
 

 

 

 

 

 

Indicação nº 1566, de 2019 
 

Indica ao Sr. Governador o restabelecimento e o atendimento à 
população do município de Campinas. 

 

 

Autoria: Deputado Dirceu Dalben 
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INDICAÇÃO Nº 1566, DE 2019 

 

INDICO, nos termos do artigo 159 do Regimento Interno, 
ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado que determine à Secretaria 
de Estado da Saúde, providencias no sentido de apurar as denúncias 
divulgadas pelo Jornal CORREIO POPULAR, na edição do dia 08 de maio de 
2019, sobre a situação pela qual se encontra a saúde pública na cidade de 
Campinas – SP, promovendo o restabelecimento e o atendimento à população. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Chegou ao conhecimento deste Deputado, através de 
denúncias de pessoas e da imprensa em geral, situação crítica que tem 
ocorrido no sistema de saúde de Campinas – SP.  

 

   Transcrevo alguns trechos da matéria 
jornalística que melhor espelha a situação: 

 

    “A crise na saúde de Campinas parece 
não ter mais fim. Um dia depois da Prefeitura anunciar a suspensão das 
cirurgias eletivas no Hospital Municipal Doutor Mário Gatti para reforçar o 
atendimento aos bebês e às crianças que estão internadas, ontem foi a vez do 
Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism) da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp) suspender as internações das novas 
gestantes e de bebês recém nascidos por tempo indeterminado. 

   De acordo com a unidade, a medida foi 
tomada porque o espaço sofre com a superlotação de pacientes, O hospital 
informou que as unidades obstétricas estão com 115% da capacidade, 
enquanto as neonatais estão com 126%, chegando a picos de até 140% de 
ocupação. Essa não é a primeira vez que o Caism suspende as internações de 
novas gestantes e recém-nascidos por causa da superlotação das unidades 
obstétricas e neonatais. Somente em 2018, a unidade suspendeu a atividade 
em ao menos dias oportunidades: junho e dezembro. 

  O Caism solicitou que os serviços de Saúde e 
as gestantes, mesmo aquelas atendidas na Unicamp, procurem a partir de 
agora os demais serviços da cidade e da região para realizaram (sic) o 
atendimento devido à impossibilidade de novas internações, seja por 
transferência ou procura espontânea. 

Sala das Sessões, em 28/05/2019. 

 



  
 

a) Dirceu Dalben 


