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Olá,

1. Quantos leitos municipais existem na cidade do Rio de Janeiro? Solicito os dados de 2016,
2017, 2018, 2019 e 2020.
2016 – 3.959
2017 – 3.879
2018 – 3.736
2019 – 3.568
2020 – 3.519
2. Quantos leitos estão disponíveis pelo SUS na cidade? Solicito os dados de 2016, 2017,
2018, 2019 e 2020.
2016 – 10.616
2017 – 10.189
2018 – 9.935
2019 – 9.757
2020 – 9.434
3. Qual era o tempo médio de espera nas filas das UPAS e hospitais de emergência da
cidade? Preciso saber o tempo médio de espera em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
2017 - 30 min
2018 - 33 min
2019 - 36 min
2020 - 35 até o momento
4. Houve alguma medida de reestruturação da gestão dos equipamentos das 14 UPAS e os 8
hospitais de emergência da cidade? Se sim, quais medidas foram essas?
- Logo após o início da atual gestão, a SMS fez revisão dos contratos, revogou rubricas
administrativas e aplicou medidas de austeridade nos contratos, que geraram, inicialmente,
uma redução de gastos de mais de R$ 300 milhões. Antes, por exemplo, os contratos tinham
limitadores para cada organização social por serviço e tipo de unidade (uma OS só poderia ter
3 áreas de Atenção Primária, além de um hospital e três UPAS). Agora o limitador é financeiro:
até 20% de todo o dinheiro gasto com OS na rede. A mudança foi publicada em DO em julho
de 2017.
Os gastos seguem sendo auditados periodicamente pela Controladoria Geral do Município
(CGM) e fiscalizados diariamente pela SMS, em todos os níveis, e pela MAPS (Macrofunção
de Acompanhamento de Contratos de Gestão).
5. A secretaria pretende construir uma CER ao lado do hospital Salgado Filho? As obras já
começaram?
- a verba para a implantação do CER Méier faz parte do convênio da Prefeitura com o Governo
do Estado referente ao repasse dos dois hospitais municipalizados na gestão anterior.
https://mail.google.com/mail/u/1?ik=b97fa201e9&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1661359055375680460&simpl=msg-f%3A1661359…
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6. Houve municipalização de alguma Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estadual
localizada na cidade do Rio?
- a SMS publicou estudo no Diário Oficial de 19/04/2017 em que indica a não conveniência da
municipalização de 16 UPAs estaduais;
7. Desde 2017, quantos mutirões de saúde foram realizados de 2017?
- Seis.
8. Quantas pessoas estavam esperando na fila de cirurgia não eletiva (ou seja, grave) em
hospitais municipais? Preciso dos dados para 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
- Pacientes graves, internados, são operados em regime de urgência e emergência, não sendo
possível mensurar tempo médio.
9. Em relação ao programa Cegonha Carioca, quanto tempo demora até a mãe acolhida saber
em qual maternidade ela terá o seu bebê?
- As gestantes ficam sabendo qual a sua maternidade de referência no início do pré-natal. Se
ao longo da gestação houver indicação de gestação de alto risco, elas continuam sendo
acompanhadas pela Estratégia Saúde da Família e são reguladas para o pré-natal de alto risco
em uma maternidade, o que pode alterar a referência para o parto.
Nestes casos, a referência dela para a realização do parto pode mudar para outra
maternidade. Sendo assim, ela saberá tão logo seja classificada como Pré-natal de alto risco.
10. O Hospital Pediátrico Nossa Senhora do Loreto tem uma maternidade ao lado? Liguei para
a unidade e eles me informaram que existe uma obra, mas não souberam me dar mais
detalhes.
http://prefeitura.rio/cidade/nova-maternidade-da-ilha-fara-ate-150-partos-por-mes-segundodirecao-do-hospital-paulino-werneck/
Perguntas feitas anteriormente que não foram respondidas.
1. A Secretaria Municipal de Saúde não me encaminhou o número de ginecologistas e
pediatras que foram contratados pelo programa Clínica da Família. É correto afirmar que não
houve a contratação desses profissionais? Se houve, preciso saber quantos foram contratados
em 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
- Como informado anteriormente, as clínicas da família funcionam com médicos de família e
comunidade ou profissionais generalistas.
Ascom SMS - Rio de Janeiro
2976-2036 / 2976-2037
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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