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Ofício n.º 022/2021

Campinas, 26 de Abril  de 2021.

Ao Sr Prefeito Municipal Dário Saadi

Ao Sr Secretário Municipal de Saúde Lair Zambon

Assunto: Adequação de rede municipal de saúde para o contexto de retorno
das aulas presenciais

Tendo em vista o retorno das aulas presenciais nos estabelecimentos da rede
municipal, estadual e particular no município de Campinas, o alto índice de
ocupação dos leitos da cidade para contaminados com COVID-19, que no dia 22/04
era maior que 94% nas UTI COVID na rede SUS municipal, requeiro as seguintes
informações sobre :

a) Considerando que o retorno presencial nas escolas municipais e particulares,
combinado à flexibilização das medidas restritivas, deve colocar pessoas em
circulação não apenas nas escolas, mas também no transporte público e
outras esferas da cidade, o que provavelmente deve ampliar a circulação do
vírus, aumentar as contaminações e, portanto, dos casos graves e
internações, qual a projeção da prefeitura para o aumento na demanda por
leitos de enfermaria e UTI? Qual o planejamento da rede de atenção básica e
da média e alta complexidade para suportar a possível tendência de aumento
no número de pessoas que demandem atendimento médico?

b) Considerando que a sazonalidade das doenças respiratórias em crianças
provocadas também por outras doenças que não o COVID-19, e
considerando que o retorno das aulas presenciais deverão aumentar a
circulação destas outras doenças respiratórias e também da COVID-19 de
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forma simultânea, qual o planejamento em termos de oferta de leitos?
Quantos leitos UTI e enfermaria infantil estão disponíveis da rede hospitalar
municipal?

Atenciosamente,

______________________
Vereadora Mariana Conti

Vereadora PSOL
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