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RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA 

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA MP/DPERJ N.º01/2015 

REALIZADA NO HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER 

 

No dia 05 de janeiro de 2015, a Defensora Pública Coordenadora de 

Saúde e Tutela Coletiva, Thaísa Guerreiro de Souza, e a Coordenadora do 

Núcleo de Fazenda Pública e Tutela Coletiva, Samantha Monteiro de Oliveira, 

acompanhadas do servidor Gustavo e dos seguranças 3º Sargento Alex de 

Araújo Portocarrero - PMERJ 77223-6 e Sargento Fábio da Fonseca Tourinho  - 

PMERJ 62523, estiveram nas dependências do Hospital Estadual Albert 

Schweitzer (HEAS), localizado na Rua Nilópolis, 329, Realengo, nesta cidade,a 

fim de apurar o cumprimento da recomendação MP/DPERJ n.º01/20151. 

                                                           
1Elaboração, até o dia 29 de dezembro de 2015, de Plano de Contingência da Região 

Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro contendo: a) o prazo de vigência do plano; b) as 
unidades que se encontrem com alguma restrição de atendimento, identificando o motivo da 

restrição; c) todas unidades de saúde que estarão em funcionamento, com quais serviços; d) 
qual o mecanismo utilizado para comunicação entre a unidade e a regulação em caso de 

restrição do atendimento de urgência e emergência (email, whatsapp, telefone); e) apresentação 
de um protocolo único adotado por todas as unidades de acolhimento, classificação de risco e 
definição dos pacientes verdes e azuis, f) forma de referenciamento dos pacientes que não forem 

atendidos nas unidades de urgência e emergência; g) meio de formalização do encaminhamento 
dos pacientes por escrito, com assinatura e matrícula do servidor responsável e a previsão de 

transporte/transferência quando necessário; h) a definição dos casos classificados como 
amarelo e vermelho por grupo de unidade de saúde (pré-hospitalar e hospitalar); i) garantia de 

que todas as unidades se responsabilizem pelo redirecionamento, referenciamento e/ou 
transferência do paciente quando for o caso; j) previsão de reativação dos serviços paralisados, 

inclusive os serviços de terapia intensiva, e término da restrição de atendimento; l) identificação 

das equipes e seus integrantes responsáveis pela fiscalização do cumprimento do plano em cada 
unidade, com os respectivos telefones de contato; m) valor dos recursos destinados a cada 

unidade no período de contingência, fonte dos recursos, data de pagamento e previsão da 
forma de quitação dos valores devidos. 
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A equipe da Defensoria Pública foi recebida por uma funcionária da 

Direção que informou estarem todos em reunião, no momento, e sugeriu que 

invertêssemos a ordem da fiscalização, iniciando pela vistoria na unidade, com 

o que concordamos. A Direção solicitou a presença da Coordenadora de 

Enfermagem, Gisele, para acompanhar a equipe no decorrer da vistoria. 

Informou-se que todos os tipos de atendimento consignados no CNES 

(ambulatorial, internação, SADT e urgência) encontram-se em funcionamento.  

A unidade, como beneficiária do Projeto SOS Emergências e integrante 

do Plano de Ação das Regiões Metropolitana I e II para implantação da Rede de 

Atenção às Urgências e Emergências (RUE), possui três portas de entrada:a 

maternidade e os setores de emergência adulto e pediátrico. 

No acolhimento da emergência adulto, verificamos a presença de uma 

técnica de enfermagem, Cleidiane, que apenas efetua o cadastro para viabilizar 

o atendimento do paciente na sala de classificação de risco. 

Na sala de classificaçãode risco, indagamos à enfermeira que lá se 

encontrava, Priscila,se possuíam protocolo próprio ou se utilizavam o do 

Estado, sendo esclarecido que utilizavam o protocolo da Secretaria Estadual de 

Saúde válido até junho de 2013 (ou seja, versão desatualizada e revogada). 

Informou, ainda, que este protocolo é único para todos os hospitais estaduais, e 

que os pacientes classificados como verde são encaminhados para as UPA’s24h 

de Realengo e Bangu, e, em caso de atendimento classificado como azul, os 
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pacientes são referenciados para a Clínica da Família responsável pelo paciente. 

Acrescentou que os pacientes classificados como amarelo são encaminhados 

para a hipodermia, e os vermelhos são encaminhados imediatamente para as 

salas amarela ou vermelha (quando estes chegam por ambulância ou veículo 

particular, nem se submetem a classificação de risco). Também foi informado 

que o encaminhamento dos pacientes classificados como verdes e azuis é 

realizado verbalmente pelo enfermeiro, e que existe um encaminhamento por 

escrito fornecido apenas quando o paciente o solicita.  

No acolhimento da emergência pediátrica, a enfermeira Anna Carolina 

esclareceu que os pacientes classificados como azuis são encaminhados 

verbalmente para a UPA 24h de Bangu ou de Realengo. E que, todos os dias de 

manhã, liga para todas as unidades de pronto atendimento a fim de saber se há 

ou não pediatras para atendimento, pois, no caso de ausência, todas as crianças 

acolhidas, ainda que classificadas como azuis, são atendidas. 

O atendimento na maternidade, por seu turno, não está limitado à 

classificação de risco, sendo integral. 

Tendo em conta o avançar da hora (aproximadamente 15:00), e os 

objetivos específicos da fiscalização já indicados, a equipe decidiu vistoriar 

apenas os setores de emergência e centros de terapia intensiva (adulto, 

pediátrico e neonatal). 
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No setor de emergência pediátrica, verificou-se a existência de 2 (dois) 

consultórios e 1 (uma) sala de medicação. Na maternidade, existiam 1 (um) 

consultório, 1 (uma) sala de ultrassonografia e 1 (uma) sala de medicação. 

  

Na emergência destinada a adultos, observou-se duas salas verdes com o 

total de 24 (vinte e quatro) leitos: a feminina, com 12 (doze) leitos, sendo que 1 

(um) estava vago; e a masculina, também com 12 (doze) leitos, sendo que 2 

(dois) estavam vagos. 

A sala amarela, com 11 (onze) leitos semi-intensivos, estava totalmente 

ocupada. E a sala vermelha, com 4 (quatro) leitos intensivos, possuía um único 

paciente. Vistoriou-se, ainda, uma sala específica para as linhas de cuidado 

AVC (acidente vascular cerebral) e IAM (infarto agudo do miocárdio) com 

capacidade instalada de 3 (três) leitos, sendo que destes, apenas 2 (dois) 

estavam ocupados. 

Na sala de trauma, fomos também acompanhados pela Coordenadora de 

Enfermagem Márcia. Verificou-se a existência de 4 (quatro) leitos, sendo que 

destes, 1 (um) leito era infantil e 3 (três) eram adultos. No local, havia um 

tomógrafo móvel apenas para cabeça. 

O centro de imagem, com eco cardiograma, tomografia, raio X, 

ultrassonografia, endoscopia e colonoscopia, segundo informou a 
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Coordenadora de Enfermagem Gisele, estava em regular funcionamento no 7º 

andar.  

Passou-se, rapidamente, pelo setor de enfermaria de clínica geral, no 8º 

andar, com 66 (sessenta e seis) leitos, dos quais apenas 45 (quarenta e cinco) 

estavam ocupados de acordo com o censo de ocupação do setor fornecido ao 

final da vistoria (Anexo I).  Uma enfermaria com 1 (um) leito, destinado à 

realização de fisioterapia por equipe multidisciplinar, importante para 

tratamento em ortopedia, estava fechada há bastante tempo. Fato este 

confirmado pela única plantonista clínica geral do setor, Dra. Bruna. 
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A UI (unidade intermediária) e UTI (unidade de terapia intensiva) 

neonatal totalizavam 23 (vinte e três) leitos, sendo que destes, 12 (doze) eram UI 

e 11 (onze) UTI. No momento da vistoria, havia 5 (cinco) leitos de UI vagos. 

A unidade de terapia intensiva adulta (UTI) do 4º andar é composta por 

4 (quatro) centros de terapia intensiva (CTI): CTI 1, com 10 (dez) leitos; CTI 2, 

com 11 (onze) leitos; CTI 3, com 13 (treze) leitos; e CTI 4, com 9 (nove) leitos. Em 

todos eles, um leito intensivo é de isolamento. No momento da vistoria, havia 1 

(um) leito vago no CTI 1 (devido a uma alta à revelia recente); 1 (um) leito 

bloqueado há um dia no CTI 3, para reparo do monitor; e 1 (um) leito vago no 

CTI 4, devido a um óbito recente. 

De outro lado, no 3º andar, a unidade de terapia intensiva (UTI) era 

composta por 2 (dois) centros de terapia intensiva: CTI 1, com 14 (catorze) 

leitos, e CTI 2, com 11 (onze) leitos. Em todos eles, um leito intensivo é de 

isolamento. No momento da vistoria, havia 2 (dois) leitos vagos no CTI 1, 

devido à alta concedida após o término da visita, e 3 (três) leitos vagos no CTI 2, 

devido à alta e falecimentos recentes. 

Verificou-se, ainda, 5 (cinco) leitos de terapia semi-intensiva, sendo que 

destes, 3 (três) eram PO (pós operatório) e 2 (dois) clínicos, e 4 (quatro) leitos 

quartos. 
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O centro de terapia intensiva (CTI) pediátrico era composto por 9 (nove) 

leitos, sendo que destes, 1 (um) era de isolamento. No momento da vistoria, 3 

(três) leitos estavam desocupados há aproximadamente 3 (três) dias. 

  

Em seguida, finda a reunião da Direção, a equipe de fiscalização 

retornou ao segundo andar para conversar com os responsáveis pela unidade 

no momento. Fomos recebidos pelo Sr. Adler Magalhães da Silva, Coordenador 

Médico da emergência, responsável interinamente pela unidade, e pelo Sr. 

Rodrigo Farinazzo, Gerente Administrativo, que relataram as dificuldades 

enfrentadas pelo hospital desde que a contrapartida financeira do Estado 

estabelecida no contrato de gestão n.º02/2014 e aditivos passou a ser 

contingenciada no ano de 2015. 

Foi dito que os salários dos contratados celetistas de novembro foram 

pagos com atraso apenas no dia 24/12,e que o décimo terceiro foi parcelado (a 

primeira parcela foi paga em 02/12 e a segunda, em 29/12). 

Não obstante, o pagamento dos serviços terceirizados de bioxxi 

(esterilização), alimentação, segurança, engenharia clínica, laboratório, diálise, 

higienização, ambulância e manutenção predial estão sem receber há 

aproximadamente três, quatro meses, estando na iminência da suspensão 

desses serviços, comprometendo o funcionamento da unidade. O serviço 
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terceirizado de ambulância, por exemplo, vem sendo prestado com dificuldade, 

ocorrendo, inclusive, falta de combustível. 

Outro problema grave consiste na falta de insumos, de todas as espécies. 

Relataram que, mesmo aderindo ao sistema de aquisição de bens por registro 

de preços, os fornecedores não entregam todo o solicitado, alegando a 

existência de dívida pretérita.  

Esclareceram que, no dia anterior, receberam inúmeros insumos, mas 

eles seriam suficientes para sustentar o funcionamento do hospital por apenas 

mais um mês, aproximadamente. E que não sabiam, com segurança, quando 

receberiam novos insumos, se os pagamentos seriam mantidos na data certa, 

enfim, quando a situação de crise seria normalizada. Estavam vivendo um dia 

de cada vez. 

Por todas estas razões, sobretudo pela ausência de profissionais (devido 

ao atraso no pagamento dos salários) e insumos, 24 (vinte) e quatro leitos de 

terapia intensiva ficaram fechados por aproximadamente 10 (dez) dias, e houve 

atraso na realização das cirurgias ortopédicas. Situações estas que, segundo 

informaram,já teriam sido regularizadas. 

 

Também foi indagado sobre o monitoramento do contrato de gestão 

celebrado com a OS Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), 
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mencionado na reunião de 23/122 como um facilitador que permaneceria na 

unidade para relatar, e tentar resolver, tais problemas junto à SES. 

Como em outras unidades já visitadas, foi dito que existem fiscais do 

contrato que visitam a unidade uma vez por semana ou de 10 (dez) em 10 (dez) 

dias. Desconhecem a figura dos monitores, relatados por outras unidades, mas 

informaram que alguns representantes da Superintendência da SES, como Jorge 

e Silvana, visitam a unidade um vez por semana.  

Sobre a transição para a gestão da OS, relataram que nenhum serviço foi 

suspenso após o início do contrato de gestão com a HMTJ; que a OS foi 

assumindo a gestão de forma progressiva: iniciou com a UTI adulto do 3º andar 

e pediátrica do 11º; passou para a UTI do 4º andar, e finalmente assumiu todo o 

hospital; que ainda possuem, hoje, 600 (seiscentos) estatutários que realizaram o 

concurso de 2004 e escolheram a unidade para trabalhar; e que alguns 

estatutários saíram porque houve uma determinação da Secretaria Estadual de 

Saúde no sentido de que todos os estatutários fossem removidos para unidades 

sob a administração direta do Estado do Rio de Janeiro; que nunca tiveram 

serviço de otorrino; que o que tinham, eram médicos otorrinos na escala; e que 

também nunca tiveram serviço de neurocirurgia e de bucomaxilo, mas 

                                                           
2Reunião realizada pelo gabinete de crise formado por MPE, DPE, MPF e DPU com o Secretário 

de Saúde do Estado e equipe para cobrar um plano de contingência para a interrupção no 
atendimento das unidades da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. 
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possuíam médicos e odontologistas com esta especialidade que supriam 

informalmente a ausência. 
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Em seguida, a equipe de fiscalização dirigiu-se ao Núcleo Interno de 

Regulação (NIR). Ali, sobre o procedimento padrão de regulação, foi informado 

pela enfermeira Jane que: 

 Em regra, apenas os leitos de terapia intensiva adulto, 

neonatal e pediátrico são ofertados a pacientes externos por 

intermédio da Central Estadual de Regulação. Os leitos de 

enfermaria destinam-se, em geral, a pacientes internos; 

 Todos os leitos de terapia intensiva adulto, neonatal e 

pediátrico estão inseridos no Sistema Estadual de 

Regulação (SER) e o NIR possui a rotina de ligar para a 

Central Estadual de Regulação para ofertar leitos vagos; 

 O NIR atualiza o mapa de ocupação e o quadro dos 

pacientes no SER várias vezes ao dia, de acordo com as 

informações recebidas pelos setores do hospital. Veja-se 

que, embora existissem 7 (sete) leitos vagos nos CTIs, no 

momento da vistoria, apenas 4 (quatro) apareciam como 

vagos para o NIR e, consequentemente, para a Central; 

 Segundo a enfermeira, o SER é um sistema de regulação 

muito bom, mas não acompanha a dinamicidade da prática. 

Relatou, por exemplo, que a Central não monitora os 
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pacientes que transfere para a unidade, e que, muitas vezes, 

um leito fica bloqueado por muito tempo e até 

desnecessariamente (pois, às vezes, o paciente falece) 

quando poderia estar sendo utilizado por pacientes 

internos ou outros externos; que se o NIR não correr atrás 

dessas informações sobre as transferências encaminhadas 

pela Central, o leito fica bloqueado eternamente. 

Exemplifica que, naquele dia, forneceu um leito intensivo 

pediátrico para a Central por volta das 14h, mas, até aquele 

momento, quase 19:00, a criança não tinha chegado, não 

sabiam se a criança viria mesmo, e o leito estava bloqueado. 

Fosse pouco, o curso de capacitação dos profissionais que 

manejam o sistema é deficiente e muito básico, pois só 

ensina a inserirem pleitos no SER e não a liberar vagas no 

sistema; que só aprendeu depois de muito tempo, no 

desespero, perguntando à Central Estadual como deveria 

proceder; 

 

 A Central Estadual de Regulação entra em contato, via 

telefone, com o NIR para captação de leitos duas vezes ao 
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dia: uma, na parte da manhã e uma, na parte da tarde. 

Além disso, a Central também envia pedidos por e-mail; 

 O NIR cadastra pacientes no SER para serviços de alta 

complexidade e no SISREG para serviços de baixa 

complexidade. Segundo a enfermeira, as vagas são 

ofertadas de forma mais rápida pelo SER. O SISREG 

envolveria um procedimento mais burocrático, pois a 

Central Municipal pede muitas atualizações de quadros e o 

leito ou o serviço solicitado nunca são ofertados. 

 

Nas enfermarias, foram identificadas irregularidades graves denunciadas 

pelos pacientes(e respectivos familiares) internados na emergência, no setor de 

terapia intensiva e enfermarias, a saber: 

 

 No Centro de Terapia Intensiva – Adulto, sala 301, observou-se 

que o paciente Pedro Silva de Assis, 77 anos, identidade não 

informada, com diagnóstico de AVC e posteriormente constatação 

de tumor na cabeça, necessitava urgentemente de transferência 

para hospital especializado em oncologia. Entretanto, já 

aguardava a referida transferência desde o dia 19/12/2015. Foi 

expedido ofício assinado pela Dra. Thaísa Guerreiro e pela Dra. 
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Samantha de Oliveira para obtenção de laudo médico, e dada 

orientação no sentido de que seus familiares buscassem os 

serviços da Defensoria do Plantão Judiciário para análise de 

eventual propositura de medida judicial; 

 

 

 Ainda no setor de terapia intensiva, constatou-se em conversa 

com funcionários dos CTIs localizados no 4° andar, que houve 

grave período de ausência de medicamentos e insumos.Todavia, a 

situação estava sendo regularizada; 

 

 Na enfermaria 804, foi relatado pela paciente Luci Gomes Geraldo, 

prontuário 397811, ter ocorrido falta de fraldas geriátricas e 

medicamentos, inclusive sendo solicitado aos familiares a compra 

de tais materiais. Todavia, atualmente, a situação estava 

regularizada; 

 

 Na enfermaria 801, Érica Cocino Lacerda, prontuário 

39623,também relatou a ausência de medicamentos e insumos. 

Sua acompanhante Solange Cocino Lacerda consignou que a 
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enfermagem não ministra alimentação aos idosos enfermos; que 

apenas coloca a refeição ao lado da cama; e, por isso, os idosos que 

não possuem acompanhantes ficam sem se alimentar, sendo 

necessário que acompanhantes de outros pacientes sejam 

solidários com a tarefa; 

 Na enfermaria 808, a acompanhante Ana Lúcia Peres, RG 

03099287-9, relata que faltam roupas de cama, bem como alguns 

medicamentos para os pacientes; 

 

 Na enfermaria 809, constatou-se que o paciente Adeildo Delmiro 

da Silva, RG 08822905-9, aguarda transferência desde 13/11/2015 

para uma unidade hospitalar com especialidade em urologia, e 

que, até o momento, não há previsão para a sua transferência. Foi 

expedido ofício assinado pela Dra. Thaísa Guerreiro e pela Dra. 

Samantha de Oliveira para obtenção de laudo médico, e dada 

orientação no sentido de que seus familiares buscassem os 

serviços da Defensoria do Plantão Judiciário para análise de 

eventual propositura de medida judicial. 

 
 

CONCLUSÕES: 
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 Diante do conteúdo deste relatório e das constatações verificadas pela 

Coordenação de Saúde e Tutela Coletiva e pela Coordenação do Núcleo de 

Fazenda Pública e Tutela Coletiva, pode-se concluir que: 

 

1) O contingenciamento da contrapartida financeira do Estado prevista no 

contrato de gestão n.º 02/2014, agravado no final de 2015, acarretou 

atrasos no pagamento dos salários dos profissionais de saúde celetistas, 

dos serviços terceirizados e dos fornecedores de materiais, 

medicamentos e insumos em geral, notadamente ortopédicos. Tal quadro 

comprometeu de forma grave o funcionamento do HEAS (24 leitos de 

CTI ficaram fechados por aproximadamente 10 dias e houve atraso, já 

compensado segundo a Direção, nas cirurgias ortopédicas), e 

consequentemente, a integralidade e a universalidade da assistência à 

saúde prestada pela unidade a partir de dezembro de 2015. Devem ser 

adotadas, de imediato, medidas que estabilizem o funcionamento da 

unidade, cessando o quadro de desabastecimento de materiais, 

medicamentos e insumos em geral e de mora nos pagamentos devidos, a 

fim de que não haja novos episódios de suspensão/restrição de serviços; 

 

2) Deve ser solucionada, de pronto, a situação dos pacientes Pedro Silva de 

Assis e Adeildo Delmiro da Silva, que ainda não receberam o tratamento 

adequado; 

 

3) Deve ser orientada a equipe de enfermagem a ministrar adequadamente 

alimentação aos pacientes idosos, a fim de evitar desnutrição deste grupo 

de pacientes vulneráveis e episódios como o narrado pela acompanhante 

Solange Cocino Lacerda, na enfermaria 801; 
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4) Não foi cumprida integralmente a Recomendação Conjunta MP/DPERJ 

n.º 01/2015, uma vez que, no período do contingenciamento, os 

pacientes classificados como verde e azul não foram redirecionados por 

escrito, com assinatura e matrícula do servidor responsável, e não havia 

previsão de transporte/transferência quando necessário. Observou-se, 

ainda, que a unidade não tinha ciência do plano de contingência 

recomendado, e muito menos da previsão de regularização do quadro de 

crise instalado;  

 

5) Deve ser encaminhada versão vigente do protocolo de classificação de 

risco, para que haja uniformização do fluxo assistencial de urgência e 

emergência em todo o Estado; 

 

6) Devem ser apuradas as razões pelas quais a enfermaria com o único leito 

destinado a fisioterapia por tratamento multidisciplinar não foi reaberta 

até o momento; 

 

7) Deve ser reparado o monitor do leito intensivo bloqueado no CTI 3 do 4º 

andar; 

 

8) O fato de que (i) os leitos de enfermaria, importantes para retaguarda, 

não estão regulados e sob o controle da Central Estadual de Regulação, 

ou seja, são ocupados de acordo com critérios aleatórios, não 

padronizados e impostos aleatoriamente pela unidade/OS; (ii) a Central 

Estadual de Regulação não monitora as transferências por ela 

encaminhadas, acarretando a ociosidade e, algumas vezes, o bloqueio 

desnecessário de leitos; e (iii) os cursos de capacitação dos profissionais 

de saúde que manejam o SER é superficial e deficiente; demonstram que, 

infelizmente, ainda não foi implantada, integralmente, a Política 
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Nacional de Regulação do SUS no Estado do Rio de Janeiro (Portaria MS 

nº 1559/2008). Ou seja, os Complexos Reguladores não exercem as suas 

atribuições essenciais, quais sejam: 

I - fazer a gestão da ocupação de leitos e agendas das unidades de 
saúde; 

II - absorver ou atuar de forma integrada aos processos autorizativos; 

III - efetivar o controle dos limites físicos e financeiros; 

IV - estabelecer e executar critérios de classificação de risco; e 

V - executar a regulação médica do processo assistencial. 

 

Em outras palavras, não há regulação do acesso, assim compreendida 

como a regulação médica pelo gestor, que necessita, imediatamente, 

exercer autoridade sanitária para a garantia do acesso baseada em 

protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, 

garantindo a assistência integral, igualitária e universal à saúde 

preconizada pela Constituição Federal (arts. 196, 197 e 198 da CRFB/88). 

 

A situação é ainda mais grave tendo em conta que, segundo o censo de 

ocupação da unidade fornecido na vistoria, havia leitos vagos e ociosos 

no setor de enfermaria de clínica geral que poderiam aumentar a oferta 

destes serviços de retaguarda no Plano de Ação das Regiões 

Metropolitana I e II para implantação da Rede de Atenção às Urgências e 

Emergências (RUE), e que não estão sendo aproveitados. Tal aspecto, por 

certo, revela verdadeira desorganização do sistema único de saúde (SUS) 

nas Regiões Metropolitanas I e II do Estado do Rio de Janeiro.  
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Deve ser revisto o plano de ação e implementada, de imediato, a RUE, 

bem como, integralmente,  a Central Única de Regulação, e adotadas 

todas as medidas previstas na Recomendação Conjunta DPE/DPU nº 

1/2014, destacando-se a efetiva inserção de todos os leitos e serviços 

hospitalares na regulação, a otimização dos fluxos regulatórios, e a 

capacitação efetiva dos agentes públicos que manejam os sistemas 

informatizados de regulação; 

 

9) O fato de a unidade não conhecer os critérios que orientaram a realização 

do cadastro dos leitos da unidade no CNES, demonstra, ainda, que não 

há regulação da atenção à saúde pelo gestor responsável; 

 

10) É imperioso que seja reavaliado, pelo gestor responsável pelo HEAS, o 

modelo de gerência das unidades públicas de saúde do 

Estado/Município por organizações sociais, sobretudo dos critérios e 

modos de fiscalização e controle dessas entidades a fim de que seja 

restabelecida a autoridade sanitária no SUS, e evitados novos episódios 

de paralisação irregular dos serviços essenciais à saúde, e garantida a sua 

continuidade em períodos de instabilidade. 

 

Anexo I – Censo de ocupação do setor de enfermaria de clínica geral; 

Anexo II – Recomendação DPE/DPU nº 01 de 2014; e 

Anexo III – Plano de Ação das Regiões Metropolitana I e II para 

implantação da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE). 
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É a informação. 

 

 

____________________________         _______________________________ 

THAÍSA GUERREIRO DE SOUZA SAMANTHA M. DE OLIVEIRA 

Coord. de Saúde e Tutela Coletiva                Coord. Núcleo de Fazenda Pública 

 


