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Ofício nº RS20003      Prioridade: URGENTE 
 

   Rio de Janeiro, 7 de maio de 2020 
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Thiers Vianna Montebello 
Presidente 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 
R. Santa Luzia, 732 - Centro  
Rio de Janeiro, RJ 
CEP 20030-042 
 
Assunto: Visita de fiscalização ao Hospital Municipal Miguel Couto e ao 
Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO). Denúncia. 
Solicitação de providências.  
 

 Senhor Presidente, 
 

1. Em razão da pandemia do novo coronavírus que assola o mundo, de 

forma geral, e o Brasil, de forma particular, e no exercício da função 

fiscalizatória de que se reveste meu mandato como Deputado Federal pelo Rio 

de Janeiro, realizei, na manhã de 6 de maio corrente, visita presencial a dois 

hospitais de referência na cidade do Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de 

Traumatologia e Ortopedia (INTO), que integra a rede federal de hospitais, e o 

Hospital Municipal Miguel Couto. 

 

2. O cenário que encontrei explica a razão pela qual as autoridades 

sanitárias locais, nos âmbitos municipal e estadual, se referem a estado de 

colapso do sistema de saúde no contexto de aumento exponencial no 

atendimento a pacientes com Covid-19. 

 
3. Elenco, a seguir, aspectos específicos identificados por mim e minha 

equipe nas instalações do Hospital Municipal Miguel Couto: 

 

(i) Quadro de má conservação predial e andares inteiros com leitos 

inutilizados, sem nenhuma estrutura básica para receber pacientes; 

(ii) Corpo de funcionários reduzido. Em alas de atendimento de 

emergência, identificamos somente médicos residentes para um número 

grande de pacientes com suspeitas e com diagnóstico confirmado de 

COVID-19; 
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(iii) Segundo relatos de corpo médico, faltam insumos e logística de 

transferência eficiente para acesso aos leitos de UTIS, nos casos de 

maior gravidade, como, por exemplo, em transferências para hospitais 

de campanha; 

 

(iv) Enquanto há leitos e alas completamente vazias, a Sala Amarela, 

que atende casos de suspeitas ainda não confirmados, estava 

superlotada, não respeitando o protocolo de distanciamento e, portanto, 

agravando o risco de contaminação de outros pacientes. 

 

4. Compartilho, ainda, aspectos específicos identificados por mim e minha 

equipe nas instalações do INTO: 

 

(i) Visivelmente, os locais de recepção aos pacientes apresentavam 

ocupação excessivamente baixa, em flagrante contraste com os 

números de atendimentos primários e de emergência das redes básicas 

de saúde do munícipio e estado do Rio de Janeiro. Mesmo sendo 

instituição especializada de referência, a estrutura hospitalar do INTO 

poderia estar a serviço de ações para acelerar o atendimento e, assim, 

evitar o aumento de óbitos por falta, ou demora, no acesso ao 

tratamento dos casos de COVID-19; 

 

(ii) Alas do hospital dispõem de leitos inativos, mas que se encontram 

perfeitamente capacitados e munidos de infraestrutura necessária, 

inclusive para o atendimento de casos de COVID-19. O número de 

espaços inativos que poderiam ser prontamente utilizados ultrapassa 60. 

Se convertidos para o atendimento emergencial aos casos de COVID-

19, seria necessário apenas reforço na contratação de pessoal, na 

aquisição de insumos e de EPIs. 

 
5. Mesmo para sua vocação médica original, o INTO não tem sido utilizado 

em sua plena capacidade, conforme foi-nos narrado pelo quadro diretivo da 

instituição. Muitas vezes, inclusive, os leitos existentes estão aptos ao 

recebimento de pacientes, o que termina por não ocorrer uma vez que eles não 

são enviados pela rede municipal da Capital. Como é de amplo conhecimento 

do Ministério Público do Rio de Janeiro, é notória a falta de coordenação entre 

as diversas redes públicas presentes na cidade do Rio de Janeiro – incluindo, 

aliás, todos os hospitais federais –, em flagrante prejuízo para a população, o 

que se torna especialmente dramático na situação de pandemia que 

atravessamos. 
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6. A afirmação acima trata-se, na verdade, de constatação. Na visita que 

realizei no mesmo dia ao Hospital Municipal Miguel Couto, também 

identificamos grande quantidade de leitos vazios. Questionado a esse respeito, 

uma das justificativas apresentadas pela direção do Miguel Couto foi 

justamente a de que precisava reservá-los para o atendimento de traumas. 

Desnecessário dizer que, se os pacientes da rede municipal fossem 

regularmente enviados para o INTO, isso levaria a uma redução da pressão 

sobre o sistema municipal de saúde. 

 

7. O diagnóstico é grave, uma vez que a grande quantidade de leitos 

vazios no INTO se soma à falta de recursos humanos e insumos, em um 

hospital da rede federal que dispõe de importante capacidade instalada. A 

situação torna-se particularmente dramática se colocada em perspectiva com o 

colapso e o caos encontrados no Sistema Municipal de Saúde, por conta das 

filas de centenas de pacientes que aguardam por leitos em enfermarias e em 

UTIs nesta rede de atendimento. 

 

8. Fomos informados de que, já no contexto da pandemia, foi elaborada, 

em acordo e com a ciência das Secretarias de Saúde do Estado e Município, 

estratégia de ação para que o INTO pudesse ser transformado, temporária e 

excepcionalmente, em um “Hospital de Portas Abertas” para o acolhimento de 

emergências em traumatologia e ortopedia. O INTO não apenas receberia 

novos pacientes de sua rede de acesso direto como também disponibilizaria 

todas as suas vagas aos pacientes de trauma e ortopédicos das redes básicas 

emergenciais do estado e do município. Uma vez implementada, a medida 

desafogaria as filas de atendimento das redes do estado e do município, para 

os casos específicos, além de evitar a contaminação dos pacientes em 

ambientes ambulatoriais. Foi-nos reiterado que o INTO atua apenas como 

recebedor dos casos transferidos, cabendo às respectivas redes estaduais e 

municipais a sistematização e a operação das transferências. Os diretores 

alegaram que, apesar da disponibilização dos leitos para atendimentos, o 

número de casos recebidos ainda está aquém da capacidade do hospital. 

 
9. Relatos recebidos posteriormente por este Gabinete dão conta de 

persistentes problemas de gestão de recursos humanos por parte da Empresa 

Pública de Saúde do Rio de Janeiro – RioSaúde, que está a cargo da 

administração da rede municipal de saúde da cidade. Recebemos denúncias 

de atrasos e não pagamento de médicos, enfermeiros e outros profissionais de 

saúde, no mês de maio, em várias unidades da rede, em pleno combate à 

pandemia do novo coronavírus. Essas informações são corroboradas em 



 
 

 

Brasília DF | Câmara dos Deputados | Anexo IV - 9º andar - Gabinete 939 | 70160-900 
Tel +55 (61) 3215-5939/1939/3939 | dep.marcelocalero@camara.leg.br 

▪ 
Rio de Janeiro RJ | Av. Augusto Severo, n° 8, salas 503/504 | CEP: 20021-350 | contato@calero.rio  

diversas notícias recentes veiculadas pela imprensa local e nacional.1 Se, em 

tempos normais, a má administração já deve ser objeto de repúdio, trata-

se de comportamento inadmissível em meio à guerra pela saúde da 

população carioca. 

 

10. Diante do exposto, este Gabinete encaminha os seguintes 

apontamentos para avaliação e encaminhamento que Vossa Excelência possa 

considerar adequados e/ou pertinentes: 

 

 

Em relação ao Hospital Municipal Miguel Couto 

 

 

(i) Que oficie a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro para 

que elabore e execute, com a brevidade possível, plano de 

transferência para instituições hospitalares da rede federal de saúde 

que estejam aptas a receber pacientes ambulatoriais de 

traumatologia e ortopedia; 

 

(ii) Que seja determinado aumento da fiscalização sobre a gestão da 

Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro – RioSaúde, e aberta 

investigação sobre denúncias de atrasos de pagamentos dos 

profissionais de saúde. 

 

 

Em relação ao INTO: 

 

 

(i) O INTO deve apresentar um plano de ação, coordenado com os 

órgãos gestores do SUS do estado e município, para aumentar sua 

ocupação, paciente/leito, principalmente nos cenários de 

agravamento da crise sanitária; 

 

(ii) O/A MPF/DPU deve solicitar acompanhamento integral do processo 

de transferência de pacientes desde a etapa inicial, quando a vaga é 

inserida no sistema de regulação, até o procedimento final, inclusive 

                                                      
1
 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/08/funcionarios-denunciam-diversas-

irregularidades-no-hospital-salgado-filho-diante-da-pandemia-da-covid-19.ghtml (Acesso em 11 de 
maio); https://diariodorio.com/profissionais-que-atuam-no-combate-ao-coronavirus-no-rio-estao-com-
salarios-atrasados/ (Acesso em 11 de maio); https://noticias.uol.com.br/colunas/chico-
alves/2020/05/11/no-rio-governantes-colaboram-para-aumentar-o-sofrimento-em-meio-a-
pandemia.htm (Acesso em 11 de maio); https://extra.globo.com/noticias/extra-extra/em-plena-
pandemia-riosaude-deixa-parte-dos-profissionais-ver-navios-24418303.html (Acesso em 11 de maio).  

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/08/funcionarios-denunciam-diversas-irregularidades-no-hospital-salgado-filho-diante-da-pandemia-da-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/08/funcionarios-denunciam-diversas-irregularidades-no-hospital-salgado-filho-diante-da-pandemia-da-covid-19.ghtml
https://diariodorio.com/profissionais-que-atuam-no-combate-ao-coronavirus-no-rio-estao-com-salarios-atrasados/
https://diariodorio.com/profissionais-que-atuam-no-combate-ao-coronavirus-no-rio-estao-com-salarios-atrasados/
https://noticias.uol.com.br/colunas/chico-alves/2020/05/11/no-rio-governantes-colaboram-para-aumentar-o-sofrimento-em-meio-a-pandemia.htm
https://noticias.uol.com.br/colunas/chico-alves/2020/05/11/no-rio-governantes-colaboram-para-aumentar-o-sofrimento-em-meio-a-pandemia.htm
https://noticias.uol.com.br/colunas/chico-alves/2020/05/11/no-rio-governantes-colaboram-para-aumentar-o-sofrimento-em-meio-a-pandemia.htm
https://extra.globo.com/noticias/extra-extra/em-plena-pandemia-riosaude-deixa-parte-dos-profissionais-ver-navios-24418303.html
https://extra.globo.com/noticias/extra-extra/em-plena-pandemia-riosaude-deixa-parte-dos-profissionais-ver-navios-24418303.html
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para entender e diagnosticar se há possibilidade de torná-lo mais 

eficiente; e 

 
(iii) O/A MPF/DPU deve solicitar acompanhamento semanal das 

ocupações, dos procedimentos realizados e dos casos de COVID-19 

tratados no INTO, de forma a monitorar o desenvolvimento da ação 

do Instituto na crise presente. 

 

 

Com a mais elevada consideração, 

 

 

MARCELO CALERO 
Deputado Federal (CIDADANIA/RJ) 

 


