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RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA 

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA MP/DPERJ N.º01/2015 

UPAS 24H DE DUQUE DE CAXIAS 1, ITABORAÍ E SÃO GONÇALO II 

 
 

No dia 8 de janeiro de 2015, a Defensora Pública Coordenadora de Saúde 

e Tutela Coletiva, Thaísa Guerreiro de Souza, acompanhada do servidor 

Gustavo e dos seguranças 3º SargentoValdnei Alexandre PereiraGenta  - 

 PMERJ 7559-2 e Sargento Marcio Luiz Mendonçados Santos - PMERJ 61504, 

estiveram nas dependências das UPAS 24h de Duque de Caxias I, Itaboraí e São 

Gonçalo II, localizadas na Rua Joaquim Peçanha, nº 1.532,  Parque Lafaiete 

(paralela com a Rua Nilo Peçanha), Duque de Caxias;na Rodovia BR 493, Km 

01, s/nº, Manilha, Itaboraí; e na Av. Bispo Dom João da Mata, s/nº, Sta. Luzia, 

Laranjal, São Gonçalo, respectivamente, a fim de apurar o cumprimento da 

recomendação MP/DPERJ n.º01/20151, tendo em conta que tais unidades 

                                                           
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 
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apresentaram restrições em seu funcionamento no período agudo da crise na 

saúde do Estado do Rio de Janeiro. 

 

I – UPA 24H DE DUQUE DE CAXIAS II 
 
 

A equipe da Defensoria Pública foi recebida pelo Coordenador Médico, 

José Eduardo, e pelo Coordenador de Enfermagem, André Luiz Chagas de 

Araújo, que relatou as dificuldades enfrentadas pela unidade desde que a 

contrapartida financeira do Estado estabelecida no contrato de gestão 

n.º02/2013 e aditivos passou a ser contingenciada. 

Foi dito que o salário de novembro dos contratados celetistas e dos 

funcionários das empresas terceirizadas foi pago com atraso na segunda 

quinzena de dezembro e o décimo terceiro foi parcelado; e que, por isso, houve 

restrições no atendimento, com redirecionamento VERBAL dos pacientes 

classificados como verde e azul,próximo às datas festivas. Segundo informado, 

não houve problemas relativos a insumos e materiais básicos, e o estoque da 

unidade está regular. 

Esclareceu que, em regra (excetuando, é claro, os dias em que houve 

restrições no final do ano), todos os pacientes são acolhidos e atendidos, pois 

utilizam protocolo de classificação de risco em que não há cor azul. Ou seja, 

                                                                                                                                                                          
unidade no período de contingência, fonte dos recursos, data de pagamento e previsão da 
forma de quitação dos valores devidos. 
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todos são classificados como verde, amarelo e vermelho e são atendidos por 

médicos na unidade.  

Relatou que a unidade está muito sobrecarregada com o atendimento de 

munícipes de Belford Roxo e de São João de Meriti, pois estes Municípios não 

possuem atenção básica e pré-hospitalar adequada. Para exemplifica-lo, 

dimensionou que, a cada 10 (dez) pacientes atendidos, de 7 (sete) a 8 (oito) são 

de Municípios vizinhos. 

Indagados sobre o corpo clínico, explicou que a equipe noturna é 

composta por 3 (três) clínicos gerais e 2 (dois) pediatras, e a diurna, por 5 (cinco) 

clínicos gerais, 2 (dois) pediatras e 1 (um) dentista. No dia da vistoria, 2 (dois) 

clínicos faltaram, sem prévio aviso, desfalcando a equipe. Segundo informaram, 

um avisara há pouco que não iria em razões de problemas familiares. O outro, 

não dera qualquer explicação. Questionados sobre qual o procedimento é 

adotado para compensar estas faltas, explicaram que o Coordenador Médico 

assume o plantão ou buscam outro plantonista (o que é difícil quando não 

avisam com antecedência). Acrescentaram que ligam no dia anterior para 

confirmar a presença, a fim de, se for o caso, buscarem medidas 

compensatórias, mas, às vezes, os médicos confirmam e faltam, como ocorreu 

no dia da vistoria. Tal aspecto demonstra que, ainda com o salário pago, as 

faltas injustificadas ocorrem. 
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Também foram indagados sobre o monitoramento do contrato de gestão 

celebrado com o Instituto Data Rio de Administração Pública, 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 existe um monitor, 

além dos fiscais do contrato. No entanto, os monitores (recordaram de Hugo e 

Fernanda) não permanecem na unidade como relatado na reunião, só vãoà 

unidade algumas vezes na semana, fazem um checklist e vão embora. 

Após esse panorama informado pelos gestores da unidade, iniciamos a 

verificação pelas instalações da unidade, com foco no acolhimento, na 

classificação do risco e na regulação dos pacientes das salas amarela e vermelha. 

No acolhimento, verificamos a presença de uma técnica de enfermagem e 

de uma enfermeira queanotam o nome do paciente e as informações sobre 

sinais vitais e queixas para viabilizar o atendimento do paciente na sala de 

classificação de risco. 

Havia 2 (duas) salas de classificação de risco. Em uma delas, indagamos 

à enfermeira que lá se encontrava, Maria de Lourdes,se possuíam protocolo 

próprio ou se utilizavam o do Estado, sendo esclarecido que utilizavam o 

protocolo da Secretaria Estadual de Saúde. Informou, ainda, que este protocolo 

                                                           
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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é único para todas as UPAS 24h estaduais, e que, salvo nos dias de restrição do 

final do ano, todos os pacientes são classificados como verde, amarelo ou 

vermelho, e são atendidos pelo médico. Caso haja necessidade de 

encaminhamento para uma unidade básica de saúde, compete ao médico 

redirecioná-lo. Compulsando-se o protocolo apresentado, observou-se que ele 

estava desatualizado, pois a versão era vigente até maio de 2015. 

Passou-se, então, à fiscalização de toda a unidade para conferência da 

regulação dos pacientes das salas amarela e vermelha. No caminho, verificou-se 

a existência de 4 (quatro) consultórios (sendo que 2 também eram utilizados 

pelos pediatras), sala de nebulização e medicação, e uma sala para 

procedimentos (onde são realizados os eletrocardiogramas avaliados por 

cardiologistas via sistema on-line). 

Na sala amarela pediátrica, composta por 3 (três) leitos, não havia 

pacientes em observação. Na sala amarela adulta, composta por 11 (onze) leitos 

(um leito é destinado para “paradas”), havia 4 (quatro) pacientes internados no 

dia anterior. Fato confirmado, posteriormente, pelo Núcleo Interno de 

Regulação (NIR) da unidade. Na sala vermelha adulta, composta por 2 (dois) 

leitos, apenas 1 (um) estava ocupado.  
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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 responsável Adelaineque: 

 

 Apenas são regulados os pacientes que, segundo os 

médicos, serão internados. Não são regulados pacientes que 

ficam apenas em observação; 

 Assim que o médico informa que o paciente ficará 

“internado”, o paciente é regulado imediatamente no 

Sistema Estadual de Regulação (SER); 

 

 Não inserem pacientes no sistema de regulação municipal, 

qual seja, SISREG; 

 As transferências demoram aproximadamente 2 (dois) dias; 

 São solicitados no SER, internações em leitos de terapia 

intensiva e em leitos clínicos com especialidade que o 

sistema oferece; 

  Os exames de tomografia e endoscopia também são 

inseridos no SER e, normalmente, “saem” mais rápido; 

 Recebem pacientes trazidos pelo SAMU; 

 A Central Estadual de Regulação liga todos os dias, em 

momentos variados, até de madrugada, para obter 
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atualização do quadro dos pacientes para checar se 

precisam mesmo de internação em leito de terapia 

intensiva. 

 

No decorrer da vistoria,foram colhidas reclamações dos pacientes e 

acompanhantes localizados na sala de espera, e nas salas amarela e vermelha, a 

saber:  

 Na sala de espera, a maioria apresentava quadro clínico de febre, 

dor e manchas pelo corpo e reclamaram do tempo de espera, em 

média de uma a duas horas.  A paciente Alana Cristina Dias 

Carneiro, 19 anos, relatou que aguardava atendimento há mais de 

duas horas. Apresentando quadro de vômito, diarreia e febre. A 

avó da paciente, Elizabeth Pereira Setemy, 67 anos, RG 04488111-8, 

informou que existe reclamação recorrente sobre a demora no 

atendimento à população. A paciente Lídia dos Santos, 23 anos, 

identidade não informada, afirmou que na quarta-feira 

(06/01/2015), buscara os serviços da UPA por volta das 9 (nove) 

horas da amanhã e que aguardara até as 15 (quinze) horas sem que 

fosse atendida. Desistindo de esperar, foi para casa e se 

automedicou. Continua com dor e se automedicando. Esclareceu 
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que, desta vez, estava ali apenas para acompanhar sua irmã que 

está grávida.  

 Na sala amarela, constatou-se que a paciente Inês Maria José de 

Souza, 63 anos, identidade não informada, aguardava transferência 

hospitalar há 3 (três) dias, com urgência, para realização de 

cateterismo. Já estava regulada, porém sem previsão de 

transferência pela falta de leitos vagos. Foi expedido ofício assinado 

pela Dra. Thaísa Guerreiro 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.  

 Na sala vermelha, observou-se que a paciente Maria das Dores, 77 

anos, identidade não informada, apresentava quadro clínico de 

edema agudo de pulmão (EAP), e aguardava transferência 

hospitalar urgente há 1 (um) dia, devido à falta de leitos vagos.Foi 

expedido ofício assinado pela Dra. Thaísa Guerreiro para obtenção 

de laudo médico, e dada orientação à enfermeira responsável para 

que ela repassasseo ofício ou o laudo já pronto aos familiares da 

paciente, que no momento não se encontravam no local.  

 



 

 

 9

Ao final da vistoria, solicitou-se a relação da produtividade, a estatística 

de atendimentos por pessoal e da produção diária por setor (Anexos I, II e III), o 

que foi prontamente fornecido. 

 

II – UPA 24H DE ITABORAÍ 
 
 

A equipe da Defensoria Pública foi recebida pelo Coordenador Médico, 

Mauro Bizzo, e pelo Gerente Médico,Guilherme Capi, que relatou as 

dificuldades enfrentadas pela unidade desde que a contrapartida financeira do 

Estado estabelecida no contrato de gestão n.º 01/2015 e aditivos passou a ser 

contingenciada. 

Foi dito que o salário de novembro dos contratados celetistas e dos 

funcionários das empresas terceirizadas foi pago com atraso no dia 24/12; que a 

UPA 24h não chegou a fechar; que os serviços de lavanderia foram paralisados 

e faltaram diversos insumos indispensáveis para o funcionamento da unidade; 

e que, por isso, para a própria segurança dos pacientes, decidiram restringir o 

atendimento apenas para pacientes graves (amarelo e vermelho), e redirecionar 

os pacientes classificados como verde para a Policlínica de São Gonçalo, 

Hospital Estadual Alberto Torres e UPAs 24h de São Gonçalo. Explicaram que 

tal conduta, na verdade, já seria o procedimento correto a ser adotado pelas 

UPAs 24h, mas que (salvo no período da crise), acabam atendendo todos, 

devido à falta de assistência básica nos arredores. Relataram que mesmo com as 
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restrições, ficaram dentro da margem de produtividade exigida, de 

aproximadamente 9.000 (nove mil) atendimentos por mês, e que hoje, embora 

os fornecedores ainda estejam com o pagamento em atraso por 

aproximadamente 2 (dois) meses, o funcionamento está regularizado. 

Esclareceram que a Associação Beneficente de Assistência Social e 

Hospitalar – PRO-SAÚDE assumiu a gestão da UPA 24h de Itaboraí em 

03.08.2015; que a PRO-SAÚDE é responsável pela gestão de outros hospitais no 

Estado do Rio de Janeiro; que nos demais contratos de gestão, o Estado não 

repassava integralmente os valores devidos desde abril de 2014; que só 

assumiram a gestão da UPA 24h de Itaboraí porque o Estado se comprometeu, 

extraoficialmente, a honrar integralmente seus compromissos financeiros neste 

contrato; que, todavia, já em setembro, o Estado não cumpriu o “acordo”; que 

neste mesmo mês, o Escritório Geral da Pró-Saúde notificou o Estado de forma 

genérica, ou seja, sobre a existência de mora com a PRO-SAÚDE e não em 

relação a cada contrato; que os fornecedores são contratados para todas as 

unidades geridas pela PRO-SAÙDE; que, portanto, quando o Estado não 

repassa o valor devido a uma unidade, e a PRO-SAÙDE não paga o fornecedor 

integralmente, tal aspecto impacta em todas as outras unidades. 

Informaram que, como já notificaram informando que não mais possuem 

interesse em renovar o contrato de gestão da UPA 24h de Itaboraí, todos os 

celetistas já estão em aviso prévio. O prazo de validade do contrato expira em 
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03/02/2016. Ainda segundo relatado, a população está preocupada com esta 

situação, pois a situação do Município de Itaboraí é calamitosa. Só possui um 

hospital municipal, extremamente precário, que já fechara duas vezes. 
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Também foram indagados sobre o monitoramento do contrato de gestão 

celebrado com a PRO-SAÚDE, mencionado na reunião de 23/123 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 existe um monitor, 

além dos fiscais do contrato. No entanto, os monitores (recordaram de Débora e 

Pâmela) não permanecem na unidade como relatado na reunião, só vão 

àunidade, fazem um checklist e vão embora. De outro lado, os fiscais do contrato 

(recordaram de Flávia Leite) aparecem quinzenalmente. 

Sobre o corpo clínico, explicaram que a equipe noturna é composta por 3 

(três) clínicos gerais e 2 (dois) pediatras, e a diurna, por 5 (cinco) clínicos gerais, 

1(um) dentista e 2 (dois) pediatras.Haveria, ainda, um médico extraordinário 

para cobrir eventuais faltas. No dia da vistoria, informaram que faltava, apenas, 

um pediatra que estaria de licença. Indagados sobre a razão pela qual não o 

substituíram, explicaram ser difícil contratar alguém para trabalhar apenas 15 

(quinze) dias. Por isso, precisaram restringir o atendimento da pediatria apenas 

aos pacientes graves. 

                                                           
3Reunião 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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Após esse panorama informado pelos gestores da UPA 24h, iniciamos a 

verificação pelas instalações da unidade, com foco no acolhimento, na 

classificação do risco e na regulação dos pacientes das salas amarela e vermelha. 

No acolhimento, verificamos a presença de uma técnica de enfermagem e 

uma enfermeira que anotam o nome do paciente e as informações sobre sinais 

vitais e queixas para viabilizar o atendimento do paciente na sala de 

classificação de risco. 

Havia 2 (duas) salas de classificação de risco. Uma para atendimento de 

crianças, e outra para atendimento de adultos. Na sala de classificação 

destinada a adultos, indagamos ao enfermeiro que lá se encontrava, Edson, se 

possuíam protocolo próprio ou se utilizavam o do Estado, sendo esclarecido 

que utilizavam o protocolo da Secretaria Estadual de Saúde. Informou, ainda, 

que este protocolo é único para todas as UPAS 24h estaduais, e que, em regra, 

todos os pacientes são classificados como verde, amarelo ou vermelho, e são 

atendidos pelo médico. Caso haja necessidade de encaminhamento para uma 

unidade básica de saúde, compete ao médico redirecioná-lo. Na classificação 

pediátrica, a enfermeira Joice esclareceu que, no período agudo da crise, a UPA 

24h restringiu o atendimento para pacientes graves, e redirecionou 

VERBALMENTE os pacientes classificados como verde e azul para o Hospital 

Municipal Leal Junior e para a UPA 24h de São Gonçalo. Ressaltou que, antes 
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de encaminhar, pedia ao serviço social que ligasse para o local de 

encaminhamento, e confirmasse se lá o serviço estava regularizado. 

Passou-se, então, à fiscalização de toda a unidade para conferência da 

regulação dos pacientes das salas amarela e vermelha. A sala vermelha, 

composta de 4 (quatro) leitos, a sala amarela, composta de 3 (três) leitos 

pediátricos, as 2 (duas) salas de isolamento e a sala amarela adulta, composta de 

10 (dez) leitos, estavam estranha e supreendentemente vazias, denotando um 

certo esvaziamento proposital da unidade (a sala de atendimento estava com 

poucos pacientes). Foi dito que os dois últimos pacientes da sala vermelha 

tinham sido transferidos no dia anterior para o Hospital Estadual Albert 

Schweitzer e Hospital Estadual Getúlio Vargas, o que foi confirmado pelo NIR. 

A suspeita de esvaziamento voluntário foi reforçada com a denúncia formulada 

pelo paciente Valter Melonio Filho, RG 08792130-0 IFP/RJ, o qual, 

posteriormente entrevistado na vistoria realizada na UPA 24h de São Gonçalo 

II, informou que estava ali com sua filha Yasmim Vitória porque tinha ido à 

UPA 24h de Itaboraí  e lá fora informado de que não havia pediatra. Todavia, a 

equipe de fiscalização constatou a presença de uma pediatra na UPA 24h de 

Itaboraí. 

 
 



 

 

 15 

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

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

pelo enfermeiro responsável Leandro que: 

 

 Apenas são regulados os pacientes que, segundo os 

médicos, serão internados. Não são regulados pacientes que 

ficamsomente em observação; 

 Assim que o médico informa que o paciente ficará 

“internado”, o paciente é regulado imediatamente no 

Sistema Estadual de Regulação (SER); 
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 Não inserem pacientes no sistema de regulação municipal, 

qual seja, SISREG; 

 São solicitados no SER, internações em leitos de terapia 

intensiva, realização de cirurgias, tratamento de 

queimados, internações em leitos clínicos com 

especialidade que o sistema oferece. Todavia, não 

conseguem uma única transferência via sistema de 

regulação. Só conseguem leitos, exames, procedimentos e 

demais serviços extraoficialmente, fora da regulação, 

fazendo contato por telefone e e-mail com o NIR de cada 

unidade; 

  Os exames de tomografia e internações em enfermaria 

“saem” mais rápido do que internações em leitos de terapia 

intensiva, que demoram em média 3 (três) dias. Mas 

sempre, repita-se, de NIR para NIR, fora do sistema de 

regulação; 

 Não recebem mais pacientes trazidos pelo SAMU. Em 

regra, a SAMU conduz os pacientes para o Alberto Torres e 

Azevedo Lima; 
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 A Central Estadual de Regulaçãosó se comunica com o NIR 

por e-mail. 

 

No decorrer da vistoria,os funcionários informaram, ao contrário do 

afirmado pela Direção, que a UPA 24h de Itaboraífecharatrês dias para o 

público externo (só manteve em funcionamento o serviço interno, necessário 

para manutenção da vida dos pacientes das salas amarela e vermelha).  

 

Ao final da vistoria, solicitou-se a relação da produtividade, estatística de 

atendimentos por pessoal e da produção diária por setor (Anexos IV, V e VI), o 

que foi prontamente fornecido. 

 
 

III – UPA 24H DE SÃO GONÇALO II 
 
 

A equipe da Defensoria Pública foi recebida pela Coordenadora de 

Enfermagem, Maria Cristina, pelo Gerente da Unidade, Fabrício Nery, e pelo 

enfermeiro, Ludson da Silva Lima, que relataram as dificuldades enfrentadas 

pela unidade desde que a contrapartida financeira do Estado estabelecida no 

contrato de gestão n.º 15/2012 e aditivos passou a ser contingenciada. 

Foi dito que o salário de novembro dos contratados celetistas e dos 

funcionários das empresas terceirizadas (destacando-se o dos seguranças) foi 

pago com atraso na segunda quinzena de dezembro; que os seguranças 

começaram a faltar e, por isso, para resguardar os profissionais da UPA 24h e os 
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próprios pacientes, houve restrições no atendimento, com redirecionamento 

VERBAL dos pacientes classificados como verde e azul, próximo às datas 

festivas, para o Pronto Socorro de Alcântara. Segundo informado, não houve 

problemas relativos a insumos e materiais básicos, e o estoque da unidade está 

regular.Informaram, ainda, que, no momento, não há mais qualquer restrição 

no funcionamento da unidade. 

Indagados sobre o corpo clínico, explicaram que a equipe noturna é 

composta por 4 (quatro) clínicos gerais e 2 (dois) pediatras, e a diurna, por 5 

(cinco) clínicos gerais, 3 (três) pediatras e 1 (um) dentista. No dia da vistoria, 

informaram que a equipe estaria completa. 
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Também foram indagados sobre o monitoramento do contrato de gestão 

celebrado com o Instituto dos Lagos -Rio, mencionado na reunião de 23/124 

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 monitores, 

além dos fiscais do contrato. No entanto, os monitores (recordaram de Eduardo 

e Cinthia) não permanecem na unidade como relatado na reunião, só vão à 

unidade algumas vezes na semana, fazem um checklist e vão embora. Os fiscais 

do contrato, por sua vez (recordaram de Alvenir e Flávia), comparecem 

quinzenalmente na unidade. 

Após esse panorama informado pelos gestores da unidade, iniciamos a 

verificação pelas instalações da unidade, com foco no acolhimento, na 

classificação do risco e na regulação dos pacientes das salas amarela e vermelha. 

No acolhimento, verificamos a presença de uma técnica de enfermagem 

que anota o nome do paciente e as informações sobre sinais vitais e queixas 

para viabilizar o atendimento do paciente na sala de classificação de risco. 

Havia 2 (duas) salas de classificação de risco. Em uma delas, indagamos 

à enfermeira que lá se encontrava, Tatiane, se possuíam protocolo próprio ou se 

utilizavam o do Estado, sendo esclarecido que utilizavam o protocolo da 

                                                           
4Reunião 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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Secretaria Estadual de Saúde. Informou, ainda, que este protocolo é único para 

todas as UPAS 24h estaduais, e que, salvo nos dias de restrição do final do ano, 

todos os pacientes são classificados como verde, amarelo ou vermelho, e são 

atendidos pelo médico. Caso haja necessidade de encaminhamento para uma 

unidade básica de saúde, compete ao médico redirecioná-lo. Compulsando-se o 

protocolo apresentado, observou-se que ele estava atualizado e válido até 

agosto de 2017. É de se ressaltar, no entanto, que o protocolo não estava na sala 

de classificação de risco, e sim em outro setor da unidade.  

Esclareceu-se, ainda, que, no período de restrição, os pacientes 

classificados como verde foram encaminhados VERBALMENTE para o Pronto 

Socorro de São Gonçalo. 

Passou-se, então, à fiscalização de toda a unidade para conferência da 

regulação dos pacientes das salas amarela e vermelha. No caminho, verificou-se 

a existência de 5 (cinco) consultórios (sendo que 2 eram utilizados pelos 

pediatras), sala de nebulização e medicação, e uma sala para procedimentos 

(onde são realizados os eletrocardiogramas avaliados por cardiologistas via 

sistema on-line). 

Na sala amarela pediátrica, composta por 3 (três) leitos, havia uma 

criança em observação. Na sala amarela adulta, composta por 10 (dez) leitos, 

havia 6 (seis) pacientes internados. Na sala vermelha adulta, composta por 4 

(quatro) leitos, todos estavam vagos.  
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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 

pelo responsável Daniel que: 

 

 Apenas são regulados os pacientes que, segundo os 

médicos, serão internados. Não são regulados pacientes que 

apenas ficam em observação; 

 Assim que o médico informa que o paciente ficará 

“internado”, o paciente é regulado imediatamente no 

Sistema Estadual de Regulação (SER) ou no sistema 

municipal de regulação, conhecido como CREG; 
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 São solicitados no SER, internações em leitos de terapia 

intensiva e no CREG, internações em enfermaria. Todavia, 

não conseguem uma única transferência via sistema de 

regulação. Só conseguem leitos, exames, procedimentos e 

demais serviços extraoficialmente, fora da regulação, 

fazendo contato por telefone e e-mail com o NIR de cada 

unidade. Ainda assim, as transferências demoram, em 

média, de 10 (dez) a 15 (quinze) dias; 

 No momento da vistoria, todos os pacientes da sala amarela 

adulta aguardavam transferência; 

 A Central Estadual de Regulação liga todos os dias,em 

momentos variados, para obter atualização do quadro dos 

pacientes e checar se precisam mesmo de internação em 

CTI. 

 

No decorrer da vistoria, foram colhidas reclamações dos pacientes e 

acompanhantes localizados na sala de espera, e na sala amarela, a saber:  

 Na sala de espera, superlotada, várias pessoas reclamaram 

da demora no atendimento. A paciente Aline Guimaraes 

Lopes, RG 20910277-1, relatou que aguardava há cerca de 2 

horas após a classificação de risco (cor amarela), com 
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quadro clinico de febre (39°) dor no corpo e manchas pelo 

corpo. Aline Mendes Pereira, 24 anos, número de 

identidade não informado, relatou que aguardava há mais 

de 3 horas e que inclusive já fez classificação de risco. 

Todavia, seu nome “sumira” do sistema de registro de 

pacientes. Apresentava quadro clínico de fortes dores no 

corpo, febre, falta de ar e tonteira. A paciente Fabiana de 

Almeida França, RG 029917173-8, relatou que estava 

aguardando há aproximadamente 3 (três) horas, com dor 

no corpo, febre e ainda não tinha sido classificada. Joice 

Mara Nascimento, número de identidade não informado, 

relatou que aguardava há mais de 2 (duas) horas, com 

quadro clínico de fortes dores no abdômen, corpo e cabeça, 

e também não tinha sido ainda classificada.  O paciente 

Cristiano Pereira da Silva, RG 09880197-5, que estava com 

dengue e retornava para reavaliação, desistiu de aguardar 

depois de 2 (duas) horas. O paciente José de Lima, número 

de identidade não informado, relatou que estava há mais de 

5 (cinco) horas aguardando atendimento com um caroço na 

garganta.A paciente Fernanda Rosa, 5 anos de idade, 
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aguardava atendimento há aproximadamente 1 (uma) hora, 

sem se alimentar há 2 (dois) dias. 

 

 Na sala amarela adulta, constatou-se que o paciente José da 

Costa Filho, 67 anos, RG 12.313.365-4, com quadro clínico 

de pneumonia, água no pulmão e derrame pleural, 

aguardava desde o dia 28/12 uma transferência urgente e já 

possuía processo judicial em curso;  

 

 Ainda na sala amarela, observou-se que o paciente 

Alceu Souza, numero de identidade não informado, 

aguardava transferência com urgência para realização de 

cirurgia de cateterismo há 2 dias. Foi expedido ofício 

assinado pela Dra. Thaísa Guerreiro para obtenção de laudo 

médico, e dada orientação ao familiar no sentido de que 

buscasse os serviços da Defensoria Pública do Plantão 

Judiciário para análise de eventual propositura de medida 

judicial.   
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Ao final da vistoria, solicitou-se a relação da produtividade, a estatística 

de atendimentos por pessoal, a produção diária por setor e a listagem dos 

pacientes que aguardavam transferência (Anexos I, II, III e IV), o que foi 

prontamente fornecido. 

 
 

CONCLUSÕES: 

 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 nos 

contratos de gestão n.ºs 02/2013, 01/2015 e 15/2012,  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. Tal quadro comprometeu 

de forma grave o funcionamento das UPAs 24h de Duque de Caxias I, 

Itaboraí e São Gonçalo II, e consequentemente, a integralidade e a 

universalidade da assistência à saúde prestada pelas unidadesem 

dezembro de 2015.  

 

Devem ser adotadas, de imediato, medidas que regularizem o 

funcionamento da UPA 24h de Itaboraí, cessando o quadro de mora nos 

pagamentos devidos aos fornecedores, de restrição no atendimento 

pediátrico e de possível esvaziamento proposital da unidade, bem como 

medidas de gestão e de planejamento que evitem novos episódios de 

restrição/suspensão dos serviços em detrimento da população.  
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2) Deve ser solucionada, de pronto, a situação dos pacientes Inês Maria José 

de Souza e Maria das Dores, internados na UPA 24h de Duque de 

Caxias, e de José da Costa Filho e Alceu Souza, internados na UPA 24h 

de São Gonçalo II, que ainda não receberam o tratamento adequado; 

 

3) Não foi cumprida integralmente a Recomendação Conjunta MP/DPERJ 

n.º 01/2015, uma vez que, durante o 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; 

 

4) Devem ser adotadas, junto à OSs, medidas que impeçam o tratamento 

genérico e aglutinado de todas as unidades de emergência sob gestão da 

mesma OS, em desrespeito às condições e cláusulas pactuadas de forma 

individualizada em cada contrato; 

 

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, com recomendação e advertência de que 

os protocolos devem ficar em locais visíveis dentro das salas de 

classificação de risco e de que é vedada a utilização de protocolos 

informais que excluam os pacientes classificados como verde; 

 

6) Devem ser adotadas medidas junto às OSs e ao CREMERJ para coibir as 

faltas constantes dos médicos, sobretudo de pediatras; 

 

7) Devem ser adotadas medidas que equacionem a demora recorrente nos 

atendimentos, garantindo acesso imediato à classificação de risco e ao 
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médico, na categoria de menor urgência, em no máximo 120 minutos, tal 

como preconizado na Resolução CFM nº 2.079/2014; 

 

8) O fato de que (i) os pacientes ficam internados, em média, no mínimo, 2 

(dois) dias nas unidades pré-hospitalares, podendo chegar a 15 (quinze) 

na UPA 24h de São Gonçalo II; (ii) para conseguir a transferência dos 

pacientes (seja para internações, exames, procedimentos, etc.), faz-se 

necessário utilizar medidas de regulação extraoficial,  que não seguem 

protocolos definidos, de NIR para NIR; (iii) que a utilização de mais de 

um sistema informatizado de regulação dificulta e diminui as chances de 

transferência dos pacientes, em razão da inexistência de uma fila única, 

transparente e hierarquizada segundo critérios de risco; demonstra que, 

infelizmente, ainda não foi implantada, integralmente, a Política 

Nacional de Regulação do SUS no Estado do Rio de Janeiro (Portaria MS 

nº 1559/2008). Ou seja, o Complexo Regulador Estadual não exerce 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 estadual, que necessita, 

imediatamente, exercer autoridade sanitária para a garantia do acesso 
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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 internação prolongada de pacientes nas unidades pré-hospitalares, por 

períodos superiores a 24 (vinte e quatro) horas, configura situação 

inadmissível, que afronta não só a garantia constitucional de assistência 

integral no âmbito do SUS, mas também os arts. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da 

Resolução CFM nº 2.079/2014 e a Portaria MS nº 2.048/2002. 

 

Deve ser 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 e a 

otimização dos fluxos regulatórios; 

 

9) É imperioso que seja reavaliado, pelo gestor estadual, o modelo de 

gerência das unidades públicas de saúde do Estado 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. 

 

 

É a informação. 

 



 

 

 29 

 

____________________________ 

THAÍSA GUERREIRO DE SOUZA 

Coord. de Saúde e Tutela Coletiva 


