíveis exíguos. Havia uma autoclave elétrica no setor. 

 



 

 Sala de RX com um equipamento próprio, capaz de realizar radiografias 
simples. As condições locais de radioproteção eram adequadas; havia aventais 
plumbífero para proteção dos pacientes. 

 

 Almoxarifado e farmácia para a guarda e dispensação interna de 
medicamentos. O local é exíguo para esta função. Os estoques encontravam-se 
abastecidos e controlados; não havia falta de itens (padronizados) no estoque. 
Os medicamentos de emergência, existentes no local, atendem ao 
recomendado pela Portaria GM/MS 2048/02 (foto 11). 
 

 
Foto 11: Almoxarifado e farmácia 

 

 Conforto médico com apenas 01 quarto (masculino e feminino) com 02 camas 
beliches, sem sanitário anexo, e em condições inadequadas de manutenção e 
conservação, visto haver infiltrações e bolores nas paredes (foto 12). 

 

 Copa e refeitório para funcionários. 
 
As condições gerais de edificação, manutenção e conservação não eram adequadas, no 
momento da vistoria. A área física existente não atende ao recomendado pela 
legislação sanitária vigente - RDC ANVISA 50/02. 



 

 
Foto 12: Conforto médico. 

 
Quanto à disponibilidade de SADT no local e nas 24 horas, constatamos que o P.A. Vila 
Padre Anchieta dispõe apenas de RX, ECG e coleta de exames. Os exames coletados 
são encaminhados ao laboratório de análises clínicas do Hospital Ouro Verde ou 
Hospital Celso Pierro. A unidade não conta com UTI, centro cirúrgico e serviço de 
hemoterapia (foto 13). 
 

 
Foto 13: Sala de RX com um aparelho de 500 mA. 

 
Com relação às transferências e/ou remoções - via Central Reguladora Municipal de 
Vagas de Campinas - de pacientes assistidos, preliminarmente, no PA Vila Padre 



 

Anchieta, e que necessitaram de internações para prosseguimento da assistência em 
serviços de maior complexidade, nos foi informado que há enormes dificuldades em se 
obter vagas; o que fez com que estes pacientes permanecessem internados, por 
longos períodos (superior a 5 dias), nesta unidade (sic).  
 

V – RECURSOS HUMANOS 
 
O PRONTO ATENDIMENTO VILA PADRE ANCHIETA conta o seguinte quadro de 
médicos e funcionários: 
 
Nº de médicos* 44 

Nº de enfermeiras 14 

Nº de técnicos de enfermagem 05 

Nº de auxiliares de enfermagem 34 

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS (excluindo médicos) 94 

Fonte: Pronto Atendimento Vila Padre Anchieta – Out/2011. 
 

*Médicos: 23 clínicos (52%) e 21 pediatras (48%). 
A escala diária de trabalho médico está organizada da seguinte forma: 
 
 7 às 19 horas: 5 clínicos e 3 pediatras.  
 19 às 7 horas: 3 clínicos e 2 pediatras. 

 
Segundo informações, 50% das escalas de plantões médicos estão incompletas, 
principalmente na especialidade de clínica médica. No momento da vistoria havia 
apenas 1 clínico de plantão, quando a escala previa a presença de 5 clínicos. Esta 
insuficiência de médicos esta provocando uma espera de cerca de 7 horas para o 
atendimento (às 16 horas havia ficha das 9 horas e 10 minutos que ainda não havia 
sido chamada). A unidade não dispõe de uma escala de plantões à distância. 
 
A equipe de enfermagem da unidade é composta por 14 enfermeiras, 5 técnicos de 
enfermagem e 34 auxiliares de enfermagem. Como nas equipes médicas as equipes de 
enfermagem também não estão completas, há carência de técnicos e auxiliares de 
enfermagem. 
 
A equipe médica é composta por estatutários, admitidos por concurso público, e 
servidores celetistas, admitidos através de contrato com o Hospital Cândido Ferreira. 
Todos os médicos que atuam na instituição possuem registro junto ao Cremesp. 
 
O coordenador da unidade nos informa haver enormes dificuldades em se atrair 
médicos para compor as equipes de plantonistas. Estas dificuldades estão 
fundamentadas nas seguintes questões: 
 
 Baixos valores pagos por plantões - R$ 650,00 por 12 horas de plantão.  
 Equipe médica insuficiente, principalmente de clínica médica 
 Excesso de demanda, agravado pelo fato das equipes estarem incompletas. 
 Localização. 



 

VI – PRODUÇÃO/INDICADORES 
 
Segundo informações, o PRONTO ATENDIMENTO VILA PADRE ANCHIETA apresentou 
para o período de janeiro a agosto/2011 a seguinte média mensal de produção: 
 

PRODUÇÃO MÉDIA MENSAL % 

Nº atendimentos de clínica médica 6.358 73% 

Nº atendimentos de pediatria 2.340 27% 

Nº total de atendimentos no P. A. 8.698 100% 
Fonte: Pronto Atendimento Vila Padre Anchieta – Out/2011. 

 
Observa-se que 52% dos médicos que integram as equipes de plantonistas são clínicos 
(23) e 48% são pediatras (21), enquanto que a demanda da unidade tem um perfil 
inverso ao quadro de médicos disponibilizados, posto que 73% da demanda é de 
atendimento clínico e 27% pediátrico. Esta defasagem de pessoal fica evidente nos 
indicadores abaixo apresentados. 
 
A produção acima, em relação à equipe de médicos existentes, reflete os seguintes 
indicadores: 
 

INDICADORES ÍNDICES 

Nº consulta pediátrica por médico/hora 1,3 atendimentos por hora 

Nº consulta clínica por médico/hora 4,4 atendimentos por hora 

Nº hora médico/atendimento pediátrico 46 minutos 

Nº hora médico/atendimento clínico 13 minutos 
Fonte: DEF/DR – CAS – Out/2011. 

 

Segundo informações, a origem da demanda de atendimento do PA Padre Vila 
Anchieta é proveniente da região norte de Campinas e adjacências (60%) e dos 
municípios de Sumaré (20%) e Hortolândia (20%), em virtude da localização dessa 
unidade estar entre estes dois municípios. 
 
Há que se considerar que para os 13 leitos existentes nas enfermarias de observação, 
06 poltronas e 03 macas da unidade em si, não dispõem de médicos diaristas 
(assistência horizontal) para prestar assistência a estes pacientes. Esta atividade é de 
responsabilidade de toda equipe de plantonistas do PA, sobrecarregando 
sobremaneira estes profissionais. Este é mais um fator que evidencia a carência de 
médicos na composição das equipes de plantonistas. 
  
Durante o processo de vistoria foi observado que o Programa de Acolhimento não 
estava em funcionamento, posto haver falta de enfermeiras no quadro de pessoal. 
Constatou-se ainda que pacientes aguardavam por mais de 7 horas para serem 
atendidos. 
 
 
 
 



 

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  
Após nossa vistoria junto ao PRONTO ATENDIMENTO VILA PADRE ANCHIETA e as 
informações colhidas no local, se faz necessário as seguintes considerações: 
 

1.  Trata-se de uma unidade municipal de saúde, responsável pela assistência médica de 
urgência/emergência de aproximadamente 220.000 habitantes, localizados no distrito 
norte de Campinas.  
 

2. Além de Campinas a unidade recebe pacientes de Sumaré e Hortolândia, visto a 
proximidade dessa unidade com estes municípios. Cerca de 40% da demanda recebida 
nessa unidade é proveniente desses dois municípios (20% de Sumaré e 20% de 
Hortolândia) e os demais 60% tem sua origem em Campinas.  
 

3. O P. A. não dispõe de regimento interno do corpo clínico, comissão de ética médica, 
comissão de revisão de prontuário médico e CCIH. 
 

4. A unidade, no momento, está sob a responsabilidade técnica da Dr. Luciano Fuzzato 
Silva, CRM 105.298. 
 

5. Há dificuldade em se transferir pacientes, via Central Reguladora Municipal de Vagas, 
para serviços de maior complexidade, por absoluta falta de vagas, o que vem 
ocasionando internações, nos leitos de observação do P. A., por períodos superiores a 
05 dias. 
 

6. A área física existente é exígua para atender a atual demanda e inadequada às normas 
sanitárias vigentes – RDC ANVISA 50/02. As condições gerais de manutenção e 
conservação não eram adequadas. 
 

7. As enfermarias de observação não atendem as determinações sanitárias vigentes - 
RDC ANVISA 50/02. Havia macas em excesso e poltronas para observação de pacientes 
instaladas em locais inadequados as normas da legislação vigente. 
 

8. A sala de emergência encontrava-se devidamente equipada e suprida de materiais e 
medicamentos, de acordo com a Portaria GM/MS 2048/02.  Este ambiente também é 
utilizado como local para observação de pacientes graves, por possuir equipamentos 
para a manutenção cardiorrespiratória (ventiladores pulmonares). 
 

9. A unidade dispõe de RX e ECG no local e exames laboratoriais nas 24 horas (Hospital 
Ouro Verde e Hospital Celso Pierro). Não há serviço de hemoterapia, UTI e centro 
cirúrgico no local. 

 

10. Há 44 plantonistas na unidade, sendo 23 clínicos e 21 pediatras. Foi constatado haver 
déficit de clínicos nas escalas de plantões, há turnos com apenas 01clínico de plantão, 
quando a escala prevê a presença de 05 profissionais. Não há escalas de plantões 
médicos em disponibilidade.  



 

 
11. A demanda mensal oscila em torno de 8.700 atendimentos (73% de atendimentos 

clínicos e 27% de atendimentos pediátricos), sendo que 60% dessa demanda é de 
Campinas e 40% de Hortolândia e Sumaré. 
 

12. Os indicadores revelam índices de 1,3 atendimentos de pediatria/médico/hora e de 4,4 
atendimentos clínicos/médico/hora, o que corrobora o déficit de clínicos no quadro de 
médicos plantonistas da unidade. O indicador de produção para atendimento clínico 
mostra que há sobrecarga de trabalho médico. 
 

13. A falta de clínicos, aliada a demanda expressiva nesta especialidade, vem ocasionando 
morosidade no atendimento dos pacientes. Havia fichas de pacientes que aguardavam 
em torno de 7 horas para serem atendidos. 
 

14. O Programa de Acolhimento não esta em funcionamento pleno por falta de 
enfermeiras no quadro de pessoal.  
 

15. O PRONTO ATENDIMENTO VILA PADRE ANCHIETA não se encontrava em condições 
satisfatórias de funcionamento, por razões de inadequações de área física, demanda 
excessiva em relação às instalações e recursos disponibilizados, insuficiência de 
médicos (com claros nas escalas de plantonistas clínicos) e enfermeiras. A falta de 
vagas em serviços de referência (de maior complexidade) vem gerando internações 
nesta unidade por longos períodos, com a conseqüente superlotação dos leitos de 
observação e a disponibilização de macas em condições inadequadas, 
sobrecarregando sobremaneira todos os profissionais da unidade e em especial os 
médicos. 

 

Era o que tinha a informar. 
 
 
Campinas, 10 de outubro de 2011. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

8.2. RELATÓRIO: 

 

PRONTO ATENDIMENTO CENTRO 
 
 

I – INFORMAÇÕES SOBRE A SOLICITAÇÃO 
 
 Número de referência DEF: 9532 
 Nome da instituição: PRONTO ATENDIMENTO CENTRO 
 Endereço: Rua Barreto Leme, 1.550, Centro, Campinas/SP 
 Data da solicitação: 18/08/2011 
 Data do cadastramento: 31/08/2011 
 Origem: Cremesp 
 Responsável pela solicitação: Sra. Conselheira Dra. Silvia Helena Rondina Mateus 
 Número da sindicância: 89.661/2011 
 Motivo da solicitação: Diagnóstico do serviço 
 

II – INFORMAÇÕES SOBRE A DILIGÊNCIA 
 
Data da vistoria: 05/10/2011 
Hora da vistoria: 14 horas 
Tempo de vistoria: 2 horas e 10 minutos 
Responsável pela informação: Enfª. Andrea de Andrade Pinto Belchior, co-gerente 
administrativa. 
 

III – INFORMAÇÕES SOBRE A INSTITUIÇÃO 
 
Número de registro no CREMESP: não consta 
CNPJ: não dispõe 
CNES: 5403952 
Responsável Técnico: Dra. Márcia Gonçalves Machado. 
Diretor Clínico: Dra. Márcia Gonçalves Machado, CRM 133.782. 
 
O PRONTO ATENDIMENTO CENTRO é uma instituição pública municipal voltada ao 
atendimento médico de urgência/emergência do distrito leste e sul de Campinas, com 
aproximadamente 400.000 habitantes. 
 
A responsabilidade técnica da unidade está a cargo da Dra. Márcia Gonçalves 
Machado, CRM 133.782, que acumula às funções de Diretora Clínica do serviço. 
 
O P. A. dispõe de mecanismos formais de referência e contra-referência com a rede 
pública local, sendo o Hospital Municipal “Dr. Mário Gatti” sua referência imediata. A 
unidade está vinculada ao SAMU e à Central Reguladora Municipal de Vagas de 
Campinas. 
 



 

O P.A. não dispõe de comissão de ética médica, comissão de revisão de óbitos, 
comissão de revisão de prontuários, CCIH e CIPA. Foi constatado não haver, até o 
momento, regimento interno do corpo clínico e registro do estabelecimento junto ao 
CREMESP. 
 

IV – FUNCIONAMENTO 
 
A unidade funciona diariamente, nas 24 horas, como uma unidade médico assistencial 
voltado às urgências/emergências, e para tanto dispõe da seguinte infra-estrutura. 
 

 
Foto 1: Entrada do Pronto Atendimento Centro. 

 

 Recepção com sala de espera, TV e sanitários (masculino e feminino) para o 
público. O local é adequado para receber a atual demanda e oferece o conforto 
desejado aos pacientes (fotos 2 e 3). 

 

 Sala de acolhimento com uma mesa e equipamentos (termômetro, 
esfigmomanômetro e estetoscópio) para exame. O acolhimento é realizado por 
técnicos ou auxiliares de enfermagem, enquanto que a classificação de risco é 
de responsabilidade da enfermeira. Foi relatado que o acolhimento ocorre 
continuadamente, isto é, durante as 24 horas e nos 7 dias da semana, quando 
há demanda para tanto (sic) (foto 4). 



 

     
Foto 2: Recepção do PA Centro.                              Foto 3: Sala de espera. 
 
 

 
Foto 4: Sala de acolhimento. 
 



 

 
Foto 5: Consultório médico. 
 

 Quatro consultórios médicos, todos com pia, água, sabão líquido, papel toalha, 
maca para exames e negatoscópio. As condições gerais de iluminação, 
ventilação, higiene, limpeza e privacidade eram adequadas naquele momento 
(foto 5). 
 

 
Foto 6: Sala de emergência, também utilizada para observação de pacientes graves. 

 

 Sala de emergência com entrada independente, mas não de uso exclusivo, 
posto que este ambiente também é utilizado para a observação de pacientes 
graves. Esta sala encontrava-se devidamente equipada e suprida de materiais e 



 

medicamentos, como determina a portaria GM/MS 2048/02. Havia 
desfibrilador cardíaco (01), monitores multiparamétricos (02), ECG (01), 
ventilador a pressão (03), camas fawler com grades (02), laringoscópio, ambu, 
sondas e cânulas para EOT e insumos em geral. O local tem capacidade para 
assistir até 02 pacientes simultaneamente (foto 6). 

 

 
Foto 7: Enfermaria de observação masculina. 

 

  Enfermaria de observação masculina (adulto) com 04 leitos, rede de 02 e 
sanitário anexo. As instalações físicas eram adequadas e o estado de 
conservação e manutenção era satisfatório. No momento da vistoria havia 03 
pacientes em observação (foto 7). 
 

 Enfermaria de observação feminina (adulta) com 04 leitos, rede de 02 e 
sanitário anexo. As instalações físicas eram adequadas e o estado de 
conservação e manutenção era satisfatório. No momento da vistoria não havia 
pacientes em observação (foto 8). 
 

 Isolamento: 01 leito, rede de 02 e sanitário anexo. As instalações físicas eram 
adequadas e o estado de conservação e manutenção era satisfatório. No 
momento da vistoria não havia paciente em observação. 



 

 
Foto 8: Enfermaria de observação feminina. 
 

 Posto de enfermagem com visão geral de todas as unidades de observação, 
com conjunto completo de pia, materiais e medicamentos, insumos de uso 
geral, descarpack e lixeira com pedal. Não havia carro de emergência 
estacionado neste setor, quando há necessidade utiliza o existente na sala de 
emergência (sic). 
 

 
Foto 9: Macas no corredor utilizadas para observação de pacientes. 
 



 

 Setor improvisado para observação de pacientes em macas estacionadas no 
corredor. Há 4 macas dispostas em fila indiana, com fluxo prejudicado e sem 
ventilação necessária. No momento da vistoria não havia pacientes em 
observação neste setor. A área física disponibilizada para esta finalidade é 
totalmente inadequada as normas técnicas vigentes – RDC ANVISA 50/02 (foto 
9). 
 

 Há outro setor improvisado para observação de pacientes em uso de 
medicação endovenosa rápida. Havia 12 cadeiras instaladas em área exígua, 
com fluxo prejudicado e sem ventilação necessária. No momento da vistoria 06 
pacientes permaneciam em observação neste setor (foto 10). 
 

 
Foto 10: Cadeiras utilizadas por pacientes em soroterapia. 
 

 Sala de medicação com conjunto completo de pia bancada, maca, recipiente 
para descarte de materiais perfuro contusos, materiais e medicamentos em 
condições adequadas de armazenamento e validade. O local oferece a 
privacidade desejada aos pacientes (foto 11). 

 

 Sala de suturas com: maca, foco auxiliar, conjunto completo de pia, materiais 
descartáveis e de uso em suturas, devidamente esterilizados e armazenados. O 
local também é utilizado para a realização de ECG. 
 



 

 Sala de inaloterapia com pia, 03 pontos de ar comprimido e 03 ponto O2 e os 
respectivos fluxômetros. As máscaras e cachimbos encontravam-se 
adequadamente higienizados.  

 

 
Foto 11: Sala de medicação co pia bancada, materiais e insumos. 

 

 Sala destinada à farmácia para a guarda e dispensação interna de 
medicamentos. Os estoques encontravam-se abastecidos e controlados; não 
havia falta de itens (padronizados) no estoque. Os medicamentos de 
emergência, existentes no local, atendem ao recomendado pela Portaria 
GM/MS 2048/02. 
 

 
Foto 12: Conforto médico. 



 

 Conforto médico com apenas 01 quarto (masculino e feminino) com 03 camas, 
com sanitário anexo e ante-sala com sofá, TV e geladeira. As condições de 
manutenção, conservação, higiene e limpeza eram adequadas no momento da 
vistoria (foto 12). 
 

 Copa e refeitório para funcionários. 
 

As condições gerais de edificação, manutenção e conservação eram adequadas, no 
momento da vistoria. A área física existente, apesar das adaptações realizadas com a 
instalação de macas nos corredores, atendia o básico recomendado pela legislação 
sanitária vigente - RDC ANVISA 50/02. 
 
Quanto à disponibilidade de SADT no local e nas 24 horas, constatamos que o Pronto 
Atendimento Centro dispõe apenas de ECG e coleta de exames. Os exames de RX são 
realizados na Santa Casa de Campinas, que segundo informações da Dra. Márcia 
Gonçalves Machado a regularidade na realização desses exames, por essa instituição, 
não é uma constante, há falhas freqüentes, o que acaba por prejudicar o andamento 
do serviço (sic). Os exames laboratoriais coletados na unidade são encaminhados ao 
laboratório de análises clínicas do Hospital Mario Gatti. O PA não conta com UTI, 
centro cirúrgico e serviço de hemoterapia. 
 
Com relação às transferências e/ou remoções - via Central Reguladora Municipal de 
Vagas de Campinas - de pacientes assistidos, preliminarmente, no PA Centro, e que 
necessitaram de internações para prosseguimento da assistência em serviços de maior 
complexidade, nos foi informado que há enormes dificuldades em se obter vagas; o 
que fez com que estes pacientes permanecessem internados, por longos períodos 
(variou de 2 a 7 dias), nesta unidade (sic).  
 

V – RECURSOS HUMANOS 
 
O PRONTO ATENDIMENTO CENTRO conta o seguinte quadro de médicos e 
funcionários: 
 
Nº de médicos* 34 

Nº de enfermeiras 13 

Nº de técnicos de enfermagem 09 

Nº de auxiliares de enfermagem 34 

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS (excluindo médicos) 100 

Fonte: Pronto Atendimento Vila Padre Anchieta – Out/2011. 

 

*Médicos: 34 clínicos (100%). Não há atendimento pediátrico nesta unidade. 
 
A escala diária de trabalho médico está organizada da seguinte forma: 
 

 7 às 19 horas: 5 clínicos “na porta” e 1 clínico “na assistência horizontal”  
 19 às 7 horas: 3 clínicos  

 



 

Segundo informações, as escalas de plantões médicos estão completas, para o perfil da 
unidade que não faz atendimento pediátrico. O tempo de espera para que a consulta 
se realize, no momento da vistoria, era de 20 minutos (às 15 horas e 10 minutos havia 
ficha das 14 horas e 50 minutos sendo chamada). A unidade não dispõe de uma escala 
de plantões à distância. 
 
A equipe de enfermagem da unidade é composta por 13 enfermeiras e 9 técnicos de 
enfermagem e 34 auxiliares de enfermagem. As equipes de enfermagem não estão 
completas, há carência de técnicos e auxiliares de enfermagem. 
 
 A equipe médica é composta por estatutários, admitidos por concurso público, e 
servidores celetistas, admitidos através de contrato com o Hospital Cândido Ferreira. 
Todos os médicos que atuam na instituição possuem registro junto ao Cremesp. 
 
O co-gerente da unidade nos informa não haver enormes dificuldades em se atrair 
médicos para compor as equipes de plantonistas.  
 
 

VI – PRODUÇÃO/INDICADORES 
 
Segundo informações, o PRONTO ATENDIMENTO CENTRO apresentou para o período 
de janeiro a agosto/2011 a seguinte média mensal de produção: 
 

PRODUÇÃO MÉDIA MENSAL 

Nº atendimentos de clínica médica 9260 
Fonte: Pronto Atendimento Centro – Out/2011. 

 
A produção acima, em relação à equipe de médicos existentes, reflete os seguintes 
indicadores: 
 

INDICADORES ÍNDICES 

Nº consulta clínica por médico/hora 3,2 atendimentos por hora 

Nº hora médico/atendimento clínico 19 minutos 
Fonte: DEF/DR – CAS – Out/2011. 

 

A direção do Pronto Atendimento Centro nos informa não possuir estudos sobre a 
origem da demanda naquela unidade e nem outras informações epidemiológicas. 
 
Há que se considerar que para os 9 leitos existentes nas enfermarias de observação, 12 
cadeiras destinadas a soroterapia e as 05 macas instaladas nos corredores, há 01 
médico diarista (assistência horizontal) responsável por prestar assistência a estes 
pacientes.  
  
Durante o processo de vistoria foi observado que o Programa de Acolhimento e 
Classificação de Risco estava implantado e em funcionamento. Constatou-se que 
pacientes não aguardavam por mais de 20 minutos para serem atendidos. 



 

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  
Após nossa vistoria junto ao PRONTO ATENDIMENTO CENTRO e as informações 
colhidas no local, se faz necessário as seguintes considerações: 
 

1.  Trata-se de uma unidade municipal de saúde, responsável pela assistência médica de 
urgência/emergência de aproximadamente 4000.000 habitantes, localizados nos 
distritos leste e sul de Campinas.  
 

2. A direção da unidade refere não possuir estudos sobre a origem da demanda e nem 
outras informações epidemiológicas. 
 

3. O P.A. não dispõe de regimento interno do corpo clínico, comissão de ética médica, 
comissão de revisão de prontuário médico e CCIH. 
 

4. A unidade, no momento, está sob a responsabilidade técnica da Dra. Márcia Gonçalves 
Machado, CRM 133.782. 
 

5. Há dificuldade em se transferir pacientes, via Central Reguladora Municipal de Vagas, 
para serviços de maior complexidade, por absoluta falta de vagas, o que vem 
ocasionando internações, nos leitos de observação do P.A., por períodos que variam 
de 02 a 07 dias. 
 

6. A área física existente é adequada para atender a atual demanda e atende as 
exigências emanadas das normas sanitárias vigentes – RDC ANVISA 50/02 e Portaria 
GM/MS/2048/02. As condições gerais de manutenção, conservação, higiene e limpeza 
eram adequadas. 
 

7. As enfermarias de observação atendem as determinações sanitárias vigentes - RDC 
ANVISA 50/02; embora houvesse macas instaladas nos corredores e cadeiras 
destinadas a soroterapia.  
 

8. A sala de emergência encontrava-se devidamente equipada e suprida de materiais e 
medicamentos, de acordo com a Portaria GM/MS 2048/02.  Este ambiente também é 
utilizado como local para observação de pacientes graves, por possuir equipamentos 
destinados a manutenção cardiorrespiratória (ventiladores pulmonares). 
 

9. A unidade dispõe apenas de ECG no local e nas 24 horas. Os exames de RX são 
encaminhados para a Santa Casa de Campinas e os exames laboratoriais vão para o 
Hospital Mario Gatti, contrariando a Portaria GM/MS 2048/02.  Não há serviço de 
hemoterapia, UTI e centro cirúrgico no local. 
 

10. Há 34 plantonistas na unidade, todos clínicos, não há atendimento pediátrico neste 
Pronto Atendimento, o que contraria a Portaria GM/MS 2048/02. Foi constatado haver 
plantonistas para a assistência horizontal, no turno das 7 às 19 horas. A escala prevê a 
presença de 05 profissionais para a assistência vertical e 01 plantonista para a 
assistência horizontal. Não há escalas de plantões médicos em disponibilidade.  



 

 
11. A demanda mensal oscila em torno de 9.260 atendimentos, sendo que essa demanda é 

proveniente dos distritos leste e sul. 
 

12. Os indicadores revelam índices de 3,2 atendimentos clínicos/médico/hora, ou seja, 01 
atendimento a cada 19 minutos, índices satisfatórios para uma unidade de urgência e 
emergência, indicando não haver sobrecarga de trabalho médico nesta unidade. 
 

13. O Programa de Acolhimento e Classificação de Risco esta em pleno funcionamento. Foi 
constatado que pacientes não aguardavam por mais de 20 minutos para serem 
atendidos. 
 

14. O PRONTO ATENDIMENTO CENTRO destina-se, exclusivamente, ao atendimento das 
urgências e emergências de adultos. As instalações estavam em condições satisfatórias 
de funcionamento. Há problemas na disponibilização de SADT nas 24 horas e na 
obtenção de vagas em unidades de maior complexidade. A falta de vagas em serviços 
de referência (de maior complexidade) vem gerando internações nesta unidade por 
longos períodos, com a conseqüente superlotação dos leitos de observação e a 
disponibilização de macas em condições inadequadas. 
 
 
 
Era o que tinha a informar. 
 
 
 
Campinas, 11 de outubro de 2011. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.3. RELATÓRIO: 

 

PRONTO ATENDIMENTO “DR. SÉRGIO AROUCA” 
 
 

I – INFORMAÇÕES SOBRE A SOLICITAÇÃO 
 
 Número de referência DEF: 9531 
 Nome da instituição: PRONTO ATENDIMENTO “DR. SÉRGIO AROUCA” 
 Endereço: Rua Dirce de Oliveira Santos, 280, Jardim Alto do Belém, Campinas/SP 
 Data da solicitação: 18/08/2011 
 Data do cadastramento: 31/08/2011 
 Origem: Cremesp 
 Responsável pela solicitação: Sra. Conselheira Dra. Silvia Helena Rondina Mateus 
 Número da sindicância: 89.661/2011 
 Motivo da solicitação: Diagnóstico do serviço 
 

II – INFORMAÇÕES SOBRE A DILIGÊNCIA 
 
Data da vistoria: 19/10/2011 
Hora da vistoria: 14 horas 
Tempo de vistoria: 2 horas e 20 minutos 
Responsáveis pelas informações: Sra. Raquel Martins Fernandes, assistente de gestão, 
e a Enfª Elizabeth Wagner Ernest.  
 

III – INFORMAÇÕES SOBRE A INSTITUIÇÃO 
 
Número de registro no CREMESP: não consta 
CNPJ: não dispõe 
CNES: 5874998 
Responsável Técnico: Dr. Cássio Arruda Soares 
Diretor Clínico: Dr. Cássio Arruda Soares, CRM 78.915 
 
O PRONTO ATENDIMENTO “DR. SÉRGIO AROUCA” é uma instituição pública municipal 
voltada ao atendimento médico de urgência/emergência do distrito noroeste de 
Campinas; região com aproximadamente 200.000 habitantes, e parte do bairro de 
Santa Clara localizado em Monte Mór. 
 

A responsabilidade técnica da unidade está a cargo da Dr. Cássio Arruda Soares, CRM 
78.915, que acumula às funções de Diretor Clínico do serviço. 

 
O P.A. dispõe de mecanismos formais de referência e contra-referência com a rede 
pública local, sendo os hospitais Celso Pierro e Mário Gatti suas referências imediatas. 
A unidade está vinculada ao SAMU e à Central Reguladora Municipal de Vagas de 
Campinas. 



 

O P.A. não dispõe de comissão de ética médica, comissão de revisão de óbitos, 
comissão de revisão de prontuários, CCIH e CIPA. Foi constatado não haver, até o 
momento, regimento interno do corpo clínico e registro do estabelecimento junto ao 
CREMESP. 
 
Esta unidade assistencial foi inaugurada em 24 de junho e 2008, com a finalidade de 
ser um pronto atendimento médico, nas 24 horas.  
 

IV – FUNCIONAMENTO 
 
A unidade funciona diariamente, nas 24 horas, como uma unidade médico assistencial 
voltado às urgências/emergências, e para tanto dispõe da seguinte infra-estrutura. 
 

 
Foto 1: Entrada do PA “Dr. Sérgio Arouca”. 
 

 Recepção com ampla área de espera, TV e sanitários (masculino e feminino) 
para o público. O local é adequado para receber a atual demanda e oferece o 
conforto aos pacientes (foto 2). 

 

 Sala de acolhimento com: mesa e equipamentos (termômetro, 
esfigmomanômetro e estetoscópio) para exame. O acolhimento é realizado por 
técnicos ou auxiliares de enfermagem, enquanto que a classificação de risco é 
de responsabilidade da enfermeira. Foi relatado que o acolhimento ocorre 
continuadamente, isto é, durante as 24 horas e nos 7 dias da semana, quando 
há demanda para tanto (sic). 



 

 
Foto 2: Balcão de recepção e área de espera. 

 

 Sete consultórios médicos (04 clínicos e 03 pediátricos), todos com pia, água, 
sabão líquido, papel toalha, maca para exames e negatoscópio. As condições 
gerais de iluminação, ventilação, higiene, limpeza e privacidade eram 
adequadas naquele momento (foto 3). 
 

 
Foto 3: Um dos consultórios médicos. 
 

 Sala de emergência (03 macas para atendimento) com entrada independente e 
de uso exclusivo para emergências médicas. Esta sala encontrava-se 



 

devidamente equipada e suprida de materiais e medicamentos, como 
determina a portaria GM/MS 2048/02. Havia desfibriladores cardíacos (02), 
monitore multiparamétrico (01), ECG (01), ventiladores pulmonares da marca 
Takaoka Smart (03), laringoscópio, ambu, sondas e cânulas para EOT e insumos 
em geral. O local tem capacidade para assistir até 03 pacientes 
simultaneamente (foto 4). 
 

 
Foto 4: Sala de emergência com capacidade para 3 pacientes. 

 

  Enfermaria de observação masculina com 07 leitos, sanitário anexo, rede de 02 
e posto de enfermagem com visão geral de todos os leitos de observação, 
conjunto completo de pia, materiais e medicamentos, insumos de uso geral, 
descarpack e lixeira com pedal. Havia carro de emergência estacionado neste 
setor, sem desfibrilador cardíaco, quando há necessidade utiliza o existente na 
sala de emergência (sic). As instalações físicas eram adequadas e o estado de 
conservação e manutenção era satisfatório. No momento da vistoria havia 05 
pacientes em observação. 
 

 Enfermaria de observação feminina com 07 leitos, sanitário anexo, rede de 02 e 
posto de enfermagem com visão geral de todos os leitos de observação, 
conjunto completo de pia, materiais e medicamentos, insumos de uso geral, 
descarpack e lixeira com pedal. Havia carro de emergência estacionado neste 
setor, sem desfibrilador cardíaco, quando há necessidade utiliza o existente na 
sala de emergência (sic). As instalações físicas eram adequadas e o estado de 
conservação e manutenção era satisfatório. No momento da vistoria havia 06 
pacientes em observação (foto 5). 



 

 
Foto 5: Enfermarias de observação feminina (7 leitos) e o posto de enfermagem. 

 

 
Foto 6: Enfermarias de observação infantil (7 leitos) e o posto de enfermagem. 
 

 Enfermaria de observação infantil com 07 leitos, sanitário anexo, rede de 02 e 
posto de enfermagem com visão geral de todos os leitos de observação, 
conjunto completo de pia, materiais e medicamentos, insumos de uso geral, 



 

descarpack e lixeira com pedal. Havia carro de emergência estacionado neste 
setor, sem desfibrilador cardíaco, quando há necessidade utiliza o existente na 
sala de emergência (sic). As instalações físicas eram adequadas e o estado de 
conservação e manutenção era satisfatório. No momento da vistoria não havia 
pacientes em observação (foto 6). 

 

 Isolamento com antecâmara, 01 leito, rede de 02 e sanitário anexo. As 
instalações físicas eram adequadas e o estado de conservação e manutenção 
era satisfatório. No momento da vistoria não havia paciente em observação. 

 

 Sala de medicação com conjunto completo de pia bancada, maca, recipiente 
para descarte de materiais perfuro contusos, materiais e medicamentos em 
condições adequadas de armazenamento e validade. O local oferece a 
privacidade desejada aos pacientes (foto 7). 
 

 
Foto 7: Sala de medicação do PS Infantil. 
 

 Sala de suturas com: maca, foco auxiliar, conjunto completo de pia, materiais 
descartáveis e de uso em suturas, devidamente esterilizados e armazenados. O 
local também é utilizado para a realização de ECG. 
 



 

 Sala de gesso em anexo ao consultório de ortopedia. Estes ambientes não estão 
em atividade pela inexistência de ortopedistas compondo as escalas de 
plantões médicos (sic). 

 

 Sala de inaloterapia com conjunto completo de pia, 02 pontos de ar 
comprimido e 02 pontos O2 com os respectivos fluxômetros. As máscaras e 
cachimbos encontravam-se adequadamente higienizados (foto 8). 
 

 

 
Foto 8 : Sala de inalações do PS Infantil. 
 

 Sala destinada à soroterapia com conjunto completo de pia bancada, 
descarpack, materiais e insumos próprios para aplicação de medicação 
endovenosa, 04 poltronas e suportes para soro. 

 

 Área destinada à farmácia para a guarda, preparo e dispensação interna de 
medicamentos. O serviço trabalha com o sistema de dispensação por dose 
unitária. Há uma farmacêutica responsável pelo serviço. Os estoques 
encontravam-se controlados, mas deficitários em Amoxacilina e Hidróxido de 
Alumínio e controlados. Os medicamentos de emergência, existentes no local, 
atendem ao recomendado pela Portaria GM/MS 2048/02. 
 



 

 Sala de RX com 01 aparelho de RX de 500 mA, aventais plumbífero e protetores 
de gônadas. O serviço funciona nas 24 horas. 
 

 Central de Esterilização de Materiais com área física adequada as normas 
técnicas vigentes – RDC ANVISA 50/02 – e fluxos interno e externo sem 
cruzamentos. 

 

 Conforto médico masculino e feminino, camas, sanitário anexo. As condições 
de manutenção, conservação, higiene e limpeza eram adequadas no momento 
da vistoria. 
 

 Copa e refeitório para funcionários. 
 

As condições gerais de edificação, manutenção, conservação e limpeza eram 
adequadas, no momento da vistoria. A área física existente atende ao recomendado 
pela legislação sanitária vigente - RDC ANVISA 50/02. 
 
Quanto à disponibilidade de SADT no local e nas 24 horas, constatamos que o Pronto 
Atendimento “Dr. Sérgio Arouca” dispõe apenas de RX, ECG e coleta de exames. Os 
exames laboratoriais coletados na unidade são encaminhados ao laboratório de 
análises clínicas do Hospital e Maternidade Celso Pierro. O PA não conta com UTI, 
centro cirúrgico e serviço de hemoterapia. 
 
Com relação às transferências e/ou remoções - via Central Reguladora Municipal de 
Vagas de Campinas - de pacientes assistidos, preliminarmente, no PA “Dr. Sérgio 
Arouca”, e que necessitaram de internações para prosseguimento da assistência em 
serviços de maior complexidade, nos foi informado que há dificuldades em se obter 
vagas; o que faz com que estes pacientes permaneçam internados, por longos 
períodos (de 2 a 4 dias), nesta unidade (sic).  
 

V – RECURSOS HUMANOS 
 
O PRONTO ATENDIMENTO “DR. SÉRGIO AROUCA” conta o seguinte quadro de 
médicos e funcionários: 
 
Nº de médicos* 54 

Nº de enfermeiras 16 

Nº de técnicos de enfermagem 39 

Nº de auxiliares de enfermagem 02 

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS (excluindo médicos) 140 

Fonte: Pronto Atendimento “Dr. Sérgio Arouca” – Out/2011. 

 

*Médicos: 34 clínicos (63%) e 20 pediatras (37%). Não há atendimento de ortopedia 
nesta unidade. 
 



 

A escala diária de trabalho médico está organizada da seguinte forma: 
 

 7 às 19 horas: 4 clínicos e 3 pediatras . Há 1 clínico “na assistência 
horizontal”  

 19 às 7 horas: 3 clínicos e 2 pediatras 
 

Segundo informações, as escalas de plantões médicos não estão completas, para o 
perfil da unidade. Não há ortopedistas nas escalas de plantões. O tempo de espera 
para que a consulta se realize, no momento da vistoria, era de 60 minutos. A unidade 
não dispõe de uma escala de plantões à distância. 
 
A equipe de enfermagem da unidade é composta por 16 enfermeiras, 39 técnicos de 
enfermagem e 02 auxiliares de enfermagem. As equipes de enfermagem não estão 
completas, há carência de técnicos e auxiliares de enfermagem (sic). 
 
 A equipe médica é composta por estatutários, admitidos por concurso público, e 
servidores celetistas, admitidos através de contrato com o Hospital Cândido Ferreira. 
Todos os médicos que atuam na instituição possuem registro junto ao Cremesp. 
 
A assistente de gestão da unidade nos informa haver dificuldades em se atrair médicos 
para compor as equipes de plantonistas, por questões salariais e de localização da 
unidade. 
 

VI – PRODUÇÃO/INDICADORES 
 
Segundo informações, o PRONTO ATENDIMENTO “DR. SÉRGIO AROUCA” apresentou 
para o período de janeiro a junho/2011 a seguinte média mensal de produção: 
 

PRODUÇÃO MÉDIA MENSAL % 

Nº de atendimentos de clínica médica  8.480  69% 

Nº de atendimentos de pediatria 3.808 31%  

Nº total de atendimentos no PA 12.288  100% 
Fonte: Pronto Atendimento “Dr. Sérgio Arouca” – Out/2011. 

 
A produção acima, em relação à equipe de médicos existentes, reflete os seguintes 
indicadores: 
 

INDICADORES ÍNDICES 

Nº consultas clínicas por médico/hora 3,4 atendimentos por hora 

Nº consultas pediátricas por médico/hora 2,1 atendimentos por hora 

Nº hora médico/atendimento clínico 18 minutos 

Nº hora médico/atendimento pediátrico 28 minutos 
Fonte: DEF/DR – CAS – Out/2011. 

 

A assistente de gestão do Pronto Atendimento “Dr. Sérgio Arouca” nos informa não 
possuir estudos pormenorizados sobre a origem da demanda naquela unidade. 



 

Há que se considerar que para os 22 leitos existentes nas enfermarias de observação e 
as 04 poltronas destinadas a soroterapia, há 01 médico diarista (assistência horizontal) 
responsável por prestar assistência a estes pacientes, das 7 às 18 horas. 
  
Durante o processo de vistoria foi observado que o Programa de Acolhimento e 
Classificação de Risco estava implantado e em funcionamento. Constatou-se que 
pacientes não aguardavam por mais de 1 hora para serem atendidos. 
 

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  
Após nossa vistoria junto ao PRONTO ATENDIMENTO “DR. SÉRGIO AROUCA” e as 
informações colhidas no local, se faz necessário as seguintes considerações: 
 

1. Trata-se de uma unidade municipal de saúde, responsável pela assistência médica de 
urgência/emergência de aproximadamente 200.000 habitantes, localizados no distrito 
noroeste de Campinas e no bairro de Santa Clara de Monte Mór.  
 

2. A direção da unidade refere não possuir estudos pormenorizados sobre a origem da 
demanda. 
 

3. O P.A. não dispõe de regimento interno do corpo clínico, comissão de ética médica, 
comissão de revisão de prontuário médico e CCIH. 
 

4. A unidade, no momento, está sob a responsabilidade técnica da Dr. Cássio arruda 
Soares, CRM 78.915. 
 

5. Há dificuldade em se transferir pacientes, via Central Reguladora Municipal de Vagas, 
para serviços de maior complexidade, por absoluta falta de vagas, o que vem 
ocasionando internações, nos leitos de observação do PA, por períodos que variam de 
02 a 04 dias. 
 

6. A área física existente é adequada para atender a atual demanda e atende as 
exigências emanadas das normas sanitárias vigentes – RDC ANVISA 50/02 e Portaria 
GM/MS/2048/02. As condições gerais de manutenção, conservação, higiene e limpeza 
eram adequadas. 
 

7. As enfermarias de observação atendem as determinações sanitárias vigentes - RDC 
ANVISA 50/02.  
 

8. A sala de emergência encontrava-se devidamente equipada e suprida de materiais e 
medicamentos, de acordo com a Portaria GM/MS 2048/02.  Este ambiente tem 
capacidade para receber até 03 pacientes, simultaneamente. 

 

9. A unidade dispõe apenas de RX e ECG no local e nas 24 horas. Os exames laboratoriais 
são colhidos no local e encaminhados ao laboratório do Hospital e Maternidade Celso 
Pierro.  Não há serviço de hemoterapia, UTI e centro cirúrgico no local. 



 

 
10. Há 54 plantonistas na unidade, 34 clínicos e 20 pediatras. Foi constatado haver 

plantonistas para a assistência horizontal, no turno das 7 às 18 horas. A escala prevê a 
presença de 04 clínicos e 03 pediatras para a assistência vertical e 01 plantonista para 
a assistência horizontal. Não há escalas de plantões médicos em disponibilidade.  
 

11. A demanda mensal oscila em torno de 12.288 atendimentos (69% clínico e 31% 
pediátrico), sendo que essa demanda é proveniente do distrito noroeste de Campinas. 
 

12. Os indicadores revelam índices de 3,4 atendimentos clínicos/médico/hora e de 2,1 
atendimentos pediátricos/médico/horas, índices satisfatórios para uma unidade de 
urgência e emergência. Não há indícios de sobrecarga de trabalho médico nesta 
unidade. 
 

13. O Programa de Acolhimento e Classificação de Risco esta em pleno funcionamento. Foi 
constatado que pacientes não aguardavam por mais de 60 minutos para serem 
atendidos. 
 

14. O PRONTO ATENDIMENTO “DR. SÉRGIO AROUCA” encontrava-se em condições 
satisfatórias de funcionamento. A falta de vagas em serviços de referência (de maior 
complexidade) vem gerando internações nesta unidade por períodos superiores a 48 
horas, com a conseqüente superlotação dos leitos de observação. 

 

 
Era o que tinha a informar. 
 
 
 
Campinas, 27 de outubro de 2011. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.4. RELATÓRIO: 

 
HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO PIERRO 

 
 

I – INFORMAÇÕES SOBRE A SOLICITAÇÃO 
 
 Número de referência DEF: 9525 
 Nome da instituição: HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO PIERRO 
 Endereço: Av. John Boyd Dunlop, s/n°, Jardim Ipaussurama, Campinas/SP. 
 Data da solicitação: 18/08/2011 
 Data do cadastramento: 31/08/2011 
 Origem: Cremesp 
 Responsável pela solicitação: Sra. Conselheira Dra. Silvia Helena Rondina Mateus 
 Número da sindicância: 89.661/2011 
 Motivo da solicitação: Diagnóstico do serviço 
 

II – INFORMAÇÕES SOBRE A DILIGÊNCIA 
 
Data da vistoria: 11/10/2011 
Hora da vistoria: 14 horas 
Tempo de vistoria: 2 horas e 40 minutos 
Responsáveis pela informação: Dr. Adriano César Bertuccio, CRM 101.815, gerente 
das áreas clínicas (inclusive prontos socorros). 
 

III – INFORMAÇÕES SOBRE A INSTITUIÇÃO 
 
Número de registro no CREMESP: 901749-6 
CNPJ: 46.020.301/0002-69 
CNES: 2082128 
Responsável Técnico: Dr. Ricardo Dutra Sugahara, CRM 92.318. 
Diretor Clínico: Dr. Silvio Augusto Ciquini, CRM 61.207. 
 
O HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO PIERRO é uma instituição privada filantrópica, de 
médio porte (194 leitos operacionais) e alta complexidade. 
 
A unidade de urgência/emergência é responsável pela cobertura assistencial da região 
noroeste e sudoeste de Campinas, abrangendo, aproximadamente, 500.000 habitantes 
(sic). 
 
A instituição dispõe de mecanismos formais de referência e contra-referência com a 
rede pública local e está ligada à Central Reguladora Municipal de Vagas de Campinas, 
ao SAMU e a CROSS – Central Reguladora de Oferta de Serviços de Saúde. 
 
O Pronto Socorro funciona integrado ao Hospital e Maternidade Celso Pierro, sendo 
este a referência terciária para a região.  



 

A unidade dispõe de diretor clínico, não eleito por seus pares, regimento interno do 
corpo clínico, CCIH, comissão de ética médica, comissão de revisão de prontuários 
médicos, comissão de revisão de óbitos e livro para registros das ocorrências médicas. 
 
A responsabilidade técnica da instituição vem sendo exercida pelo Dr. Ricardo Dutra 
Sugahara. 
 
Segundo informações, o novo bloco das unidades de urgência e emergência do 
Hospital e Maternidade Celso Pierro foi inaugurado em 06 de fevereiro de 2009, 
seguindo as normas técnicas do projeto QualiSUS, do Ministério da Saúde. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

IV – FUNCIONAMENTO 
 
 Durante o processo de vistoria pudemos constatar que há separação de área física 
entre as unidades de urgência/emergência adulto, infantil, psiquiátrico e 
tocoginecológico.  
 
Os ambientes e os fluxos internos desse serviço foram concebidos segundo as normas 
do Programa de Triagem e Avaliação de Risco para unidades de urgência e 
emergência. 

 
Foto 1: Entrada do Hospital e Maternidade Celso Pierro. 
 

 



 

1. PRONTO SOCORRO ADULTO 
 
O Pronto Socorro Adulto dispõe da seguinte infra-estrutura de atendimento: 
 

 
Foto 2: Recepção e área de espera do PS Adulto. 

 

 Recepção com área de espera e sanitário para o público. O ambiente oferece 
conforto aos pacientes que aguardavam pelo atendimento (foto 2). 
 

 Sala de acolhimento de pacientes, com instalações e equipamentos adequados. O 
local oferece privacidade necessária aos pacientes. 

 

 Consultórios médicos: 05 consultórios com ar condicionado, conjunto completo de 
pia, sabão líquido e papel toalha. Havia negatoscópio, macas e os equipamentos 
mínimos de um consultório médico (estetoscópio, esfigmomanômetros e outros).  
A infra-estrutura física era adequada, os ambientes oferecem privacidade para o 
atendimento. A manutenção e conservação destes ambientes eram adequadas 
(foto 4). 
 



 

 
Foto 3: Sala Vermelha (sala de emergência) do PS Adulto. 

 Sala de emergência (sala vermelha), com capacidade para receber 03 pacientes. O 
local possui entrada independente e exclusiva. Foi constatada a existência dos 
seguintes equipamentos e materiais: macas para exames, rede de gases (O2, ar 
comprimido e vácuo), ECG, desfibrilador e monitor cardíaco, ventilador pulmonar, 
laringoscópio, ambú, sondas e cânulas para EOT, material para drenagem torácica, 
punção venosa e lombar. Havia medicamentos de uso em emergência. As 
condições gerais de manutenção, conservação, higiene e limpeza dessa sala, no 
momento da vistoria, eram adequadas (foto 3). 
 

 A sala para inaloterapia com 5 pontos de O2 e ar comprimido. Havia conjunto de 
pia com bancada. O ambiente era adequado para desenvolver as atividades 
previstas. As máscaras e cachimbos encontravam-se devidamente higienizados.  
 

 Sala de sutura com infra-estrutura de pia bancada. Há maca, foco cirúrgico, 
materiais e medicamentos para sutura. O local é adequado para realizar estas 
funções. 



 

 
Foto 4: Um dos consultórios médicos do PS Adulto. 

 

 Observação para adultos (masculina e feminina) com capacidade planejada para 08 
leitos, mas havia 10 camas fawler, pontos de ar comprimido e oxigênio para os 
leitos. Havia conjunto completo de pia e sanitários masculino e feminino anexo. As 
condições gerais de manutenção, conservação, higiene e limpeza eram adequadas. 
No momento da vistoria havia 7 pacientes em observação (foto 5). 
 

 
Foto 5: Enfermaria de observação de pacientes do PS Adulto. 

 Posto de enfermagem com visão direta à enfermaria de adultos, conjunto 
completo de pia, materiais e equipamentos. 



 

 Unidade de apoio a sala vermelha (sala amarela) com 05 leitos. A área adéqua-se 
as normas vigentes (RDC ANVISA 50/02), com carro de emergência com 
desfibrilador cardíaco, ventiladores pulmonares Inter 7, régua de gases e monitores 
cardíacos multiparamétricos em todos os leitos. Havia 05 pacientes em observação 
nesta unidade (foto 6). 

 

 

Foto 6: Unidade de apoio a sala vermelha. 
 

 Leito de isolamento com antecâmara, conjunto completo de pia e rede de gases. O 
local oferecia condições adequadas de funcionamento. 
 

 Sala para coleta de exames com infra-estrutura adequada ao perfil desse ambiente. 
 

 Farmácia (dispensário de medicamentos). Este setor funciona como uma unidade 
satélite do hospital, com capacidade de abastecer as demais unidades de 
emergência nas 24 horas. 

 

 Conforto médico com instalações, mobiliário e roupas de cama em condições 
adequadas de funcionamento e uso.   

 

No momento da vistoria foi observado haver macas nos corredores (não ocupadas) e 
que algumas instalações (setor de isolamento) estavam ocupadas com pacientes em 
observação. 

 

Toda área física do P.S. Adulto está em acordo com as determinações da legislação 
vigente, RDC ANVISA 50/02. 



 

2. PRONTO SOCORRO DE ORTOPEDIA 
 

O Pronto Socorro de Ortopedia utiliza-se de uma área destacada da unidade de Pronto 
Socorro Adulto, dispondo da seguinte infra-estrutura assistencial: 

 

 Consultório médico: 01 consultório com ar condicionado, conjunto completo de 
pia, sabão líquido e papel toalha. Havia negatoscópio, macas e os equipamentos 
mínimos de um consultório médico de ortopedia.   
 

 Sala de gesso, anexa ao consultório ortopédico, com pia cuba, maca, materiais e 
insumos para a confecção e retirada de aparelhos gessados. 

 

Os ambientes oferecem privacidade e conforto para o atendimento ao paciente. A 
infra-estrutura física existente, a manutenção e a conservação desses ambientes eram 
adequadas. 

 
3. PRONTO SOCORRO DE PSIQUIÁTRIA 
 

O Pronto Socorro de Psiquiatria, também, utiliza-se de uma área destacada da unidade 
de Pronto Socorro Adulto, dispondo da seguinte infra-estrutura assistencial: 

 

 Consultório médico: 01 consultório com ar condicionado, conjunto completo de 
pia, sabão líquido e papel toalha. Havia negatoscópio, macas e os equipamentos 
mínimos de um consultório médico de ortopedia.   
 

 
Foto 7: Leito de observação no PS Psiquiátrico. 
 

 Observação para adultos (masculina e feminina) com 04 leitos e pontos de ar 
comprimido e oxigênio em todos os leitos. Havia conjunto completo de pia e 



 

sanitários masculino e feminino anexo. As condições gerais de manutenção, 
conservação, higiene e limpeza eram adequadas. No momento da vistoria havia 03 
pacientes em observação (foto 7). 
 

 Posto de enfermagem com visão direta à enfermaria de observação, conjunto 
completo de pia, materiais e equipamentos. 

 
Os ambientes ofereciam privacidade para o atendimento e conforto para o 
atendimento aos pacientes. A infra-estrutura física existente, a manutenção e a 
conservação desses ambientes eram adequadas. 

 
 
4. PRONTO SOCORRO INFANTIL 
 

O Pronto Socorro Infantil dispõe da seguinte infra-estrutura de atendimento: 
 

 Recepção com área de espera e sanitário para o público. O ambiente oferece 
conforto aos pacientes que aguardavam pelo atendimento (foto 8). 
 

 
Foto 8: Recepção do PS Infantil. 

 

 Sala de acolhimento de pacientes, com instalações e equipamentos adequados. O 
local oferece a privacidade necessária aos pacientes. 
 



 

 Consultórios médicos: 05 consultórios com ar condicionado, conjunto completo de 
pia, sabão líquido e papel toalha. Havia negatoscópio, macas e os equipamentos 
mínimos de um consultório médico (estetoscópio, otoscópio, termômetros e 
outros).  A infra-estrutura física era adequada, os ambientes oferecem privacidade 
para o atendimento. A manutenção e conservação destes ambientes eram 
adequadas.  
 

 Sala de emergência (sala vermelha), com capacidade para receber 03 pacientes. O 
local possui entrada independente e exclusiva. Foi constatada a existência dos 
seguintes equipamentos e materiais: macas para exames, rede de gases (O2, ar 
comprimido e vácuo), ECG, desfibrilador e monitor cardíaco, ventilador pulmonar, 
laringoscópio, ambú, sondas e cânulas para EOT, material para drenagem torácica, 
punção venosa e lombar. Havia medicamentos de uso em emergência. As 
condições gerais de manutenção, conservação, higiene e limpeza dessa sala, no 
momento da vistoria, eram adequadas (foto 9). 

 

 A sala para inaloterapia com 5 pontos de O2 e ar comprimido. Havia conjunto de 
pia com bancada. O ambiente era adequado para desenvolver as atividades 
previstas. As máscaras e cachimbos encontravam-se devidamente higienizados.  

 

 
Foto 9: Sala Vermelha (sala de emergência) do PS Infantil. 

 



 

 Sala de sutura com infra-estrutura de pia bancada. Há maca, foco cirúrgico, 
materiais e medicamentos para sutura. O local é adequado para realizar estas 
funções. 

 Observação infantil com 05 leitos, TV e pontos de ar comprimido e oxigênio em 
todos os leitos. Havia conjunto completo de pia. As condições gerais de 
manutenção, conservação, higiene e limpeza eram adequadas. No momento da 
vistoria havia 02 pacientes em observação neste setor (foto 10). 

 

 
Foto 10: Enfermaria de observação do PS Infantil. 

 

 Posto de enfermagem com visão direta à enfermaria pediátrica, conjunto completo 
de pia, materiais e equipamentos. 

 

 Leito de isolamento com antecâmara, conjunto completo de pia e rede de gases. O 
local oferece condições adequadas de funcionamento. 

 

 Sala para reidratação com instalações adequadas e em boas condições de 
funcionamento. 

 

 Conforto médico com instalações, mobiliário e roupas de cama em condições 
adequadas de funcionamento e uso.   

 



 

Toda área física do P.S. Infantil cumpre as determinações da legislação vigente, RDC 
ANVISA 50/02. 

 
5. PRONTO SOCORRO GINECOLOGIA E OBSTETRICIA 
 
O Pronto Socorro de Tocoginecologia é a única das unidades de 
urgência/emergência que não passou por reformas Há a seguinte infra-estrutura 
disponível para as pacientes usuárias do serviço: 
 

 Consultórios médicos: 03 consultórios com conjunto completo de pia (de uso 
comum), sabão líquido e papel toalha.  
 

 Observação tocoginecológica com 04 leitos e pontos de ar comprimido e oxigênio 
em todos os leitos. Havia conjunto completo de pia. As condições gerais de 
manutenção, conservação, higiene e limpeza eram adequadas (foto 11). 

 

 

 
Foto 11: Enfermaria de observação do PS Ginecológico. 
 

 Posto de enfermagem com conjunto completo de pia, materiais e equipamentos. 
 

 Sala para preparo das gestantes com instalações adequadas e em boas condições 
de funcionamento. 



 

 Sala de NST - No Stress Test – utilizada para a monitorização das pacientes, com 
instalações adequadas e em boas condições de funcionamento. Havia 02 leitos 
com 02 cardiotocógrafos. 

 

A área física destinada ao P.S. de Ginecologia e Obstetrícia, apesar de funcionar na 
parte antiga do hospital, atende as determinações da legislação vigente, RDC ANVISA 
50/02. 

 
V– SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO 

 
As unidades de urgência e emergência utilizam-se dos serviços de apoio diagnóstico do 
Hospital e Maternidade Celso Pierro. Há disponibilidade, nas 24 horas de: RX, CT, RNM, 
laboratório de análises clínicas, serviço de hemoterapia, UTI Adulto (10 leitos), UTI 
Pediátrica (05 leitos), UTI Neonatal (08 leitos), semi-intensiva de neonatologia (08 
leitos), centro cirúrgico (12 salas cirúrgicas) e centro obstétrico (04 salas), de acordo 
com o que determina a Portaria GM/MS 2048/02. 
 
O P.S conta com uma farmácia satélite responsável pela dispensação interna dos 
serviços de urgência/emergência. Os estoques estavam regularizados e abastecidos. 
Não havia falta de itens para a dispensação interna das unidades. Os estoques são 
reabastecidos regularmente pela farmácia central (sic). 
 

VI – RECURSOS HUMANOS 
 
O quadro de médicos plantonistas das unidades de urgência e emergência do 
HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO PIERRO tem a seguinte composição: 
 
Nº de clínicos 27 

Nº de pediatras 22 

Nº de obstétras 18 

TOTAL 67 

 
A escala de plantões do Pronto Socorro tem a seguinte composição: 
 

P.S. ADULTO 

 
7 às 19 horas 3 emergencistas 

19 às 7 horas 2 emergencistas 

 
                           

P.S. DE ORTOPEDIA 

 
7 às 19 horas 1 ortopedista 

19 às 7 horas 1 ortopedista 

 
 



 

P.S. DE PSIQUIATRIA* 

 
7 às 19 horas 1 psiquiatra 

19 às 7 horas 1 psiquiatra 

* As escalas de psiquiatras não estão completas, há claros. 
 

P.S. INFANTIL 

 
7 às 19 horas 3 pediatras 

19 às 7 horas 3 pediatras 

 

P.S. DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

 
7 às 19 horas 1 obstetra 

19 às 7 horas 1 obstetra 

 
Há que se considerar que para os leitos existentes nas enfermarias de observação não 
há de médicos diaristas (assistência horizontal) para prestar assistência a estes 
pacientes. Esta atividade é de responsabilidade de toda equipe de plantonistas do PS e 
residentes, o que sobrecarrega sobremaneira a atividade desses profissionais.  
 
Há anestesistas nas 24 horas no hospital, dando cobertura ao pronto socorro, centro 
cirúrgico e obstétrico. 
 
O Pronto Socorro dispõe ainda, de uma escala de plantões em disponibilidade para as 
seguintes especialidades: neurologia, cirurgia vascular, urologia, oftalmologia, 
radiologia, cirurgia infantil e hematologia. 
 
Segundo informações, todos os médicos que atuam nas diversas unidades do pronto 
socorro são celetistas, mantém vinculo empregatício com a instituição. 
 

VI – PRODUÇÃO E INDICADORES 
 
No período de julho a setembro de 2011 o PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL E 
MATERNIDADE CELSO PIERRO registrou a seguinte média mensal de produção: 

LOCAL DE ATENDIMENTO Nº DE ATENDIMENTOS (SUS) 

PS ADULTO 2.226 

PS INFANTIL 2.227 

PS TOCOGINECOLOGICO 1.680 

PS ORTOPEDIA 286 

PS PSIQUIATRIA 14 

TOTAL 6.433 
Fonte: Hospital e Maternidade Celso Pierro – out/2011. 
 

Com base nas escalas de plantões e na produção médica mensal, os indicadores de 
produtividade são os seguintes: 



 

Nº ATENDIMENTO POR MÉDICO/HORA INDICE 

Nº atendimento clínico por médico/hora 1,2 atendimentos/hora-médico 

Nº atendimento pediátrico por médico/hora 1,0 atendimentos/hora-médico 

Nº atendimento tocoginecológico por médico/hora 2,3 atendimentos/hora-médico 

Nº atendimento ortopédico por médico/hora 0,4 atendimentos/hora-médico 
 

Segundo informações, a origem da demanda de atendimento do PS do Hospital e 
Maternidade Celso Pierro é proveniente das regiões noroeste e sudoeste de Campinas 
(89%) e os restantes 11% vem dos municípios circunvizinhos – Sumaré, Hortolândia, 
Monte Mór, Vinhedo, Valinhos, Pedreira, Jaguariúna, Paulínia e outros inclusive São 
Paulo, em virtude de a unidade ser referência terciária para o município e estar ligada 
a CROSS. 
 
Durante o processo de vistoria foi observado que o Programa de Acolhimento e 
Classificação de Risco estava implantado e em funcionamento, tanto para o Pronto 
Socorro Adulto como Infantil. 
 
O Quadro abaixo mostra o perfil classificatório da demanda recebida no Pronto 
Socorro Adulto no período de janeiro a agosto de 2011. 
 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO Nº ATENDIMENTOS (JAN – AGO) MÉDIA MENSAL 

AZUL 3483 435 (23,5%) 

VERDE 5646 706 (38,1%) 

AMARELO 3580 448 (24,2%) 

VERMELHO 2097 262 (14,2%) 

TOTAL 14.806 1851 (100,0%) 
Fonte: Hospital e Maternidade Celso Pierro – out/2011. 

 

No período de janeiro a agosto de 2011, no Pronto Socorro Adulto do Hospital e 
Maternidade Celso Pierro, 23,5% dos casos atendidos naquela unidade foram 
classificados como Azul, 38,1% como Verde, 24,2% como Amarelo e 14,2% como 
Vermelho, de acordo com informações do setor de estatistica do PSA. 
 
 O Quadro abaixo mostra a média de permanência, em dias, de pacientes em 
observação nos leitos disponíveis no Pronto Socorro Adulto, para o período de janeiro 
a agosto de 2011. 
 

MESES MÉDIA DE PERMANÊNCIA 

Janeiro/11 3.1 dias 

Fevereiro/11 2.9 dias 

Março/11 2.2 dias 

Abril/11 2.9 dias 

Maio/11 3.0 dias 

Junho/11 2.9 dias 

Julho /11 2.7 dias 

Agosto/11 3.1 dias 
MÉDIA MENSAL 2,9 dias 

Fonte: Hospital e Maternidade Celso Pierro – out/2011. 



 

Observa-se que a média de permanência de pacientes em observação no Pronto 
Socorro Adulto do Hospital e Maternidade Celso Pierro oscilou de 2,2 dias a 3,1 dias, 
com média de 2,9 dias. 
 

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Após a vistoria realizada junto às instalações do PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL E 
MATERNIDADE CELSO PIERRO, se faz necessário as seguintes considerações: 
 

1. Trata-se de um serviço privado filantrópico, tido como referência terciária em urgência 
e emergência para a região noroeste de Campinas, com aproximadamente 500.000 
habitantes (sic). 
 

2. O hospital dispõe de estrutura organizacional, comissão de ética médica, CCIH, 
comissão de prontuário médico e de revisão de óbitos. 
 

3. O P.S. dispõe de mecanismos formais de referência e contra-referência com a rede 
pública local, sendo o próprio Hospital e Maternidade Celso Pierro sua referência. 
 

4. A responsabilidade técnica do hospital esta a cargo do Dr. Ricardo Dutra Sugahara, 
CRM 92.318, enquanto que a direção clínica é do Dr. Silvio Augusto Ciquini, CRM 
61.207. A coordenação do PS esta a cargo do Dr. Adriano César Bertuccio, CRM 
101.815. 
 

5. Os ambientes e os fluxos internos desse serviço foram concebidos segundo as normas 
do QualiSUS para o Programa de Triagem e Avaliação de Risco. 
 

6. Esta nova unidade de Pronto Socorro foi inaugurada em 06/02/09, possui instalações 
adequadas às normas técnicas vigentes (RDC ANVISA nº 50/02), como: recepção, sala 
de acolhimento, enfermaria de observação, consultórios médicos, sala de emergência, 
sala de medicações, posto de enfermagem e outras. 
 

7. As salas de emergência apresentavam-se adequadamente equipadas e supridas de 
materiais e medicamentos, de acordo com as recomendações da Portaria GM/MS 
2048/02. 
 

8. A unidade dispõe de SADT, nas 24 horas, pertencente ao hospital e disponibilizado ao 
P.S. como: RX, CT, RNM, UTI Adulto e Infantil, ECG, laboratório de análises clínicas, 
serviço de hemoterapia e centro cirúrgico; de acordo com a Portaria GM/MS 2048/02. 
 

9. A equipe médica é composta por: emergencistas, pediatras, ortopedistas, psiquiatras e 
tocoginecologistas, além da equipe de anestesistas. O Hospital Celso Pierro mantém 
ainda uma equipe de plantões a distancia as seguintes especialidades: cirurgia 
vascular, urologia, oftalmologia, oncologia, cirurgia infantil e hematologia. 
 

10. Os indicadores de produção revelam que 14,2 % dos atendimentos ocorridos no 
Pronto Socorro Adulto foram classificados como Vermelho e que a média de 



 

permanência de pacientes em observação nesta unidade oscilou de 2,2 a 3,1 dias, com 
média de 2,9 dias. 
 

11. As diversas unidades de urgência e emergência do PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL E 
MATERNIDADE CELSO PIERRO apresentavam-se em condições adequadas de 
funcionamento, em relação às normativas técnicas emanadas pelas legislações 
vigentes: RDC ANVISA nº 50/02 e Portaria GM/MS 2048/02, apesar da superlotação 
dos leitos de observação. 
 
 
Era o que tinha a informar. 

 
 
 
Campinas, 20 de outubro de 2011. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.5. RELATÓRIO: 

 

HOSPITAL MUNICIPAL “DR. MÁRIO GATTI” 
 
 

I – INFORMAÇÕES SOBRE A SOLICITAÇÃO 
 
 Número de referência DEF: 9527 
 Nome da instituição: HOSPITAL MUNICICPAL “DR. MÁRIO GATTI” 
 Endereço: Av. Prefeito Faria Lima, 340, Parque Itália, Campinas/SP 
 Data da solicitação: 18/08/2011 
 Data do cadastramento: 31/08/2011 
 Origem: Cremesp 
 Responsável pela solicitação: Sra. Conselheira Dra. Silvia Helena Rondina Mateus 
 Número da sindicância: 89.661/2011 
 Motivo da solicitação: Diagnóstico do serviço 
 

II – INFORMAÇÕES SOBRE A DILIGÊNCIA 
 
Data da vistoria: 18/10/2011 
Hora da vistoria: 14 horas 
Tempo de vistoria: 2 horas e 30 minutos 
Responsáveis pelas informações: Dr. Roberto Carlos Pessoa Mendes, coordenador do 
PSA, e Dra. Maria Inês Nodan, pediatra do PSI.  
 

III – INFORMAÇÕES SOBRE A INSTITUIÇÃO 
 
Número de registro no CREMESP: 903436-6 
CNPJ: 47.018.676/0001-76 
CNES: 2081490 
Responsável Técnico: Dr. Walmir Cândido de Oliveira, CRM 42.866 
Diretor Clínico: Dr. Wilson Norato da Silva, CRM 34.390 
 
O HOSPITAL MUNICIPAL “DR. MÁRIO GATTI” é uma instituição pública (mantida pela 
Prefeitura Municipal de Campinas), conveniada com o SUS e responsável pela 
assistência médico-hospitalar dos munícipes de campinas.  
 
O HMMG foi inaugurado em 14/07/1974 e é caracterizado como hospital de médio 
porte (230 leitos operacionais) e média complexidade, devido à tecnologia incorporada 
e as especialidades médicas oferecidas aos usuários dos serviços. 
 
A instituição conta com mecanismos formais de referência e contra-referência com a 
rede pública local, estando vinculada à Central Reguladora Municipal de Vagas de 
Campinas, ao SAMU e a CROSS - Central Reguladora de Oferta de Serviços de Saúde. 
 



 

O hospital dispõe de regimento interno do corpo clínico, comissão de ética médica, 
comissão de revisão de prontuário médico, comissão de revisão de óbitos, COREME e 
CIPA. A diretoria clínica foi eleita por seus pares, sendo o Dr. Wilson Norato da Silva o 
atual diretor clínico. 
 
O Pronto Socorro funciona integrado ao Hospital Mario Gatti, sendo este a referência 
imediata para o município.  
 
Segundo informações, o Pronto Socorro Adulto do Hospital Municipal “Dr. Mário Gatti” 
encontra-se em reforma para adequação de sua área física. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

IV – FUNCIONAMENTO 
 
 Durante o processo de vistoria pudemos constatar que há separação de área física 
entre as unidades de urgência/emergência adulto e infantil. 
 
Os ambientes e os fluxos internos desses serviços, por estarem em processo de 
reforma, não eram adequados. 

 
Foto 1: Entrada do Hospital Municipal “Dr. Mário Gatti” 

 
 
 
 



 

1. PRONTO SOCORRO ADULTO 
 
O Pronto Socorro Adulto dispõe da seguinte infra-estrutura de atendimento: 
 

 Recepção e sala de espera instalada em área física improvisada, com balcão de 
atendimento e sanitários para o público. O ambiente não oferece conforto aos 
pacientes que aguardavam pelo atendimento (fotos 2 e 3). 

 

     
Foto 2: Balcão da recepção do PS Adulto.             Foto 3: Área de espera em reforma. 

 

 Sala de acolhimento de pacientes, com instalações e equipamentos adequados. O 
local oferece privacidade necessária aos pacientes. 
 

 Consultórios médicos: 09 consultórios (06 consultórios destinados ao atendimento 
geral, 02 consultórios para especialidades e 01 consultório para ortopedia), com: 
área exígua, conjunto completo de pia, sabão líquido e papel toalha. Havia 
negatoscópio, macas e os equipamentos mínimos de um consultório médico 
(estetoscópio, esfigmomanômetros e outros).  A infra-estrutura física não era 
adequada, assim como a manutenção e conservação. Este setor será reformado 
(sic) (foto 5). 
 

 Sala Vermelha (sala de emergência), com capacidade para receber 04 pacientes. O 
local possui entrada independente e exclusiva. Foi constatada a existência dos 
seguintes equipamentos e materiais: macas para exames, rede de gases (O2, ar 
comprimido e vácuo), ECG, desfibrilador e monitor cardíaco, ventilador pulmonar, 
laringoscópio, ambú, sondas e cânulas para EOT, material para drenagem torácica, 
punção venosa e lombar, como determina a Portaria GM/MS 2048/02. Havia 



 

medicamentos de uso em emergência. Neste setor havia 10 macas ocupadas por 
pacientes em observação que aguardavam por internação. As condições gerais de 
manutenção, conservação, higiene e limpeza dessa sala, no momento da vistoria, 
eram adequadas (foto 7). 

 

 
Foto 4: Corredor interno de acesso aos consultórios do PS Adulto. 

 

 
Foto 5: Um dos consultórios do PS Adulto. 

 



 

 A sala de medicação junto a sala de inaloterapia com 9 pontos de O2 e ar 
comprimido. Havia conjunto de pia com bancada. As máscaras e cachimbos 
encontravam-se devidamente higienizados. O ambiente não era adequado para 
desenvolver as atividades previstas. Havia 15 pacientes em soroterapia que 
aguardavam neste local (foto 6). 
 

 
Foto 6: Sala de medicação e inalações (em reforma). 

 

 Sala de sutura com infra-estrutura de pia bancada. Há maca, foco cirúrgico, 
materiais e medicamentos para sutura. O local é adequado para realizar estas 
funções, mas encontrava-se pouco organizado. 
 

 Sala para curativos contaminados e outros procedimentos afins. Havia maca, 
conjunto completo de pia, materiais e insumos próprios a realização desses 
procedimentos. O local encontrava-se em condições de funcionamento. 

 

 Sala destinada à realização de exames de eletrocardiografia. Havia uma maca e um 
aparelho de ECG. 
 

 Sala Amarela (UTI Adulto) com capacidade planejada para 10 leitos, mas havia 11 
camas fawler, pontos de O2, ar comprimido e vácuo para os leitos, 11 monitores 
multiparamétricos, 11 ventiladores pulmonares Intermed 5, bombas de infusão, 
materiais e medicamentos. No local havia posto de enfermagem com pia balcão, 
carrinho de emergência equipado com cardioversor, material para EOT, materiais e 



 

medicamentos. As condições gerais de manutenção, conservação, higiene e 
limpeza eram adequadas. No momento da vistoria havia 11 pacientes internados 
nesta unidade (foto 8). 

 

 
Foto 7: Sala Vermelha (sala de emergência). 

 Sala Verde (observação masculina) com 08 leitos, TV e pontos de ar comprimido e 
oxigênio em todos os leitos. Havia conjunto completo de pia. As condições gerais 
de manutenção, conservação, higiene e limpeza eram adequadas. No momento da 
vistoria havia 08 pacientes em observação neste setor. 
 

 Sala Verde (observação feminina) com 10 leitos, TV e pontos de ar comprimido e 
oxigênio em todos os leitos. Havia conjunto completo de pia. As condições gerais 
de manutenção, conservação, higiene e limpeza eram adequadas. No momento da 
vistoria havia 10 pacientes em observação neste setor (foto 9). 

 

 Posto de enfermagem com visão direta às enfermarias de adultos, conjunto 
completo de pia, materiais e equipamentos, como o carrinho de emergência. 

 
 
 



 

 
Foto 8: Sala Amarela (UTI com 10 leitos). 

 

 
Foto 9: Sala Verde, enfermaria de observação feminina (10 leitos). 

 Leito de isolamento com antecâmara, conjunto completo de pia e rede de gases. O 
local oferecia condições adequadas de funcionamento. Havia 01 paciente em 
observação nesta unidade assistencial. 



 

No momento da vistoria foi observado que todos os leitos e macas extras disponíveis 
estavam ocupados por pacientes em observação. 

 

4. PRONTO SOCORRO INFANTIL 
 

O Pronto Socorro Infantil dispõe da seguinte infra-estrutura de atendimento: 
 

 Recepção e sala de espera instalada em área física improvisada, com balcão de 
atendimento e sanitários para o público. O ambiente não oferece conforto aos 
pacientes que aguardavam pelo atendimento.  
 

 Sala de acolhimento de pacientes, com instalações e equipamentos adequados. O 
local oferece a privacidade necessária aos pacientes. 
 

 Consultórios médicos: 05 consultórios, com: conjunto completo de pia, sabão 
líquido e papel toalha. Havia negatoscópio, macas e os equipamentos mínimos de 
um consultório médico (estetoscópio, otoscópio, termômetros e outros).  A infra-
estrutura física era adequada, os ambientes oferecem privacidade para o 
atendimento. A manutenção e conservação destes ambientes eram adequadas.  
 

 Sala Vermelha (sala de emergência), com capacidade para receber 01 paciente. Foi 
constatada a existência dos seguintes equipamentos e materiais: macas para 
exames, rede de gases (O2, ar comprimido e vácuo), ECG, desfibrilador e monitor 
cardíaco multiparamétrico, ventilador pulmonar Intermed 5, laringoscópio, ambú, 
sondas e cânulas para EOT, material para drenagem torácica, punção venosa e 
lombar, como determina a Portaria GM/MS 2048/02. Havia medicamentos de uso 
em emergência. As condições gerais de manutenção, conservação, higiene e 
limpeza dessa sala, no momento da vistoria, eram adequadas. 

 

 Sala Vermelha 2, com pia bancada, maca,  rede de gases, desfibrilador cardíaco, 
materiais, medicamentos e correlatos em geral. Este ambiente é utilizado para a 
realização de pequenos procedimentos (sic). 

 

 Sala de medicação com instalações adequadas e em boas condições de 
funcionamento. 

 

 A sala para inaloterapia com 04 pontos de O2 e ar comprimido. Havia conjunto de 
pia com bancada. O ambiente era adequado para desenvolver as atividades 
previstas. As máscaras e cachimbos encontravam-se devidamente higienizados.  
 

 Sala Verde (observação infantil) com 10 leitos, TV e pontos de ar comprimido e 
oxigênio em todos os leitos. Havia conjunto completo de pia. As condições gerais 
de manutenção, conservação, higiene e limpeza eram adequadas. No momento da 
vistoria havia 03 pacientes em observação neste setor. 

 



 

 Num dos corredores internos havia 08 berços/macas destinados a observação de 
pacientes. No momento da vistoria havia 03 pacientes em observação neste setor. 

 

 Posto de enfermagem com visão direta à enfermaria pediátrica, conjunto completo 
de pia, materiais e equipamentos. 

 

 Leito de isolamento com antecâmara, conjunto completo de pia e rede de gases. O 
local oferece condições adequadas de funcionamento. Um dos consultórios 
médicos, também, foi transformado em unidade de isolamento, havia 01 paciente 
internado nesta unidade. 

 

 Conforto médico com instalações, mobiliário e roupas de cama em condições 
adequadas de funcionamento e uso.   

 

A área física, tanto do Pronto Socorro Adulto (PSA) como do Pronto Socorro Infantil 
(PSI) não atendia, plenamente, as exigências da legislação sanitária vigente – RDC 
ANVISA 50/02.  

 
V– SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO 

 
As unidades de urgência e emergência utilizam-se dos serviços de apoio diagnóstico do 
Hospital Municipal “Dr. Mário Gatti”. Há disponibilidade, nas 24 horas de: RX, CT, 
laboratório de análises clínicas, ECG, endoscopia, serviço de hemoterapia, UTI Adulto 
(16 leitos), UTI Pediátrica (10 leitos) e centro cirúrgico (07 salas cirúrgicas), de acordo 
com o que determina a Portaria GM/MS 2048/02. 
 
O P.S conta com uma farmácia satélite responsável pela dispensação interna dos 
serviços de urgência/emergência. Os estoques estavam regularizados e abastecidos. 
Não havia falta de itens para a dispensação interna das unidades. Os estoques são 
reabastecidos regularmente pela farmácia central (sic). 
 

VI – RECURSOS HUMANOS 
 
O quadro de médicos plantonistas das unidades de urgência e emergência do 
HOSPITAL MUNICIPAL “DR. MÁRIO GATTI” tem a seguinte composição: 
 
Nº de clínicos/cirurgiões/ortopedistas 63 

Nº de pediatras 38 

TOTAL 101 

 
A escala de plantões do Pronto Socorro tem a seguinte composição: 
 
 
 



 

P.S. ADULTO  

 
7 às 13 horas 10 emergencistas 

13 às 19 horas 10 emergencistas 

19 às 7 horas 8 emergencistas 

 
Há, ainda, 03 médicos atuando rotineiramente na assistência horizontal aos pacientes 
em observação nas salas amarela (UTI) e verde (observação adulto), no turno das 7 às 
13 horas.  
                           

P.S. INFANTIL 

 
7 às 13 horas 6 pediatras 

13 às 19 horas 6 pediatras 

19 às 7 horas 4 pediatras 

 
Há anestesistas, cirurgiões, ortopedistas e neurologistas, nas 24 horas no hospital, 
dando cobertura ao pronto socorro e centro cirúrgico. 
 
Segundo informações, a maioria dos médicos que atuam nas diversas unidades do 
pronto socorro é concursada, apenas 04 profissionais são celetistas, todos mantém 
vinculo empregatício com a instituição. 
 

VI – PRODUÇÃO E INDICADORES 
 
No período de julho a setembro de 2011 o PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL E 
MATERNIDADE CELSO PIERRO registrou a seguinte média mensal de produção: 

LOCAL DE ATENDIMENTO Nº DE ATENDIMENTOS  

PS ADULTO 12.223 

PS INFANTIL 5.905 

PS ORTOPEDIA 820 

TOTAL 18.948 

Fonte: Hospital Municipal “Dr. Mário Gatti” – out/2011. 

 
Com base nas escalas de plantões e na produção médica mensal, os indicadores de 
produtividade são os seguintes: 
 

Nº ATENDIMENTO POR MÉDICO/HORA INDICE 

Nº atendimento clínico por médico/hora 2,1 atendimentos/hora-médico 

Nº atendimento pediátrico por médico/hora 1,8 atendimentos/hora-médico 

Nº atendimento ortopédico por médico/hora 0,4 atendimentos/hora-médico 

 
Segundo informações, a origem da demanda de atendimento do PS do Hospital 
Municipal “Dr. Mário Gatti” é proveniente da região sul de Campinas, cerca de 500.000 
habitantes, embora receba pacientes de todas as outras regiões, por ser unidade de 



 

referência terciária para o município, além de receber pacientes de Hortolândia e 
Sumaré.  
 
Durante o processo de vistoria foi observado que o Programa de Acolhimento e 
Classificação de Risco estava implantado e em funcionamento, tanto para o Pronto 
Socorro Adulto como Infantil. 
 
 O Quadro abaixo mostra a média de permanência, em dias, de pacientes em 
observação nos leitos disponíveis no Pronto Socorro Adulto (sala vermelha, amarela e 
verde), para o mês de setembro de 2011. 
 

AMBIENTE MÉDIA DE PERMANÊNCIA  

Sala Vermelha 1,0 dia 

Sala Amarela 3,0 dias 

Sala Verde 4,0 dias 

MÉDIA MENSAL 3,5 dias 
Fonte: Hospital Municipal “Dr. Mário Gatti” – out/2011. 

 
Segundo informações, a média de permanência de pacientes em observação no Pronto 
Socorro Adulto do Hospital Municipal “Dr. Mário Gatti” oscila de acordo com o tipo de 
sala em que o paciente permanece em observação, pacientes graves que demandam 
leitos terciários permanecem mais tempo em observação por absoluta falta de vagas 
para estes tipos de casos. 
 

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Após a vistoria realizada junto às instalações do PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL “DR. MÁRIO GATTI”, se faz necessário as seguintes considerações: 
 

1. Trata-se de um serviço público municipal, tido como referência terciária em urgência e 
emergência para todo o município de Campinas, embora receba pacientes de 
Hortolândia e Sumaré (sic). 
 

2. O hospital dispõe de estrutura organizacional, regimento interno do corpo clínico, 
comissão de ética médica, CCIH, comissão de prontuário médico e de revisão de 
óbitos. 
 

3. O P.S. dispõe de mecanismos formais de referência e contra-referência com a rede 
pública local, sendo o próprio Hospital Municipal “Dr. Mário Gatti” sua referência. 
 

4. A responsabilidade técnica do hospital esta a cargo do Dr. Walmir Cândido de Oliveira, 
CRM 42.866, enquanto que a direção clínica é do Dr. Wilson Norato da Silva, CRM 
34.390. A coordenação do PSA esta a cargo do Dr. Roberto Carlos Pessoa Mendes, 
CRM 74.299. 

5. O Pronto Socorro Adulto encontra-se em reforma para adequação de sua área física. 
Atualmente parte das instalações estão inadequadas às normas técnicas vigentes (RDC 



 

ANVISA nº 50/02), como: recepção, consultórios médicos, sala de acolhimento, 
enfermaria de observação,  sala de medicações, posto de enfermagem e outras. 
 

6. As salas de emergência apresentavam-se adequadamente equipadas e supridas de 
materiais e medicamentos, de acordo com as recomendações da Portaria GM/MS 
2048/02. 
 

7. A unidade dispõe de SADT, nas 24 horas, pertencente ao hospital e disponibilizado ao 
P.S. como: RX, CT, UTI Adulto e Infantil, laboratório de análises clínicas, ECG, serviço de 
hemoterapia, endoscopia e centro cirúrgico; de acordo com a Portaria GM/MS 
2048/02. 
 

8. A equipe médica é composta por: emergencistas, pediatras, ortopedistas, cirurgiões, 
neurologistas, além da equipe de anestesistas.  
 

9. Os indicadores de produção revelam que a média de permanência de pacientes em 
observação nesta unidade oscilou entre 3,0 a 4,0 dias. 
 

10. O PRONTO SOCORRO ADULTO DO HOSPITAL MUNICIPAL “DR. MÁRIO GATTI” 
apresentava superlotação em seus leitos de observação, com altas médias de 
permanência. Parte de sua estrutura física encontrava-se em reforma para adequação 
a legislação vigente - RDC ANVISA 50/02.  
 
Era o que tinha a informar. 

 

 

Campinas, 26 de outubro de 2011. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.6. RELATÓRIO: 

 

HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNICAMP – CAMPINAS 
 

 
I – INFORMAÇÕES SOBRE A SOLICITAÇÃO 

 
Número de referência DEF: 9526 

Nome da instituição: Hospital das Clinicas da Unicamp - Campinas 

Mantenedora – Universidade Estadual de Campinas – Unicamp 
Endereço: Rua Vital Brasil, 451, Campinas /SP. 
Data da solicitação: 18/08/11 
Data do cadastramento: 31/08/11 
Origem: Cremesp 
Responsável pela solicitação: Conselheira Dra. Silvia Helena Rondina Mateus  
Número da sindicância CRM: 89.661/2011 
Motivo da solicitação: diagnostico do serviço. 
 

II – INFORMAÇÕES SOBRE A DILIGÊNCIA 
 

Data da vistoria: 18/11/2011 
Hora da vistoria: 10 horas 
Responsáveis pelas informações: Sra. Madalena Rodrigues – Secretária da Diretoria 
Clinica. 
 

III – INFORMAÇÕES SOBRE A INSTITUIÇÃO 
 

Número de registro no CREMESP: 907316-7 
CNPJ: 46.068.425/0001-33 
CNES: 2079798 
Responsável Técnico: Dr. Manoel Barros Bertolo – CRM – 43.638 
Diretor Clínico: Dr. Paulo Roberto de Madureira – CRM – 37.850 
 
O HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNICAMP - CAMPINAS é uma autarquia estadual, de 
grande porte, responsável por assistência médico-hospitalar no município de 
Campinas. 
 
A Referida instituição encontra-se com sua situação cadastral PENDENTE perante esse 
Conselho, considerando que recentemente protocolou sob numero 143.316/11 sua 
eleição para Comissão de Ética Medica. 
                                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



 

IV – VISTORIA 
 

Por tratar – se de vistoria pontual, me dirigi à Diretoria Clinica Hospitalar no sentido 

levantar as informações inquiridas a seguir: 

Vistoriar pronto socorro, verificar se há superlotação / falta de leitos; identificar a 
origem dos pacientes (municípios); solicitar o encaminhamento de relatórios contendo 
numero de pacientes atendidos e tempo médio de observação / complexidade 
(relacionando origem por município e por referenciamento). 
Saliento ser esta a segunda diligencia realizada nesta instituição para a mesma 

finalidade tendo decorrido prazo previamente estabelecido sendo que nada me fora 

enviado; Segundo a declarante o documento que presta as informações encontra-se 

pronto desde 24/10/2011 e fora enviado para endereço equivocado, sendo que nesta 

ocasião junta o mesmo como ANEXO I; 

Informo que as informações foram processadas e incorporadas ao relatório conjunto 

com o medico fiscal Dr. Cecil Coelho e juntado na sindicância em epigrafe. 

Era o que havia a informar. 

 
 
 
 
Campinas, 18 de novembro de 2011. 
 

 
__________________________________ 

Dr. Mauro Acir Crippa Jr. – CRM 131.007 
           Médico Fiscal do Cremesp 
DEF/Delegacia Regional de Campinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.7. RELATÓRIO: 

 
COMPLEXO HOSPITALAR OURO VERDE 

 
 

I – INFORMAÇÕES SOBRE A SOLICITAÇÃO 
 
 Número de referência DEF: 9528 
 Nome da instituição: COMPLEXO HOSPITALAR OURO VERDE. 

 Endereço: Av. Ruy Rodriguez, 3434, Jardim Yeda - Campinas/SP 
 Data da solicitação: 18/08/2011 
 Data do cadastramento: 31/08/2011 
 Origem: Cremesp 
 Responsável pela solicitação: Dr. Rodrigo Durante Soares - Conselheiro Vice 
Corregedor 
 Número da sindicância: protocolo: 89.661/2011. 
 Motivo da solicitação: diagnostico do serviço. 
 

II – INFORMAÇÕES SOBRE A DILIGÊNCIA 
 

Data da vistoria: 10/10/2011 
Hora da vistoria: 15h00min horas 
Responsável pela informação: Responsável Técnico: Dr. Gustavo Ziggiatti Guth, CRM 
79.807. 
Diretor Clínico: Dr. Claudiney Cheli Lotufo, CRM 83.918 
 

III – INFORMAÇÕES SOBRE A INSTITUIÇÃO 
 
Número de registro no CREMESP: 949254-2 
CNPJ: 61.699.567/0021-36 
CNES: 6053858 
Responsável Técnico: Dr. Gustavo Ziggiatti Guth, CRM 79.807 
Diretor Clínico: Dr. Claudiney Cheli Lotufo, CRM 83.918 
 
O COMPLEXO HOSPITALAR OURO VERDE é uma instituição publica em regime de 
organização social (OS) tendo como mantenedora a SPDM – Associação Paulista para o 
Desenvolvimento da Medicina. Dispõe de mecanismo formal de referencia e contra-
referencia, dispondo seus leitos através da central de vagas do município de Campinas. 
O hospital é caracterizado como de grande porte (219 leitos operacionais) e alta 
complexidade, devido à tecnologia incorporada e as especialidades médicas 
disponibilizadas à população usuária desse serviço, toda proveniente do SUS. 
 
O perfil assistencial do hospital está voltado ao atendimento eletivo de consultas 
especializadas em clínica médica, pediatria, ortopedia, cirurgia geral e plástica, 
oftalmologia, dermatologia, neurologia, gastroenterologia, otorrinolaringologia, 



 

endocrinologia entre outras diversas especialidades; dispõe ainda de pronto socorro 
adulto e infantil, UTI adulto e infantil, alas de internação, centro cirúrgico. 
 
Em sua estrutura organizacional dispõe de organograma; o corpo clinico participa na 
organização do trabalho, possuem regimento interno e os critérios para admissão são 
aqueles definidos pela SPDM; O vinculo trabalhista é por regime CELETISTA. 
  
O hospital dispõe de CCIH com medico infectologista, com atividade nos prontuários 
dos pacientes internados. 
  

IV – VISTORIA 
 
Procedi à vistoria pontual no intuito de questionar acerca do expediente solicitado na 
sindicância 89.661/2011 e ainda quanto a denuncia protocolada sob numero 
136.284/2011 (ANEXO I), tendo a relatar o que segue: 
 

1. Com Relação ao expediente requisitado na sindicância 89.661/11 o hospital 
NÃO forneceu as informações quando do momento da diligencia e nem tão 
pouco no prazo de 30 dias concedido para que o fizesse; 
 

2. Com relação ao expediente relacionado à queixa protocolada sob numero 
136.284/11, definido pelo chefe do DEF para que fosse abordado nesta mesma 
vistoria, informo ser o vinculo trabalhista CELETISTA, ocorre eventual 
insuficiência de médicos com brancos na escala e quanto à segurança no local 
de trabalho, NADA mudou permanecendo as condições descritas na denuncia 
em epigrafe.  
 

V - PRODUÇÃO E INDICADORES 
 
No dia 09 de novembro de 2011 a DR/CAS recebeu as informações solicitadas e as 
anexou à sindicância em andamento. Entretanto, somente em 14/12/11 este 
Departamento de Fiscalização teve acesso a tais informações. 
 
Segundo informações do Sr. diretor técnico, Dr. Gustavo Ziggiatti Guth, no período de 
julho a agosto de 2011, o PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL OURO VERDE registrou a 
seguinte média mensal de produção: 

LOCAL DE ATENDIMENTO Nº DE ATENDIMENTOS  

PS Adulto/Infantil 15.456 
Fonte: Hospital Ouro Verde – nov/2011. 

 
As equipes médicas de plantão estão completas e são compostas por clínicos (5), 
pediatras (3) e ortopedistas (1), além dos residentes de clínica médica e pediatria, que 
dão cobertura as atividades do pronto socorro nas 24 horas (sic). 
 
 
 
 



 

Com base nas escalas de plantões e na produção médica mensal, os indicadores de 
produtividade são os seguintes: 
 

Nº ATENDIMENTO POR MÉDICO/HORA INDICE 

Nº atendimento clínico por médico/hora 2,4 atendimentos/hora-médico 

Intervalo entre atendimentos 25 minutos 

 
 
Era o que havia a informar. 

 
 
 
Campinas, 19 de dezembro de 2011. 
 
 

 
 
____________________________________ 

 Dr. Mauro Acir Crippa Jr. – CRM 131.007 
            Médico Fiscal do Cremesp 
 DEF/Delegacia Regional de Campinas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.8. RELATÓRIO: 

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL SÃO JOSÉ - CAMPINAS 
 
 

I – INFORMAÇÕES SOBRE A SOLICITAÇÃO 
 
Número de referência DEF: 9530 
Nome da instituição: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL SÃO JOSÉ - CAMPINAS 
Endereço: Rua Bertoldo Fernandes de Castro S/N, Jardim Bandeiras II, Campinas / SP. 
Data da solicitação: 18/08/11 
Data do cadastramento: 31/08/11 
Origem: Cremesp 
Responsável pela solicitação: Conselheira Dra. Silvia Helena Rondina Mateus  
Número da sindicância CRM: 89.661/2011 
Motivo da solicitação: diagnóstico do serviço 
 

II – INFORMAÇÕES SOBRE A DILIGÊNCIA 
 
Data da vistoria: 08/11/2011 
Hora da vistoria: 16 horas 
Responsáveis pelas informações: Julio Cesar Gibin – Auxiliar Administrativo – RG 
21.339.284-7 SSP /SP 
 

III – INFORMAÇÕES SOBRE A INSTITUIÇÃO 
 

Número de registro no CREMESP: não dispõe 
CNPJ: 51.885.242/0001-40 (mantenedor) 
CNES: 2023571 
Responsável Técnico: não dispõe 
Diretor Clínico: não dispõe 
 

DA CARACTERIZAÇÃO 

O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL SÃO JOSÉ – CAMPINAS é uma instituição publica 
municipal tendo como mantenedora a Prefeitura Municipal de Campinas, sendo a 
referencia regional para urgências e emergências clinicas e pediátricas para os bairros 
de sua abrangência junto à rodovia SP075. 
 
DAS PRELIMINARES 

 
A diligência foi iniciada às 15h00min e encerrada às 17h00min. Recebido pelo auxiliar 
administrativo supra qualificado; 
 
Num primeiro momento procedi ao levantamento cadastral, à situação das comissões, 
onde pude constatar que PERMANECEM INALTERADAS as seguintes ocorrências: 



 

 
1. O cadastro junto ao CREMESP não existe uma vez que não existe política 

municipal de registro das unidades de saúde junto a este Conselho entre outros 
motivos por falta das respectivas responsabilidades técnicas; 
 

2. Não há na unidade Diretoria constituída, isto é, Diretoria Clinica e Técnica, 
obrigatórias, nem tão pouco as comissões também obrigatórias por resolução 
deste Conselho; 
 

3. Quanto ao regimento interno também não há qualquer manifestação; 
 

4. Quanto à nova coordenadora, Dra. Rosemary Barreto me foi informado que a 
mesma encontra-se de licença medica; 
 

5. Foi constatado que na unidade ocorre vinculação dos funcionários através de 
concurso publico junto à Prefeitura Municipal de Campinas e outros em 
regime de cessão pelo Hospital Candido Ferreira, sendo todos com as mesmas 
funções sendo o quantitativo atual de 22 e 65, respectivamente; 
 

6. Existem ainda varias empresas atuando em regime de terceirização tais como: 
Única – Limpadora (Serviços de conservadoria); Gocil – Segurança Privada e 
Patrimonial; Air Liquide – Gazes Medicinais; J. Preparos – Serviço de nutrição e 
dietética; Arquivo – Serviço de guarda e manutenção de arquivos. 
 

7. Não existe na unidade, Farmacêutico Responsável, mesmo a despeito de haver 
farmácia e almoxarifado inclusive com medicação controlada tais como 
psicotrópicos estando estes em armário fechado e trancado com acesso 
restrito à enfermagem de plantão; Os medicamentos e insumos encontravam – 
se dentro da validade; 

                               
IV – FUNCIONAMENTO 

 
Durante o processo de vistoria às instalações da unidade pudemos constatar: 
 

1. PRONTO SOCORRO 
 
Funciona em edificação antiga e mal conservada, mas com entrada exclusiva para 
emergências (direto na sala de reanimação); 
 
Recepção com sala de espera, pequena para a demanda; sanitários para o público, 
com pia, sem sabão liquido e papel toalha. O local oferece pouco conforto aos 
pacientes e acompanhantes. 
 
A sala de emergência, de dimensões adequadas e exclusiva para tal fim é 
insuficientemente equipada, tanto para urgências em clinica medica quanto em 
pediatria; havia equipamentos para ressuscitação cardiorrespiratória – cardioversor, 
monitor cardíaco, laringoscópio, ambú, sondas e cânulas para EOT- materiais e 



 

medicamentos, contudo muitos sem condições ao uso tais como o monitor cardíaco e 
outros obsoletos; 
 
Desfibrilador desconforme (não ligava fora da tomada) e cilindros de oxigênio fora dos 
suportes. 
 
Seis Consultórios médicos foram instalados papel toalha e sabonete liquido além da 
colocação do NOVO mobiliário que havia sido comprado quando a luz da época da 
vistoria anterior; permanecem os ventiladores de teto; 
 
Os consultórios médicos existentes, após as adequações realizadas atendiam as 
normas técnicas vigentes, RDC ANVISA 50/02, exceto quanto à presença dos 
ventiladores; 
 
Há outros ambientes disponíveis para a assistência médica tais como sala de 
medicações, sala de pequenas cirurgias com foco cirúrgico e demais equipamentos. 
 
Os turnos de plantões são de 12 horas devendo haver 05 médicos clínicos e 03 
pediatras, contudo as escalas de plantão PERMANECEM com importante insuficiência 
de profissionais impactando definitivamente tanto na qualidade do serviço prestado à 
população quanto nas condições do exercício do profissional medico acarretando um 
quantitativo inadmissível de atendimentos e um tempo de espera muito grande. 
A exemplo cito que no momento de minha chegada na unidade, havia espera para 
clinica médica da ordem de 4 horas; 
 
A administração refere que PERMANECE o déficit de aproximadamente 30 médicos 
para suprir a demanda da unidade que é medianamente de 12.000 atendimentos mês; 
Há uma equipe de enfermagem constituída de 12 enfermeiros nível superior, 32 
auxiliares de enfermagem e 9 técnicos de enfermagem, sendo este quantitativo 
também insuficiente para a demanda em questão; 
 
Cabe ressaltar e REFORÇAR que PERMANECE a condição da falta de um carrinho de 
emergências com desfibrilador no setor das observações, sendo informado por uma 
medica plantonista que quando ocorre qualquer emergência naquele setor os 
pacientes são levados para a sala de emergência que por vezes já se encontra lotada; 
assim sendo a possibilidade de lograr êxito numa reanimação cardíaca, por exemplo, 
fica muito remota seja pela falta de equipamentos, seja pela mora que resulta esta 
transferência; 
 

2. SERVICOS DE APOIO E DIAGNOSTICO 
 
O pronto atendimento NÃO possui laboratório de analises clinicas, enviando esta 
demanda para realização no Hospital Mario Gatti; possui raios-X; 
 
SND é terceirizado sem nutricionista responsável; 
 
Farmácia hospitalar sem farmacêutico responsável; 



 

  
Central de Esterilização própria com fluxo e espaço físico prejudicado, onde o mesmo 
funcionário aruá nas áreas limpa e suja rompendo, portanto a barreira que deveria 
haver; tal fato se dá exclusivamente pela insuficiência de profissionais lotados; 
 
 

3. SAME 
 
Espaço adequado, organizado por empresa terceirizada; 
 

4. SERVICO DE REMOÇAO  
 
SAMU. 
 
Lixo disposto em área adequada nos fundos do hospital atualmente em área fechada, 
dispostos em sacos adequados. 
 

V – RECURSOS HUMANOS 
 
O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL SÃO JOSÉ - CAMPINAS conta com o seguinte 
quantitativo de médicos e funcionários: 
 
Nº de Médicos 45 

Nº de Enfermeiras 12 

Nº de Técnicas de enfermagem 9 

Nº de Auxiliares de enfermagem 32 

Nº de Nutricionistas 00 

Nº de Farmacêuticos 00 

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS (excluindo médicos) 65 

 

VI – CONCLUSÕES 
 
Após nossa diligência junto a PRONTO SOCORRO MUNICIPAL SÃO JOSÉ - CAMPINAS e 
as informações colhidas no local pudemos concluir que: 
 

1. Com Relação ao expediente requisitado na sindicância 89.661/11 o hospital forneceu 
as informações dentro do prazo concedido através do (ANEXO I); 
 

2. Informo que as informações foram processadas e incorporadas ao relatório conjunto 
com o medico fiscal Dr. Cecil Coelho e juntado na sindicância em epigrafe. 

3. Mesmo despeito da posse da nova coordenadora, Dra. Rosemary Barreto permanecem 
varias inadequações em particular àquelas relacionadas à organização e a 
documentação legal da unidade; 

4. O Pronto Atendimento permanece com sua documentação IRREGULAR perante o 
CREMESP; 
 



 

5. Quanto ao espaço físico, após as reformas realizadas, houve melhora inclusive com 
adequação mobiliária dos consultórios; 
 

6. Permanecesse GRAVISSIMA a insuficiência de médicos naquela unidade, condição esta 
que expõe os profissionais médicos que ali atuam a situações de risco, de erro médico 
e assim impactando na qualidade do serviço prestado à população; quantitativo de 
atendimentos muito acima do preconizado tanto pelo CFM quanto pelo SINDISMED; 
 

7. Permanece a falta de equipamentos para uso em urgências e emergências como 
previamente detalhado no escopo deste relatório; 
 

8. A carência de outros profissionais de classe como, por exemplo, farmacêutico 
responsável é falta grave à Legislação Vigente; 
 

9. A insuficiência dos demais funcionários como a exemplo aqueles da Central de 
Esterilização, expondo materiais à contaminação e por conseqüência os pacientes a 
estes materiais; 
 

10. Em suma, ocorreu melhora parcial das condições, contudo, ainda é patente a 
problemática a ser resolvida. 
 
 
 
Era o que havia a informar. 

 
 
Campinas, 30 de novembro de 2011. 
 
 

 
____________________________________ 

 Dr. Mauro Acir Crippa Jr. – CRM 131.007 
           Médico Fiscal do Cremesp 
 DEF/Delegacia Regional de Campinas 

 

 

 



 

8.9. PLANILHA: ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS UNIDADES DE URGÊNCIA 
E EMERGÊNCIA DE CAMPINAS/SP 

 
PREENCHIMENTO DA PLANILHA: Se SIM preencher com 1, se NÃO preencher com 0. 
 
 PONTOS PA CTO PA VPA PA DSA PSHMG PSHCP PA SJO PS HCU PS HOV 

ÁREA FISICA 10 9 3 9 7 10 7 8 10 
1.Anexo Hospital 1 0 0 0 1 1 0 1 1 

2. Adequada 1 1 0 1 1 1 0 0 1 

3.Cons. adeq. 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

4.Sl. Emerg. adeq. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5. Leitos obs. ade 1 1 0 1 1 1 0 0 1 

6.Posto enferm. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

7.Sala Medicação 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8.Recepção adeq. 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

9.Manut. Conser. 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

10. Higiene, limp. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

EQ. EMERGÊNCIA 20 40 40 40 40 40 40 40 40 
1. Cardioversor 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

2.Monitor /ECG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3.Material EOT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.Aspirador secr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5.O2/Ar comp. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6.Med. Urgência 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SADT 20 20 20 20 50 50 20 50 50 
1.RX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.Lab. Análises 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3.Hemoterapia 1 0 0 0 1 1 0 1 1 

4.UTI 1 0 0 0 1 1 0 1 1 

5.Centro cirúrgico 1 0 0 0 1 1 0 1 1 

RH 40 40 60 60 140 140 60 140 140 
1.Clínico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.Pediatra 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

3.Cirurgião 1 0 0 0 1 1 0 1 1 

4.Ortopedista 1 0 0 0 1 1 0 1 1 

5.Anestesista 1 0 0 0 1 1 0 1 1 

6.Enfermeira 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7.Eq. médica a dt 1 0 0 0 1 1 0 1 1 

RESULTADOS 10 4 2 4 4 4 2 6 4 
1.Eq. ATLS ≥ 50% 1 0 0 0 1 1 0 1 0 

2.Cons/médic ≤ 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3.TX ocup.≤80% 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

4.M. perman.≤ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.Eq.médic comp. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

 TOT. (ponderado) 25 11,3 12,5 13,3 24,1 24,4 12,2 24,4 24,2 

 

LEGENDA:                                                                                             CLASSIFICAÇÃO DAS UNIDADES: 

PA CTO: Pronto Atendimento Centro  PS HCP  24,4 pontos 
PA VPA: Pronto Atendimento Vila Padre Anchieta  PS HCU 24,4 pontos 
PA DSA: Pronto Atendimento Dr. Sérgio Arouca  PS  HOV 24,2 pontos 
PS HMG:  Pronto Socorro Hospital Mario Gatti  PS HMG  24,1 pontos 
PS HCP:  Pronto Socorro Hospital Celso Pierro  PA DSA 13,3 pontos 
PA SJO: Pronto Atendimento São José  PA VPA 12,5 pontos 
PS HCU:  Pronto Socorro Hospital das Clínicas da Unicamp  PA SJO 12,2 pontos 
PS HOV: Pronto Socorro Hospital Ouro Verde  PA CTO 11,3 pontos 

 

 


