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Dos Recem Nascidos

RELATORIO

I - Considera~oes Iniciais

Por iniciativa do Vereador Andre Luiz Rokoski foi instaurada a Comissao Parlamentar
de Inquerito para averiguar e obter informa~5es quanta a morte de recem-nascidos no
Municipio de Vacaria.

Integram a referida Comissao os vereadores Andre Luis Rokoski, Douglas Cenci,
Marcelo Donde, Marcos Lima, Osvaldo Grigolo Junior e Selmari Etelvina Souza da Silva. Em
Cinco de Mar~o de 2018 os integrantes da comissao deliberam que 0 relator da mesma seria 0

vereador Douglas Cenci cabendo a presidencia ao vereador Andre Luiz Rokoski (fl10).

A instala~ao da Comissao Parlamentar de Inquerito foi comunicada ao Ministerio
Publico (fl. 21), Dire~ao do Hospital Nossa Senhora da Oliveira (fl. 22) e a Administra~ao
Municipal (fl. 23) em Doze de Mar~o de 2018.

Foram convidados e tornados os depoimentos de Alexandra Pereyra Coelho Bastos (fls.
13-14-15-16-17-18-19), Rejane dos Santos Rodrigues (fls. 44-45-46-47-48), Juliana Velsck
Souza (fls. 87-88-89-90-91-92), Clarisse Brustolin (fls. 165-166-167-168), Jonatas Acioly Filho
(fls. 174-175-176-177-178-179-180-181-182-183).
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E 0 relat6rio.

II - AAnalise das Provas

A instalac;ao da cpr atuou buscando obter informac;oes a fim de sugerir melhorias no
atendimento Ginecol6gico e Obstetrico prestado a populaC;aona Rede Municipal de Saude.

Segundo a Dra. Alexandra Pereyra Coelho Bastos, ela imagina que a cada dez recem-
nascidos vivos, urn ira precisar de ajuda para respirar, nao necessariamente oxigenio. Chamado
Proto colo de Manejo do Recem-Nascido (Minuto de Ouro). A mesma diz que comec;ou seu
trabalho no Hospital Nossa Senhora da Oliveira no final do mes de outubro e ficou ate
dezembro, e que sua saida se deu por alguns epis6dios, entre eles pacientes seus tendo alta sem
sua autorizaC;ao e sim por outros profissionais, alguns pacientes seus relataram que membros da
enfermagem nao faziam tudo como ela prescrevia por "birras pessoais". Que seus plantoes
eram de sobreaviso e sempre fazia 0 possivel para chegar em menos tempo possivel, que os
medicos na escala de sobreaviso no Hospital eram os Dr. Ademar, Dr. Flavio e 0 Dr. Glenio,
que e clinico geral, que 0 curso de reanimaC;ao neonatal nao existe a concordancia de uma
obrigatoriedade, porem segundo ela 0 Conselho Federal de Medicina orienta que na hora do
parto sempre preferivel que tenha urn pediatra com curso de reanimaC;ao ou urn profissional
com 0 curso. Em 2016 todos os pediatras foram recrutados para fazer 0 treinamento. (fls 14 a
17).

Segundo 0 Promotor Luis Augusto Gonc;alves Costa entre os anos de 2016 a 2018 a
Promotoria de Justic;a Especializada da Comarca de Vacaria nao ajuizou nenhum 6bito de
recem-nascidos no Municipio de Vacaria (fl. 42).

A Senhora Rejane dos Santos Rodrigues em seu depoimento diz ter feito seu pre-natal
desde que descobriu estar gravida e que tudo corria normalmente e que 0 prazo maximo para
ganhar 0 bebe era ate dia OS, que realizou cinco ultras sons e a Dra. se baseou nisso, mas Rejane
sabia que pelas dores nao iria ate dia 05 e foi ao Hospital varias vezes, na sexta-feira e sabado,
porem foi liberada pelos medicos, retornando domingo ao Hospital ja com seu bebe morto. Que
o atendimento do Hospital por parte dos porteiros, pessoal que faz a baixa e enfermeiras foi
boa, apenas dizendo que a Dra. lhe negou ajuda pedida, que sua gravidez nao foi de risco, que
os medicos que lhe atenderam foram, Dr. Alencar e Dra. Nair (fls. 44 a 48). Entre as folhas 52 a
75 mostram 0 acompanhamento do pre-natal, exames e medicac;oes solicitadas, e a quantidade
de vezes que a gestante procurou 0 Hospital para ser atendida.
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A mae Juliana Velsck Souza diz que seu pre-natal foi excelente e fez quatra ultrassons,
que a previsao de seu parto seria entre os dias 12 e 15, que a Dra. da Unidade B<isicade Saude
que a atendia disse que se nao estivesse bern, a cada urn ou dois dias era pra ir ao Hospital, se
ela nao se engana dia 14 foi ao Hospital e a partir disso continuou indo regularmente, no dia 22
chegou ao Hospital as 08 horas, sua pressao estava 16/9, recebeu urn exame para fazer e apos
isso ficou em uma sala ate as 14 horas e 0 prafissional que the atendeu dizia que as dares que
ela sentia era "barda". Ela solicitou que fosse feito uma cesarea mas 0 Dr. Disse que nao
precisava, liberando a paciente as 14 horas. Chegando em casa as dares continuaram e retornou
ao Hospital as 17 haras, chegando com cinco dedos de dilatac;ao e ficou em uma salinha ate as
20 horas e poucos minutos, diz ela praticamente "jogada", pediu para chamarem 0 Dr. Mas as
enfermeiras disseram que ele so viria quando aparecesse os cabelinhos do bebe. 0 Dr. Citado
era 0 Dr. Geraldo Grazziotin. Proximo as 21 horas 0 mesmo apareceu, disse que a paciente
estava com oito dedos de dilatac;ao e pediu para ela caminhar, que as 22:30 a colocaria no sora,
as 22:20 por nao aguentar mais de dor a propria enfermeira colocou 0 sora, escutava 0 caraC;ao
do bebe e fazia 0 toque, as 23:30 quando ela viu que a paciente nao aguentava mais com as
dores e contrac;6es chamou 0 Dr. que apareceu por volta das 23:40, 0 Dr. Disse que seria urn
parto complicado, ela solicitou novamente uma cesarea, mas 0 Dr. Disse que nao havia
precisao. Apos fazer forc;a, ele puxou 0 "guri", ele estava com 0 cardao enrolado no pescoc;o e
marreu asfixiado. Apos chegou 0 pediatra e colocou urn "negocio" no nariz do bebe e disse que
nao havia mais nada a fazer. Relata que 0 bebe nasceria no mesmo dia do aniversario do pai e 0

presente que levou foi 0 filho dentra de urn caixao. Perguntado se 0 pediatra estava presente
durante 0 parto, 0 pai Jaisson disse que nao. 0 Dr. que the atendeu no Hospital disse haveria ate
o dia 30 para ganhar 0 bebe, falou isso segundo a experiencia vivida. Porem 0 pre-natal
indicava entre 0 dia 12 e dia 15 (fls. 87 a 92). Entre as folhas 94 e 133 mostram 0

acompanhamento do pre-natal e exames solicitados.

A Secretaria da Saude Clarisse Brustolin disse que a Secretaria da Saude oferece todo 0

acesso para a gestante, elas tern 0 acompanhamento, exames e podem fazer todo 0 pre-natal na
rede, que e previsto em contrato que a gestante chegando ao Hospital passe a urn obstetra de
plantao, que sao feitas avaliac;6es trimestrais de metas que 0 contrato preve. Que as vezes 0

Municipio nao tern conhecimento do que nao esta sendo cumprido pelo Hospital, mas que
contam com servic;o de ouvidaria onde 0 cidadao pode fazer suas queixas. Que a secretaria
pracura que os medicos cumpram os horarios, mas que ha uma escassez nas especialidades,
entre elas na pediatria. Que 0 plantao Ginecologico e Obstetrico e obrigatariamente presencial
e 0 pediatra funciona como sobreaviso devido ao baixo numera desses prafissionais. (fts. 165 a
168).

o Dr. Jonatas Acioly Filho, Diretar Tecnico do Hospital em seu depoimento diz que a
instituic;ao tern todas as condic;6es de fazer os pracedimentos sem que haja prejuizo aos
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pacientes. com rela<;ao a conduta medica, quem pode avaliar isso de forma mais incisiva e
confiavel e 0 Conselho Regional de Medicina. Perguntado se na hora que a gestante chega ela e
atendida imediatamente pelo obstetra ou clinico geral respondeu que passa pela triagem e
tambem pelo plantao obstetrico. Com rela<;ao as queixas das pacientes por idas e vindas ao
Hospital, os medicos responsaveis por essas orienta<;6es sao os obstetras, obedecendo criterios
proprios, que e uma pratica comum 0 paciente ser examinado, avaliado e orientado a retornar
mais tarde. Com rela<;ao a possibilidade de dispor de uma sala exclusiva para gestantes 0

mesmo diz que a fun<;ao do Hospital como entidade e bern definida e que se houvesse no
Municipio a casa da gestante seria urn ganho muito grande inclusive para as pacientes que vern
de outros Municipios da regiao que nao teriam como ficar dentro do Hospital por uma questao
de lota<;aoe fisica de espa<;o.Questionada sobre a questao dos plant6es e tambem dos medicos
ficarem mais de 24 horas de sobreaviso e atenderem particulares durante plantao do SUS
respondeu que nao tern conhecimento de medicos ficarem de seis a sete dias de plan tao, que
eles nao podem fazer plant6es em dois locais ao mesmo tempo, que 0 Conselho Regional de
Medicina nao permite, mas dentro do Hospital sendo de sobreaviso ele pode ficar mais de 1dia.
Fala do problema muito grave de poucos pediatras em nosso Municipio porem se preconiza a
presen<;a dos mesmos na sala de parto, as vezes pode acontecer urn imprevisto ou outro
justamente por ter poucos profissionais, mas geralmente se conversa com 0 obstetra para que se
possa cumprir essa exigencia e manter 0 pediatra na sala de parto, que as reanima<;oes por via
de regra pode ser realizada por urn profissional da saude, mas tern que ser assistida pelo
medico. Que 0 plantao presencial de pediatria seria urn sonho a ser realizado, que os medicos
que realizam os plant6es de sobreaviso sao os Dr. Flavio Guazzelli, Dr. Ademar eu Dr. Glenio
que e clinico geral e esta nos ajudando. Que os criterios de se fazer cesariana ou parto normal
sao os mesmos, medicamente e eticamente falando nao muda se ele e sus, convenio ou
particular, ficando como responsabilidade exclusiva do profissional e pessoal do paciente. (fts.
174 a 183).

Em documento encaminhado pela 5a coordenadoria Regional de Saude, dizem que estao
monitorando os dados, acompanhando e questionando a Secretaria da Saude e 0 Hospital para
investiga<;ao dos obitos. (fts. 183 a 185).

Com rela<;aoa documenta<;ao pedida no decorrer da CPI verificou-se 0 baixo numero de
profissionais com curso de reanima<;ao neonatal, sendo uma lista de apenas seis profissionais
conforme documento enviado pelo Hospital Nossa Senhora da Oliveira (f1. 135), ainda
conforme folhas 196 a 199 e folhas 217 a 222 existem medicos com plant6es coincidindo entre
atendimento no H.N.S.O (SUS) e plantoes em outros locais, alem de medicos ficarem mais de
cinco dias de sobreaviso. Em folha 216 onde traz 0 tipo de procedimento realizado para 0 parto
se constata urn total de 530 nascimentos de Janeiro a Maio de 2018, sendo destes 53 por
contribuintes particulares, 406 pelo SUS, 17 pelo Ipe e 54 pela Unimed distribuidos da seguinte
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forma: dos 53 particulares apenas 1 realizou parto normal, dos contribuintes do SUS 265
realizaram parto normal, contribuintes do Ipe dos 17 casos somente 1 realizou parto normal e
dos contribuintes da Unimed dos 54 apenas 3 realizaram parto normal. Sendo assim os
percentuais de partos normais realizados para contribuintes do SUS chegam a 65,27%,
enquanto dos atendimentos particulares e convenios nao ultrapassam os 7%.

III - Conclusoes

De todo 0 analisado constatou-se algumas necessidades e medidas a serem tomadas,
entre elas, uma das principais, a reavaliac;ao do contrato entre 0 Municipio e 0 Hospital Nossa
Senhora da Oliveira onde haja 0 atendimento presencial de pediatras, urn aumento no numero
de profissionais com curso de reanimac;ao neonatal, maior clareza na apresentac;ao do relatorio
da Comissao de Revisao de Obitos.

Envio de comunicado ou convite aos integrantes da comissao de acompanhamento do
contrato entre 0 Hospital Nossa Senhora da Oliveira e Municipio de Vacaria, pois os
representantes da comissao de saude da Camara Municipal nao tern recebido os convites.
Sugere que se encontre uma forma de aproximar os profissionais da Rede Municipal de Saude
(UBS) e profissionais que atendem no Hospital Nossa Senhora da Oliveira, pois verificou-se
desencontro entre informac;oes dos mesmos, a final 0 profissional faz 0 acompanhamento
durante todo 0 pre-natal e nao participa das decisoes do parto.

Com relac;ao aos plantoes pelo fato de ter sido verificado plantoes coincidindo entre
atendimento SUS e atendimentos particulares, que seja averiguado e tornado as devidas
medidas para que isso nao ocorra de forma alguma, mesmo sabendo da dificuldade de
encontrar profissionais na area de pediatria, e algo quase inadmissivel urn profissional ficar por
mais de 100 horas de sobreaviso e ate 72 horas no plantao presencial de obstetra.

Tambem vemos a necessidade de uma sala de espera exclusiva para gestantes, para que
fatos como os ocorridos nessa investigac;ao nao se repitam, onde pacientes chegaram a ser
mandadas por mais de uma vez para casa no mesmo dia, tendo posteriormente complicac;oes
vindo a perder seus filhos, alem de urn atendimento mais humanitario por parte de alguns
profissionais, tentando levar assim a saude a urn nivel de excelencia a qual merece.
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Diante do exposto solicitamos ao Presidente desta Casa Legislativa, que seja remetido
capia integral deste relatario aos seguintes argaos:

- ao Ministerio Publico, com capia da documentac;ao que comprova a responsabilidade
civil ou criminal par infrac;6es apuradas para que adote medidas decorrentes de sua func;ao
institucional.

- ao Poder Executivo

- ao Conselho Regional de Medicina

- a 5a Coordenadoria Regional de Saude

SALA DAS COMISSOES 30 DE AGOSTO DE 2018
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VER;)jOUGLAS CENCI

Relator da CPI.
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