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1. DO CONHECIMENTO DO FATO 

Ocorreram diversos óbitos de nascituros e recém-nascidos no Hospital da 
Mulher, em Cabo Frio, que atende gestantes de vários municípios da Região 
dos Lagos. 

 
As gestantes e suas famílias sofreram com o descaso do Hospital da 

Mulher, com falta de assistência, informação e acolhimento, neste momento 
de extrema dor. 

 
Com a instalação desta Comissão Parlamentar de Inquérito que ora se 

pretende, a Assembléia Legislativa garantirá que o Poder Legislativo, por 
meio de uma investigação independente e qualificada possa agir de forma 
eficaz para proteger a vida e a dignidade das gestantes, responsabilizar os 
agentes pelos óbitos que já ocorreram e prevenir e assegurar que futuras 
gestantes seus filho e filhos e filhas não venham a óbito. 
 
 

2. DA CONSTITUIÇÃO, COMPOSIÇÃO  E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO 
 
    
  2.1 - Da Constituição 
 
 A Comissão Parlamentar de Inquérito foi constituída a partir do 
Requerimento nº 05/2019, nos termos do art. 30 do Regimento Interno da 
ALERJ. 

O Projeto foi aprovado e deu origem à Resolução nº 05/2019, publicada 
no Diário Oficial de 05 de fevereiro de 2019, nos seguintes termos: 

“Faço saber que, tendo em vista a presentação, na Sessão Preparatória de 02 
de fevereiro de 2019, do Requerimento nº 05/2019 de autoria da Deputada 
Renata Souza, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro resolve e 
eu, Presidente, promulgo a seguinte: 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 05 DE 2019 
 
 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR OS 
ÓBITOS DE NASCITUROS E RECÉM NASCIDOS QUE OCORRERAM NO 
HOSPITAL DA MULHER EM CABO FRIO 
 

Art. 1º - Fica criada a Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI para 
investigar os óbitos de nascituros e recém nascidos que ocorreram no Hospital 
da Mulher de Cabo Frio.  

 
Art. 2º - A Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela presente 

Resolução será composta de 07 (sete) membros e terá prazo de 90 (noventa) 
dias para concluir seus trabalhos, prorrogáveis nos termos do artigo 30, § 6º do 
Regimento Interno, c/c a Lei nº 1579/52. 

 
Rio de Janeiro, em 02 de fevereiro de 2019. 
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Deputado ANDRÉ CECILIANO   

                  Presidente 
 

 

   2.2 - Da Composição 
        

     A composição da Comissão foi estabelecida pelo Ato “E”/GP/Nº 37/2019, 
publicado no Diário Oficial de 14/03/2019, transcrito abaixo: 

 
“O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 20, inciso III, 
alínea “a” e 24, “caput”, do Regimento Interno, 

 
RESOLVE: 

 
Designar, para a composição da Comissão Parlamentar de Inquérito 

instituída pela Resolução nº 05/2019, como membros titulares, os Senhores 
Deputados RENATA SOUZA – PSOL, autora; MARTHA ROCHA  – PDT, MAX 
LEMOS – MDB, DR. SERGINHIO – PSL, SUBTENENTE BERNARDO – PROS, 
ENFERMEIRA REJANE – PC do B e RENAN FERREIRINHA – PSB.  

 
Rio de Janeiro, 13 de março de 2019. 
 
Deputado ANDRÉ CECILIANO – Presidente”. 
 
  

2.3 – Da Instalação, eleição do Vice-Presidente e do Relator.    
  
   Às dez horas do dia vinte e um de março de dois mil e dezenove, as 12:00h 
na sala número trezentos e onze do Palácio Tiradentes, sede do Poder 
Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, reuniu-se a Comissão em epígrafe, 
instituída pela Resolução nº 05/2019, sob a presidência da Senhora Deputada 
RENATA SOUZA – PSOL e contando com a presença dos Senhores 
Deputados MARTHA ROCHA - PDT, ENFERMEIRA REJANE – PCdoB, 
RENAN FERREIRINHA – PSB, e SUBTENENTE BERNARDO – PROS, 
membros efetivos. Abrindo os trabalhos, a Senhora Presidenta fez a leitura do 
Ato Constitutivo da Comissão, publicado no DO em 14.03.19, agradecendo a 
todos os Deputados por responderem ao chamado para compor esta 
comissão. Continuando a palavra para informar que neste ano foi instaurada 
uma CPI no âmbito municipal de Cabo Frio que está em andamento, uma 
Auditoria no âmbito do próprio Hospital da Mulher e uma Comissão Especial 
por parte da OAB/RJ, seccional Cabo Frio e além disso, há inquéritos abertos 
na Delegacia de Atendimento à Mulher de Cabo Frio. Em prosseguimento, 
informou que duas parlamentares haviam manifestado o interesse de compor, 
consecutivamente a vice-presidência e a relatoria da CPI, as Deputadas 
Martha Rocha e Enfermeira Rejane, dizendo que muito lhe agrada a ideia de 
uma CPI que tenha três mulheres de fibra na Comissão. A seguir, colocou em 
votação a composição da Vice-Presidência pela Deputada Martha Rocha, que 
foi eleita por unanimidade. Após colocou em votação a composição da 
Relatoria pela Deputada Enfermeira Rejane, tendo sido eleita por unanimidade.  
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    2.4 – Do funcionamento 
 

Devidamente instalada e estabelecida as normas gerais de seu 
funcionamento, a Comissão realizou 01 (uma) Reunião de Instalação, 10 (dez) 
Reuniões Ordinárias, 03 (três) Reuniões Extraordinárias, 02 (duas) Audiências 
Públicas, 02 (duas) Reuniões de Encerramento e 01 (uma) Visita Técnica. 

 
    2.5 – Resumo das Reuniões 

 
 

DATA REUNIÃO  OBJETIVO/PARTICIPAÇÕES 

21.03.19 INSTALAÇÃO  Eleição do Vice-Presidente e do Relator. 

26.03.19     1ª R.O.  Plano de trabalho da Comissão. 

01.04.19 1ª VISITA 
TÉCNICA 

 Visita ao Hospital da Mulher de Cabo Frio. 

02.04.19       2ª R.O.  Oitiva dos Dr. Paul Herbert Dreyer Neto – Diretor 
Clínico e Sra. Lívia Natividade – Diretora 
Administrativa ambos do Hospital da Mulher de Cabo 
Frio. 

09.04.19       3ª R.O.  Oitiva do Dr. Marcio Mureb - Secretário Municipal de 
Saúde de Cabo Frio e das Sras. Paloma Silva de 
Carvalho, Coordenadora da Comissão de Controle de 
Infecções do Hospital da Mulher de Cabo Frio Sra. 
Fernanda Povoas dos Santos - Coordenadora de 
Enfermagem do Hospital da Mulher de Cabo Frio e 
Sra. Amanda Silva de Carvalho Araujo - Enfermeira do 
Hospital da Mulher de Cabo Frio. 

25.04.19 1ª RE  Oitiva das Dra. Fernanda Fialho e a Sra. Margareth 
Magalhães, ambas da Secretaria Estadual de Saúde 
do Rio Janeiro. 

30.04.19       4ª R.O.  Oitivas de André Cirne de Paula e Renata Souza, 
Coordenadores da Área de Contas Núcleo de 
Planejamento e Saúde de Cabo Frio e Região – 
Funcionários do Tribunal de Contas do Estado do Rio 
de Janeiro. 

14.05.19       5ª R.O. Oitiva da Sra. Lídia de Sá Barreto, Coordenadora da 
Associação de Doulas do Estado do RJ e do Senhor 
Bernardo de Oliveira Ferreira, Inspetor de Polícia 
Civil, lotado na DEAM (Delegacia Especializada da 
Mulher). 

21.05.19        6ª R.O. Oitiva da Dra. Rafaella Leal e Dr. Luís Guilherme –  
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Diretores de Fiscalização do CREMERJ, Dr. Lucas  

Laupman – Advogado Assessor do CREMERJ, Dra. 
Thaísa Guerreiro e Dra. Alessandra Nascimento - 
Defensoras Públicas do Estado do Rio de Janeiro e 
Dra. Rebeca Servaes – Advogada e Presidente da 
Comissão da Mulher da OAB/RJ. 

31.05.19 

 

 

2ª R.E. Oitiva de Drª TÂNIA LYDIA MATOZINHO LOWEN 
PIRES, DIRETORA GERAL DO HOSPITAL DA 
MULHER DE CABO FRIO. 

 

04.06.19        7ª R.O. O Objetivo de Ouvirmos o Dr. Paul Herbert Dreyer 
Neto Ex-Diretor Clinico do Hospital da Mulher de 
Cabo Frio. 
 

 10.06.19        8ª R.O. O Objetivo de ouvir as famílias vítimas dos óbitos que 
ocorreram no Hospital da Mulher de Cabo Frio, o que 
não foi possível, devido as chuvas no Estado. 

17.06.19 1ª Audiência 
Pública em 
Cabo Frio 

Tema da audiência: apresentar os trabalhos 
desenvolvidos até o momento e ouvir a população e 
autoridades locais. 

MEMBROS DA COMISSÃO: 

DEPUTADA RENATA SOUZA - PRESIDENTA, 

ENFERMEIRA REJANE – RELATORA, 

SUBTENENTE BERNARDO 

Dr. SERGINHO 

14.08.19        3ª R.E    Oitivas de:  

Drª Adna dos Santos Spasojevik  
Superintendente de Vigilância Sanitária 
Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde RJ. 
 
Dra. Thaís Severino da Silva - Superintendente de 
Atenção Primaria à Saúde da Secretaria de Estado de 
Saúde RJ. 

06.08.19        9ª R.O. Deliberar acerca da busca e apreensão de 
Prontuários Médicos do Hospital Municipal da Mulher 
de Cabo Frio com vistas a realização de Perícia 
Grafotécnica. 
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03.09.19 10ª R.O.  Deliberar prorrogação o prazo da Comissão por trinta    
dias para elaboração e aprovação do relatório final. 

 

17.09.19 

 

2ª Audiência 
Pública 

   
Tema da Audiência: Violência Obstétrica e os  
Desafios para a Humanização do Parto. 
Estiveram presentes na Audiência: 
MEMBROS DA COMISSÃO: 
Dep. RENATA SOUZA - Presidenta;  
Dep. ENFERMEIRA REJANE - Relatora 
 
CONVIDADAS: 
 
 -Sra. Janaina Gentili – Associação de Doulas, 
 -Sra. Natália Damásio – Mecanismo Estadual de 
Prevenção e Combate à Tortura, 
 -Sra. Rebeca Sevaes – Comissão da Mulher OAB, 
 -Sra. Dayana Lima – Movimento Luto à Luta,   
 -Sra. Maysa Luduvice – Ass. Brasileira de Enfermeira 
Obstétricas e Obstetrizes, 
 -Dra. Flávia Brasil – Defensora Pública,  
 -Sra. Lizandra Rodrigues Gonçalves, VÍTIMA, 
 -Sra. Leila Adesse – Coordenadora de Saúde da 
Mulher Secretaria Estadual de Saúde,  
 -Sra. Maíra Fernandes – Movimento Luto à Luta,  
 -Sra. Ângela Freitas – Representante da AMB 
Articulação de Mulheres Brasileiras, 
 -Sra. Mariléia Bezerra Alves - AMB 
 

 

 

 

25.10.19 

 

 

 

1ª Reunião de 
Encerramento 

  

Debate sobre o Relatório Final. 

Estiveram presentes na Audiência: 
MEMBROS EFETIVOS DA COMISSÃO: 

Dep. RENATA SOUZA - Presidenta;  
Dep. ENFERMEIRA REJANE - Relatora; 
Dep. Dr. SERGINHO; 
Dep. RENAN FERREIRINHA. 

 

 

 

31.10.19 

 

 

2ª Reunião de 
Encerramento 

 

                  Continua na próxima folha 
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Debate e votação do Relatório Final. 

Estiveram presentes na Audiência: 
MEMBROS EFETIVOS DA COMISSÃO 

DEPUTADA RENATA SOUZA 

DEPUTADA MARTHA ROCHA 

DEPUTADA ENFERMEIRA REJANE 

 DEPUTADO DR. SERGINHO 

DEPUTADO SUBTEN. BERNARDO                                     

 DEPUTADO MAX LEMOS 

DEPUTADO RENAN FERREIRINHA 

          RELATÓRIO FINAL APROVADO POR 
UNANIMIDADE 

 
 
 
 
 
 

3. DO PRAZO 
 
      A Comissão iniciou seus trabalhos em 21 de março de 2019, ganhou os dias 
referentes ao recesso de julho de 2019, cumpriu uma prorrogação de 60 
(sessenta) dias aprovadas no dia 19 de junho de 2019 em Plenário. Em 1º de 
outubro foi aprovada em Plenário mais 30 (trinta) dias, encerrando suas 
atividades em 30 de outubro de 2019. Na data de 25 de outubro do corrente foi 
votada na 1ª Reunião de Encerramento, a suspensão do seu prazo de 
funcionamento por 05 (cinco) dias, de 26 a 30 de outubro do corrente, aprovada 
em plenário, com a 2ª Reunião de encerramento em 31 de outubro de 2019.  
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4. DA DOCUMENTAÇÃO 
 
   4.1 – Documentos Expedidos 
 

 
Nº 
 

 
DATA 

 
DESTINATÁRIO 

 
EMPRESA/CARGO 

 
ASSUNTO 

 
01 

 
21.03.19 

Dep. Marcus 
Muller 

 
1º Secretário 

Designação do 
Secretário da 

Comissão 

 
02 

21.03.19 Dep. André 
Ceciliano 

 
Presidente Alerj 

Requisição de 
transporte 

 
03 

21.03.19 
 

Lorena Verna 
Mota    

Vítima Convite 
Depoimento 

 
04 

 
21.03.19 

 

Maria Clara 
Santos 
Pereira    

Vítima Convite 
Depoimento 

 
05 

 
21.03.19 

Lizandra 
Rodrigues 
Gonçalves    

Vítima Convite 
Depoimento 

 
06 

 
26.03.19 

Márcio  
Mureb 

Secretário 
Municipal de 
Saúde de Cabo 
Frio 

    Convite 

 
 
 
 
 
 
 

07 

 
 
 
 
 
 
 

26.03.19 
 

 
 
 
 
 
 
Dr. Paul 
Herbert 
Dreyer Neto 

 
 
 
 
 
DIRETOR 
CLÍNICO DO 
HOSPITAL DA 
MULHER DE 
CABO FRIO 

Relação de 
óbitos de 
nascituros 
ocorridos entre 
janeiro de 
2015 e março 
de 2019, com 
a cópia dos 
prontuários 
médicos de 
todas as mães 
de nascituros 
ou recém 
nascidos que 
vieram a óbito 
no Hospital da 
Mulher de 
Cabo Frio 

 
 
 

08 

 
 
 

26.03.19 
 

 
 
Dr.Edmar 
Santos 

 
SECRETÁRIO 
ESTADUAL DE 
SAÚDE 

Dados oficiais 
acerca da 
Atenção à 
Saúde da 
Mulher na 
Região dos 
Lagos 

 
09 

 
 

 
Dr. Paul 

DIRETOR 
CLÍNICO DO 

Convite para 
prestar 
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26.03.19 

 

Herbert 
Dreyer Neto 

HOSPITAL DA 
MULHER DE 
CABO FRIO 

esclarecimentos 
nesta CPI em 
02/04/19  

 
10 

 
26.03.19 

 

 
 
Drª Lívia 
Natividade 

DIRETORA 
ADMINISTRATI-
VA DO 
HOSPITAL DA 
MULHER DE 
CABO FRIO 

Convite para 
prestar 
esclarecimentos 
nesta CPI em 
02/04/19 

 
 
 

11 

 
 
 

26.03.19 
 

 
 
Dr. Kelvin 
Ambrogi 

 
PRESIDENTE 
DA OAB 
SUBSEÇÃO DE 
CABO FRIO 

Requisição dos 
termos de 
depoimentos e 
demais provas 
produzidas na 
sede desta 
subseção 
relacionadas as 
mortes dos 
nascituros no 
HMCB 

 
 
 

12 

 
 
 

26.03.19 
 

 
 
Drª Juliana 
Rattes 

 
 
Delegada DEAM 
DE CABO FRIO 

Requisição dos 
termos de 
depoimentos e 
demais provas 
produzidas na 
sede desta 
delegacia 
relacionadas as 
mortes dos 
nascituros no 
HMCB 

 
 
 
 

13 

 
 
 
 

26.03.19 
 

 
 
Dr. Paul 
Herbert 
Dreyer Neto 

 
DIRETOR 
CLÍNICO DO 
HOSPITAL DA 
MULHER DE 
CABO FRIO 

Requisição de 
servidores 
concursados e 
contratados, 
prontuários de 
todos os casos 
de obituário 
infantil, 
mulheres 
grávidas ou em 
estado 
puerperal. 
Valores 
orçamentários e 
liquidação de 
despesas. 

 
 

14 

 
 

1º.04.19 
 

 
Dr. Kelvin 
Ambrogi 

PRESIDENTE 
DA OAB 
SUBSEÇÃO DE 
CABO FRIO 

Solicitação de 
espaço nas 
dependências 
desta sede para 
realizações de 
reuniões com as 
vítimas e 
familiares 
referentes aos 
óbitos ocorridos 
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no HMCB 
 

15 
26.03.19  Dep. André 

Ceciliano 
Presidente Alerj Requisição de 

transporte 

 
 

16 

 
 

02.04.19 
 

Dr. Rodrigo 
Maia da Maia 
da Costa 

Coordenador 
Conselheiro do 
CREMERJ 
Seccional Cabo 
Frio 

Solicitação de 
cópias de 
eventuais 
procedimentos 
ocorridos  

 
 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 

03.04.19 
 
 

 
 
 
 
 
Dr. Paul 
Herbert 
Dreyer Neto 

 
 
 
 
DIRETOR 
CLÍNICO DO 
HOSPITAL DA 
MULHER DE 
CABO FRIO 

Solicitação de 
cópia do livro de 
Registro de 
entrada entre os 
meses de 
novembro de 
2018 a março 
de 2019; 
composição das 
Comissões 
existentes; Atas 
e Relatórios 
elaborados pela 
Comissão de 
óbitos; 
Organograma; 
Relação dos 
insumos, 
empresas que 
prestam 
serviços, todos 
os protocolos 
vigentes no  
HMCB e 
endereços de 
todas as mães 
dos bebês que 
vieram a óbito 
no ano de 2019. 

 
 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
 

04.04.19 
 
 

 
 
 
 
Dr. MARCIO 
MUREB 

 
 
 
 
SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE 
CABO FRIO 

Solicitação de 
cópia do 
contrato da 
empresa que 
presta serviço 
de manutenção 
nos elevadores 
e contrato da 
empresa 
responsável 
pela obra do 
elevador; 
Cópias dos 
contratos de 
todas as 
empresas que 
prestam serviço 
e relação das 
pessoas 
responsáveis 
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pela 
capacitação dos 
profissionais da 
área de saúde 
no HMCB 

 
 

19 

 
 

04.04.19 
 
 

 
Dep. André 
Ceciliano 
 

 
Presidente Alerj 

Requisição de 
transporte 

 
20 

 
 

04.04.19 

Amanda Silva 
de Carvalho 
Araújo  

Enfermeira do 
Hospital da 
Mulher de Cabo 
Frio 

 
Convite 

Depoimento 

 
 

21 

 
 

04.04.19 

Fernanda 
Póvoa dos 
Santos 

Enfermeira do 
Hospital da 
Mulher de Cabo 
Frio 

 
Convite 

Depoimento 
 

 
22 

 
 

04.04.19 

 
Paloma Silva 
de Carvalho 

Enfermeira do 
Hospital da 
Mulher de Cabo 
Frio 

 
Convite 

Depoimento 
 

 
23 

 
 

10.04.19 

 
Dr. MARCIO 
MUREB 

SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE 
CABO FRIO 

 
Convite 

Depoimento 
 

 
24 

 
 

17.04.19 
 

 
Dr. EDMAR 
SANTOS 

SECRETÁRIO 
ESTADUAL DE 
SAÚDE DO RIO 
DE JANEIRO 

 
Convite 

Depoimento 
 

 
 
 

25 

 
 
 

25.04.19 

 
Drª JULIANA 
RATTES 

DELEGADA DA 
DELEGACIA 
ESP.  DE 
ATENDIMENTO 
À MULHER 

 
Convite 

Depoimento 
 

 
 
 
 

26 

 
 
 
 

26.04.19 

 
 
Drª 
MARIANNA 
MONTEBELO 
WILLEMAN 

 
 
PRESIDENTE  
DO TRIBUNAL 
DE CONTAS 
DO ESTADO 
DO RIO DE 
JANEIRO 

CONVITE E 
SOLICITAÇÃO 
DE PANORAMA 
DAS ANÁLISES 
DAS CONTAS 
DO MUNICÍPIO 
DE CABO FRIO 
NO PERÍODO 
DE 2012 A 2017 

 
 

27 

 
 

30.04.19 

Drª TÂNIA 
LYDIA 
MATOZINHO
S LOWEN 
PIRES 

 
DIRETORA 
GERAL DO 
HOSPITAL DA 
MULHER DE 
CABO FRIO 

 
 

Convite 
Depoimento 

 

 
 
 

28 

 
 
 

08.05.19 

 
 
Drª JULIANA 
RATTES 

DELEGADA DA 
DELEGACIA 
ESPECIALIZAD
A  DE 

 
Convite 

Depoimento 
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ATENDIMENTO 
À MULHER 

 
 

29 

 
 

07.05.19 

Drª TÂNIA 
LYDIA 
MATOZINHO
S LOWEN 
PIRES 

DIRETORA 
GERAL DO 
HOSPITAL DA 
MULHER DE 
CABO FRIO 

 
Convite 

Depoimento 
 

 
 
 

30 

 
 
 

09.05.19 

 
 
Drª JULIANA 
RATTES 

DELEGADA DA 
DELEGACIA 
ESPECIALIZAD
A  DE 
ATENDIMENTO 
À MULHER 

 
 

Convite 
Depoimento 

 

 
 
 

31 

 
 
 

13.05.19 

 
 
BEATRIZ 
SOUZA 

COORDENAÇÃ
O REGIONAL 
DA BAIXADA 
DA 
ASSOCIAÇÃO 
DE DOULAS 
DO ESTADO 
DO RIO DE 
JANEIRO 

 
 

Convite 
Depoimento 

 

 
 
 

32 

 
 
 

13.05.19 

 
 
LÍDIA DE SÁ 
BARRETO 

COORDENAÇÃ
O REGIONAL  
DA 
ASSOCIAÇÃO 
DE DOULAS 
DO ESTADO 
DO RIO DE 
JANEIRO 

 
 

Convite 
Depoimento 

 

 
 

33 

 
 

17.05.19 

 
DR SYLVIO 
SÉRGIO NEVES 
PROVENZANO 

PRESIDENTE 
DO CONSELHO 
REGIONAL DE 
MEDICINA DO 
ESTADO DO 
RIO DE 
JANEIRO 

 
 

Convite 
Depoimento 

 

 
 

34 

 
 

20.05.19 

Dr RODRIGO 
BAPTISTA 
PACHECO 

DEFENSOR 
PÚBLICO-
GERAL DO 
ESTADO DO 
RIO DE 
JANEIRO 

 
 

Convite 
Depoimento 

 

 
 
 

35 

 
 
 

21.05.19 

 
 
DRAª THAÍSA 
GUERREIRO 

 
DEFENSORA 
PÚBLICA  DO 
ESTADO DO 
RIO DE 
JANEIRO 

Habilitação da 
Defensoria 
Pública do 
Estado do Rio 
de Janeiro na 
Ação Civil 
Pública sobre o 
HMCB e 
Resposta da 
Prefeitura 
Municipal de 
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Cabo Frio às 
recomendações 
no âmbito deste 
hospital 

 
 

36 

 
 

21.05.19 

 
DR WILLIAM 
CABOCLO 

DIRETOR DO 
HOSPITAL DAS 
MISSÕES DE 
SÃO PEDRO 
DA ALDEIA 

Informações 
sobre o fluxo de 
atendimento em 
razão da 
interdição ética 
do HMCB 

 
 
 
 
 

37 

 
 
 
 
 

21.05.19 

 
 
 
 
DR SYLVIO 
SÉRGIO NEVES 
PROVENZANO 

 
 
PRESIDENTE 
DO CONSELHO 
REGIONAL DE 
MEDICINA  DO 
ESTADO DO 
RIO DE 
JANEIRO 

Solicitação do 
documento 
enviado ao 
Ministério 
Público do 
Estado do Rio 
de Janeiro que 
informou a 
interdição ética 
do HMCB e 
informações 
sobre 
procedimento 
disciplinar da 
exoneração do 
Dr Antonio 
Macabu (ex 
diretor do 
HMCB) 

 
 

38 

 
 

23.05.19 

Drª TÂNIA 
LYDIA 
MATOZINHO 
LOWEN 
PIRES 

 
DIRETORA 
GERAL DO 
HOSPITAL DA 
MULHER DE 
CABO FRIO 

 
Convite 

Depoimento 
 

 
39 

 
29.05.19 

Dep. André 
Ceciliano 
 

 
Presidente Alerj 

Requisição de 
transporte 

 
 
 

40 

 
 
 

04.06.19 

 
 
Dep. André 
Ceciliano 
 

 
 
 
Presidente Alerj 

Solicitação de 
perito 
grafotécnico 
para análise de 
prontuários 
médicos  

 
 

41 

 
 

31.05.19 

Drª TÂNIA 
LYDIA 
MATOZINHO 
LOWEN 
PIRES 

 
DIRETORA 
GERAL DO 
HOSPITAL DA 
MULHER DE 
CABO FRIO 

Solicitação da 
cópia do 
prontuário de 
internação ou 
boletim da 
paciente 
Lizandra 
Rodrigues 
Gonçalves, dos 
dias 18 e 24 de 
fevereiro de 
2019 

    MÉDICO  



17 
CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio - Resolução n°05 de 2019 – RELATÓRIO FINAL 

 
42 

 
31.05.19 

Dr Carlos 
Raposo 

OBSTETRA  DO 
HOSPITAL DA 
MULHER DE  
CABO FRIO 

Convite 
Depoimento 

 

 
 

43 

 
 

31.05.19 

Dr. Paul 
Herbert 
Dreyer Neto 

MÉDICO 
OBSTETRA  DO 
HOSPITAL DA 
MULHER DE 
CABO FRIO 

 
Convite 

Depoimento 
 

 
 
 

44 

 
 
 

04.06.19 

 
 
Vereador Luis 
Geraldo 

 
Presidente da 
Câmara dos 
Vereadores de 
Cabo Frio 

Solicitação da 
gravação do 
áudio ao 
Departamento 
de Taquigrafia 
para transcrição 
das notas 
taquigráficas e 
posterior 
publicação no 
Diário Oficial do 
Legislativo 

 
 

45 

 
 

04.06.19 

Dr. Paul 
Herbert 
Dreyer Neto 

EX DIRETOR 
CLÍNICO DO 
HOSPITAL DA 
MULHER DE 
CABO FRIO 

 
Convite 

Depoimento 
 

 
46 

 
10.06.19 

Dep. André 
Ceciliano 
 

 
Presidente Alerj 

 
Requisição de 
transporte 

 
47 

 
10.06.19 

 
Dr Rafael 
Dopico 

3ª 
PROMOTORIA  
DE TUTELA 
COLETIVA  DE 
CABO FRIO 

 
Convite 

Depoimento 
 

 
 

48 

 
 

10.06.19 

 
DRAª THAÍSA 
GUERREIRO 

DEFENSORA 
COORDENADO
RA DE SAÚDE 
DA 
DEFENSORIA 
PÚBLICA DO 
ESTADO DO RJ 

 
Convite 

Depoimento 
 

 
 
 

49 

 
 
 

10.06.19 

 
 
Drª JULIANA 
RATTES 

DELEGADA DA 
DELEGACIA 
ESPECIALIZAD
A  DE 
ATENDIMENTO 
À MULHER 

 
 

Convite 
Depoimento 

 

 
 

50 

 
 

10.06.19 

 
Dr. MARCIO 
MUREB 

SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE 
CABO FRIO 

 
Convite 

Depoimento 
 

 
 

51 

 
 

10.06.19 

 
Dr. EDMAR 
SANTOS 

SECRETÁRIO 
ESTADUAL DE 
SAÚDE DO RIO 

 
Convite 

Depoimento 
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DE JANEIRO  

 
 

52 

 
 

10.06.19 

Drª ANA 
LÚCIA 
TELLES 

PRESIDENTE 
DO CONSELHO 
REGIONAL DE 
ENFERMAGEM 

 
Convite 

Depoimento 
 

 
 

53 

 
 

10.06.19 

 
SABRINA 
SEIBERT 

PRESIDENTE 
DA 
ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE 
OBSTETRIZES 
E 
ENFERMEIROS 
OBSTETRAS 

 
Convite 

Depoimento 
 

 
 

54 

 
 

10.06.19 

 
DR SYLVIO 
SÉRGIO NEVES 
PROVENZANO 

PRESIDENTE 
DO CONSELHO 
REGIONAL DE 
MEDICINA  DO 
ESTADO DO 
RIO DE 
JANEIRO 

 
Convite 

Depoimento 
 

 
 

55 

 
 

10.06.19 

 
VEREADOR 
RICARDO 
MARTINS 

PRESIDENTE 
DA CPI DO 
HOSPITAL DA 
MULHER DA 
CÂMARA 
MUNICIPAL DE 
CABO FRIO 

 
 

Convite 
Depoimento 

 

 
 

56 

 
 

10.06.19 

 
LÍDIA DE SÁ 
BARRETO 

COORDENAÇÃ
O REGIONAL  
DA 
ASSOCIAÇÃO 
DE DOULAS 
DO ESTADO 
DO RIO DE 
JANEIRO 

 
Convite 

Depoimento 
 

 
 

57 

 
 

11.06.19 

Drª TÂNIA 
LYDIA 
MATOZINHO 
LOWEN 
PIRES 

 
DIRETORA 
GERAL DO 
HOSPITAL DA 
MULHER DE 
CABO FRIO 

 
Convite 

Depoimento 
 

 
 

58 

 
 

12.06.19 

MARIA DO 
SOCORRO 
SOARES 

VICE-
PRESIDENTE 
DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE 
CABO FRIO 

 
Convite 

Depoimento 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dr. EDMAR 
SANTOS 

 
 
 
 
 
 

Solicitação dos 
dados 
epidemiológicos 
dos pré-natais 
feitos no 
município de 
Cabo Frio da 
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59 

 
 
 
 
 

06.08.19 

 
 
SECRETÁRIO 
ESTADUAL DE 
SAÚDE DO RIO 
DE JANEIRO 

atenção básica, 
número de 
natimortos e 
suas 
respectivas 
causas, número 
de partos 
normais e 
cesáreas e grau 
de escolaridade 
e fatores sócio-
econômicos  
das parturientes 
acolhidas em 
2019 

 
 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 

06.08.19 

 
 
 
 
 
Dr CARLOS 
ERNESTO  

 
 
 
 
 
SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE 
CABO FRIO 

Solicitação dos 
dados 
epidemiológicos 
dos pré-natais 
feitos no 
município de 
Cabo Frio da 
atenção básica, 
número de 
natimortos e 
suas 
respectivas 
causas, número 
de partos 
normais e 
cesáreas e grau 
de escolaridade 
e fatores sócio-
econômicos  
das parturientes 
acolhidas em 
2019 

 
 

61 

 
 

09.08.19 

Dr CARLOS 
ALBERTO 
DIAS 

COORDENADO
R DE 
VIGILÂNCIA E 
FISCALIZAÇÃO 
DE SERVIÇOS 
DE SAÚDE 

 
 

Convite 
Depoimento 

 

 
 

62 

 
 

04.09.19 

 
Dep. André 
Ceciliano 
 

 
 
Presidente Alerj 

Solicitação da 
transcrição do 
áudio ao 
departamento 
de Taquigrafia 
para posterior  
publicação no 
Diário Oficial do 
Legislativo 

 
 

63 

 
 

10.09.19 

 
LÍDIA DE SÁ 
BARRETO 

COORDENAÇÃ
O REGIONAL  
DA 
ASSOCIAÇÃO 
DE DOULAS 

 
Convite 

Depoimento 
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DO ESTADO 
DO RIO DE 
JANEIRO 

 
 

64 

 
 

10.09.19 

 
SABRINA 
SEIBERT 

PRESIDENTE 
DA 
ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE 
OBSTETRIZES 
E 
ENFERMEIROS 
OBSTETRAS 

 
Convite 

Depoimento 
 

 
 

65 

 
 

10.09.19 

 
DRAª THAÍSA 
GUERREIRO 

DEFENSORA 
COORDENADO
RA DE SAÚDE 
DA 
DEFENSORIA 
PÚBLICA DO 
ESTADO DO RJ 

 
Convite 

Depoimento 
 

 
 

66 

 
 

10.09.19 

 
DRª MARIA 
DO CARMO 

PROFESSORA 
COORDENADO
RA DA 
PESQUISA 
"NASCER NO 
BRASIL"- 
FIOCRUZ 

 
 

Convite 
Depoimento 

 

 
67 

 
10.09.19 

DRª LEILA 
ADESSE 

COORDENADO
RA DA SAÚDE 
DA MUHER DA 
SECRETARIA 
ESTADUAL DE 
SAÚDE DO 
ESTADO DO RJ 

 
 

Convite 
Depoimento 

 

 
68 

12.09.19 Drª MARISA  
GAUDIO 

PRESIDENTE 
DA COMISSÃO 
DA MULHER 
OAB/RJ 

 
Convite 

Depoimento 
 

 
69 

12.09.19 Drª MARÍLIA 
ÁLVARES 
LESSA 

PRESIDENTE 
DO CONSELHO 
REGIONAL DE 
PSICOLOGIA 
DO RIO DE 
JANEIRO 

 
 

Convite 
Depoimento 

 

 
 
 

 4.2- Documentos recebidos 
  
1 – Ofício 174/2019: PROCURADORIA GERAL DE CABO FRIO, solicitando 
prazo para a resposta do ofício; 
  
2 - ESCALAS DOS MÉDICOS E ENFERMAGEM do Hospital da Mulher de 
Cabo Frio, doa meses: dezembro 2018, janeiro, fevereiro, março, abril, maio 
e junho/2019, enviados por correio eletrônico; 
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3 - Ofício ALERJ/GDMR nº 225/2019: justificativa do gabinete da Deputada 
Marta Rocha, que em virtude de participação em um evento, não poderia 
comparecer na 1ª Audiência Pública desta CPI em 01/04/19; 
 
4 - Ofício nº 64: Justificativa da Deputada Enfermeira Rejane, do não 
comparecimento à 1ª Audiência Pública desta CPI em 01/04/19; 
 
5 - Prontuários entregues pelo Dr. PAUL HERBERT DREYER NETO, na 2ª 
Reunião Ordinária em 02/04/19; 
 
6 - Ofício ALERJ/GDMR nº 285/2019: justificativa do gabinete da Deputada 
Marta Rocha, que em virtude de participação em um evento, não poderia 
comparecer na Reunião desta CPI em 04/04/19; 
 
7 - Ofício ALERJ/GDMR nº 310/2019: justificação do gabinete da Deputada 
Marta Rocha, que em virtude de participação em um evento, não poderia 
comparecer na Reunião desta CPI em 09/04/19; 
 
8 - Ofício ALERJ/GDMR nº 330/2019: justificação do gabinete da Deputada 
Marta Rocha, que em virtude de participação em um evento, não poderia 
comparecer na Reunião desta CPI em 25/04/19; 
 
9 - Ofício ALERJ/GDMR nº 359/2019: justificação do gabinete da Deputada 
Marta Rocha, que em virtude de participação em um evento, não poderia 
comparecer na Reunião desta CPI em 29/04/19; 
 
10 - Ofício ALERJ/GDMR nº 387/2019: justificação do gabinete da Deputada 
Marta Rocha, que em virtude de participação em um evento, não poderia 
comparecer na Reunião desta CPI em 06/05/19; 
 
11 - Ofício ALERJ/GDMR nº 478/2019: justificação do gabinete da Deputada 
Marta Rocha, que em virtude de participação em um evento, não poderia 
comparecer na 2ª Reunião Extraordinária desta CPI em 31/05/19; 
 
12 - Fotos entregues na 2ª Reunião Extraordinária pela equipe técnica do 
gabinete da Presidenta desta CPI, do interior do Hospital da Mulher de Cabo 
Frio; 
 
13 - Prontuários entregues pela Drª TÂNIA LYDIA MATOZINHO LOWEN 
PIRES na 2ª RE em 31/05/19; 
 
14 - Documentos recebidos no gabinete da Presidenta, através de malote, 
referentes as VPIs enviados pela DEAM/CABO FRIO; 
 
15 - Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito - Hospital da 
Mulher, da Câmara Municipal de Cabo Frio; 
 
16 - Ofício nº 125/2019: Autorização para a utilização do Plenário Oswaldo 
Rodrigues dos Santos, na Câmara Municipal de Cabo Frio, para realização 
de Audiência Pública da Comissão Parlamentar de Inquérito do Hospital da 
Mulher para o dia 17 de junho do corrente, às 17h.; 
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17 - OFÍCIO/PROGEM/SMS/ Nº132/2019, enviado pelo Procurador Jurídico - 
SECSA. ASSUNTO: a dilação do prazo por mais 20 (vinte dias) para o envio 
de documentação requisitada por esta CPI; 
 
18 - MEMO/PROGEM/SMS/ Nº188/2019, enviado pelo Procurador Jurídico - 
SECSA. ASSUNTO: Solicitação de informações à Câmara Municipal de Cabo 
Frio; 
 
19 - MEMO/PROGEM/SMS/ Nº187/2019, enviado pelo Procurador Jurídico - 
SECSA. ASSUNTO: Solicitação de informações ao Fundo Municipal de 
Saúde da Câmara Municipal de Cabo Frio; 
 
20 - MEMO/PROGEM/SMS/ Nº188/2019, enviado pelo Procurador Jurídico - 
SECSA. ASSUNTO: Solicitação de informações ao Setor de Compras e 
Licitação da Câmara Municipal de Cabo Frio; 
 
21- MEMO/PROGEM/SMS/ Nº190/2019, enviado pelo Procurador Jurídico - 
SECSA. ASSUNTO: Solicitação de informações a Comissão Permanente de 
Sindicância da Câmara Municipal de Cabo Frio; 
 
22 - MEMO/PROGEM/SMS/ Nº186/2019, enviado pelo Procurador Jurídico - 
SECSA. ASSUNTO: Solicitação de informações a Comissão Parlamentar de 
Inquérito da Câmara Municipal de Cabo Frio; 
 
23 - MEMO/PROGEM/SMS/ Nº191/2019, enviado pelo Procurador Jurídico - 
SECSA. ASSUNTO: Solicitação de informações a Comissão de Óbitos do 
Hospital da Mulher de Cabo Frio; 
 
24 - Ofício nº COM/069/2019, enviado pelos Drs KELVEN AMBROGI LIMA, 
Presidente da 20ª Subseção da OAB/RJ e THIAGO RIGAUD BARROS 
FERNANDES, Presidente da Comissão Especial do Hospital da Mulher; 
 
25 - Ofício SES/ASSP nº 54, resposta ao Ofício 59/2019 desta CPI; 
 
26 - Ofício nº 123/2019 - GC6/GAP, em resposta ao Ofício 26/2019, 
indicando os servidores Renata Odete de Azevedo Souza e André Cirne de 
Paula na qualidade de convidados para acompanhar os trabalhos desta CPI; 
 
27 -  Ofício GAB/TC nº 448/19, enviado pelo Dr Ricardo Ribeiro Martins, 
Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Cíveis e Institucionais indicando 
a 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Cabo Frio; 
 
28 - Ofício nº 121/2019 - 3PJTC-CF, ref: MPRJ 2019.00366837 
 
29 - Ofício ALERJ/GDMR nº 273/2019: Remessa de cópia do Ofício 06/2019, 
do Conselho Municipal de Saúde de Cabo Frio, com a cópia do relatório 
oficial da visita realizada pelos membros do referido Conselho; 
 
30 - Ofício ALERJ/GDMR nº 424/2019: justificação do gabinete da Deputada 
Marta Rocha, que em virtude de consulta médica, não poderia comparecer 
na  Reunião Ordinária desta CPI em 14/05/19;   
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31 - Relatório de Vistoria 85/2019/RJ, realizado pelo CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DO RIO DE JANEIRO em 17 de abril de 2019, com 54 
páginas; 
 
32 - Ofício nº 42/2019/GAB/VER, enviado pelo Vereador RAFAEL PEÇANHA 
DE MOURA, requerendo intervenção estadual imediata no Hospital Municipal 
da Mulher, com a finalidade de resguardar o direito constitucional à vida e a 
saúde no que se refere à população de Cabo Frio; 
 
33 - Ofício nº 113/2019 - CID, Ref: Inquérito Civil nº 002/2019 - MPRJ 
2019.00102637, em anexo CD e Fiscalização realizada pelo CREMERJ em 
20/08/2018, TERMO DE FISCALIZAÇÃO: 189/2018; 
 
34 - Ofício SES GS/APAR nº 47/2019, encaminhando o parecer da 
Coordenação Estadual da Saúde da Mulher, pelo Bruno Garcia Redondo, 
Assessoria Parlamentar ID 443363-5; 
 
35 - RELATÓRIO DOS ÓBITOS OCORRIDOS NO HOSPITAL DA MULHER 
DE CABO FRIO - RJ, PRIMEIRO SEMESTRE, entregue em 12 de setembro 
pela Drª Tania Lowen; 
 
36 - PROCESSO TCE -RJ nº 210.341-9/18 
       ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO 
       ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - 2017 
       RESPONSÁVEL: Sr MARCOS DA ROCHA MENDES 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCELO VERDINI MAIA 
 
37 - PROCESSO COREN nº 480/2009 
       TERMO DE CIÊNCIA DEFIS - 0354.004/2019 
        2 VOLUMES, integrando o 8º volume desta CPI 
 
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO 
JANAÍNA DE AVILA MAGALHÃES COUTINHO, Enfermeira Fiscal 
COREN-RJ nº 70164 
 
38 - DADOS EPIDEMIOLÓGICOS SAÚDE DA MULHER 
       Secretaria de Saúde   
       Estado do Rio de Janeiro - 2019 
 
 
39 - Ofício nº 162/2019, GABINETE DEPUTADA ENFERMEIRA REJANE, 
justificando a sua ausência na Reunião, devido ao sepultamento do pai do 
chefe de seu gabinete; 
 
40 - Planilha sobre VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E DESAFIOS para a 
HUMANIZAÇÃO do PARTO, apresentada pela Drª LEILA  ADESSE. 
           COORDENAÇÃO DE SAÚDE DAS MULHERES 
           Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro 
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41 - Ofício 149/2019 - Solicitação de inclusão de denúncia na ordem dos 
trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Hospital da Mulher 
de Cabo Frio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. 
 
 
 

    4.3- Editais de Convocação 
 

 Foram expedidos e publicados no Diário Oficial do Poder Legislativo, 23 
(vinte e três) Editais de Convocação. 

 
 

 
    4.4 - Atas 

 
Foram lavradas, 01 (uma) Ata da Reunião de Instalação, 01(uma), Ata da 

Visita Técnica, 10 (dez) Atas de Reuniões Ordinárias, 02 (duas) Atas de 
Audiências Públicas, 03 (três) Atas de Reuniões Extraordinárias e 02 (duas) Atas 
da Reunião de Encerramento. 
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5. VOTO DO RELATOR 
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todos os parlamentares e às suas respectivas assessorias e membros da CPI 
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solução para os problemas relatados. 

À Secretaria das Comissões, pelo prestativo trabalho realizado.  
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convidados, às organizações e entidades que colaboraram encaminhando 

documentos, fornecendo dados e informações, prestando depoimentos e 
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construímos, possibilitando que ele se aproximasse o máximo possível da 

realidade.  

Nosso reconhecimento a todos os membros da Comissão, em especial, 

à presidenta, deputada Renata Souza, à vice-presidenta da CPI, deputada 
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Serginho e aos funcionários desta Casa Parlamentar que prestaram apoio ao 

nosso trabalho. 
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PARTE 1 

 
  
 
 5.1.1 APRESENTAÇÃO  
 
 

A Comissão Parlamentar de Inquérito do Hospital da Mulher de Cabo 

Frio, instalada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), 

por meio da Resolução 05 do ano de 2019, foi requerida em razão dos elevados 

números de óbitos de nascituros e recém-nascidos observados no Hospital 

Municipal da Mulher de Cabo Frio (HMCF). Somente no mês de janeiro de 2019 

foram verificadas, nesse nosocômio, 10 mortes de nascituros ou recém-

nascidos, dentre o total de 155 partos realizados1. O quadro se agravou mais 

quando se constatou um total de 17 óbitos entre janeiro e o início de abril de 

2019. A notícia chamou a atenção dos munícipes de Cabo Frio e dos veículos de 

comunicação, bem como das autoridades do estado do Rio de Janeiro.  

Diante do episódio, postulou-se investigar o fato por meio de uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito, com o objetivo de perquirir os 

acontecimentos com responsabilidade e, paralelamente, ofertar recomendações 

de curto, médio e longo prazo para a proteção da saúde da mulher gestante, do 

parto e do puerpério. 

Instalada em 21 de março de 2019, a Comissão Parlamentar de 

Inquérito para investigar os óbitos de nascituros e recém-nascidos que 

ocorreram no Hospital da Mulher de Cabo Frio (CPI) estabeleceu, no dia 26 de 

março de 2019, seu plano de trabalho. Nele, circunscreveu-se o foco de 

verificação da referida Comissão: os óbitos de nascituros e recém-nascidos 

ocorridos no HMCF entre os meses de janeiro e abril de 2019.  

 
 

                                                 
1 Apenas para se ter uma ideia da gravidade dos fatos, tomaremos de empréstimo as taxas 
nacionais em comparação aos dados de óbitos observados no mês de janeiro no Hospital da 
Mulher. Cabe esclarecer, antes de proceder tal comparação, que se trata apenas de um 
exemplo. Para efeito da taxa de mortalidade infantil, o número de óbitos está relacionado a mil 
nascidos vivos em cada região, o que se aplicaria em um universo populacional mais amplo, no 
qual o HMCF estaria inserido. Procederemos, apenas, um exercício de comparação. O total de 
10 óbitos dentre os 155 partos realizados no HMCF resulta em um percentual de 
aproximadamente 6,45% de óbitos de nascituros e recém-nascidos em janeiro. A taxa nacional 
foi, em 2018, 3,28 óbitos a cada mil nascidos vivos, o que, percentualmente, significaria 0,328% 
sobre cem nascidos vivos. Neste sentido, é possível deduzir que o índice de mortalidade no mês 
de janeiro, no Hospital da Mulher de Cabo Frio, foi mais de 19 vezes maior do que a taxa 
nacional observada em 2018.  
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5.1.2 DA CPI E DO RELATÓRIO 
 
 

A CPI se consubstanciou na apuração de responsabilidades, 

identificação de falhas e, dentro do que compete ao Poder Legislativo estadual, 

no subsídio à promoção da saúde da mulher gestante, do parto e do puerpério 

no Sistema Único de Saúde (SUS).  

Cumpre destacar que, a partir da investigação dos casos concretos de 

violação de direitos das gestantes, levados a termo com os óbitos dos nascituros 

e recém-nascidos, desataram-se análises mais abrangentes sobre o direito 

fundamental à saúde, exame que remete ao complexo de relações estabelecidas 

pelo SUS, nos três níveis federativos, pela organização dos serviços prestados à 

usuária e pelas práticas profissionais.  

Com o fito de dar cumprimento aos trabalhos desta CPI, sucederam-se 

diligências, oitivas, tomadas de depoimentos e requisição de documentações. 

No dia 1º de abril de 2019, foi realizada a primeira diligência ao HMCF. Tratou-se 

de uma visita técnica ao nosocômio. Foi coletado, na mesma ocasião, o 

depoimento de três vítimas.  

A primeira oitiva de testemunhas contou com a presença da direção 

clínica e administrativa do hospital. Foram ouvidos, em oitivas oficiais na Alerj, o 

secretário municipal de Saúde, as coordenadoras de enfermagem do HMCF, a 

coordenadora da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar deste hospital, 

integrantes da Secretaria Estadual de Saúde, técnicos do Tribunal de Contas do 

Estado, o inspetor da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de 

Cabo Frio, a Associação de Doulas do Estado do Rio de Janeiro, a Defensoria 

Pública do Estado do Rio de Janeiro, a Comissão da Mulher da OAB, o 

Conselho Regional de Medicina e a nova direção do Hospital da Mulher de Cabo 

Frio. 

A CPI realizou ainda, no âmbito de suas ações, duas audiências 

públicas. Na primeira, realizada no auditório da OAB, subseção Cabo Frio, no 

dia 17 de junho de 2019, estiveram presentes, além de parlamentares 

integrantes da CPI, Luciana Nascimento Pereira, pelo Ministério Público 

estadual; Marcelo Machado, pela Defensoria Pública do Estado do Rio de 

Janeiro e Carlos Alberto Dias, pela coordenadoria de vigilância e fiscalização da 

Secretaria de Estado de Saúde. 
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Concomitante à realização da primeira audiência pública no município de 

Cabo Frio, foram coletados depoimentos de duas vítimas. 

A segunda audiência pública foi realizada na sede da Assembleia 

Legislativa, no dia 17 de setembro de 2019. Além dos parlamentares, contou 

com as seguintes presenças: Janaína Gentile, da Associação de Doulas; Natalia 

Damasio, representante do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à 

Tortura; Rebeca Sevaes, vice-presidenta da Comissão OAB Mulher RJ; Flávia 

Brasil, da Coordenação de Defesa dos Direitos da Mulher, da Defensoria Pública 

Estadual e Leila Adesse, coordenadora de Saúde da Mulher, da Secretaria de 

Estado de Saúde do Rio de Janeiro. 

No âmbito das investigações, é digno reconhecer a cooperação do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio das promotorias de 

tutela coletiva de Cabo Frio; da Delegacia de Atendimento à Mulher da cidade 

(DEAM); da Coordenação de Saúde e Tutela Coletiva da Defensoria Pública do 

Estado do Rio de Janeiro; do Conselho Regional de Medicina (CREMERJ); do 

Tribunal de Contas do Estado (TCE); da Comissão Parlamentar de Inquérito 

instituída na Câmara Municipal de Cabo Frio e da OAB, subseção de Cabo Frio. 

Estabeleceu-se, com esses órgãos, uma relação respeitosa e de parceria, que 

incluiu a troca de documentos e encaminhamentos em comum.  

A fim de dar cumprimento ao inquérito parlamentar, foram requisitados 

documentos a diversas autoridades e instituições, inquiridas testemunhas e 

analisado, à exaustão, todo o material coletado no curso dos trabalhos. Trata-se, 

ao longo deste relatório, do cotejo das informações reunidas no decorrer da 

investigação, analisando-as, apontando seus desdobramentos e sugerindo os 

encaminhamentos pertinentes aos órgãos envolvidos na temática em tela.  

Para tanto, este relatório se divide em três partes. Na primeira, far-se-á 

uma análise da política de saúde até se chegar a uma descrição dos serviços 

prestados pelo HMCF. Na segunda, far-se-á uma análise dos depoimentos 

coletados e demais peças reunidas por este inquérito parlamentar e na última 

seção tratar-se-á, em linhas gerais, dos encaminhamentos e conclusões aos 

quais se chegou com os trabalhos desta CPI.  
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5.1.3 DA ASSISTÊNCIA AO PARTO 

 

O direito fundamental à saúde, como sabido, está consagrado nos 

artigos 6º e 196º da Constituição Federal2. É inequívoco afirmar a relevância 

desse direito para a garantia da vida, uma vez que a proteção à saúde é 

imperativa à manutenção da integridade física e psíquica das pessoas. Garantir 

os direitos fundamentais, dentre eles o da saúde, é condição sine qua non para 

a vida digna e requisito básico da própria democracia. 

Sem embargo, cumpre mencionar que a ideia de saúde à qual se 

relaciona o correspectivo direito fundamental é bastante ampla e sujeita a 

múltiplas definições. Com o desígnio de delineá-la, adota-se aqui a acepção 

tomada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), para a qual: “a saúde é um 

estado de completo bem-estar físico-mental e social e não apenas a ausência de 

doença ou enfermidade”3.  

Tal afirmação é relevante no contexto do relatório, uma vez que a 

dimensão positiva dos direitos fundamentais, dentre os quais o direito à saúde, 

impõe ao Estado a obrigação de prestar políticas públicas, seja no combate às 

doenças e enfermidades, seja na prevenção, vigilância e promoção de 

condições de vida. O direito à saúde é, portanto, ampliado e vinculado a políticas 

econômicas, ambientais e sociais, não se restringindo somente à assistência 

médica ou hospitalar.  

Desde a implantação do SUS, observa-se uma queda relevante nos 

índices de mortalidade infantil – que abrange a mortalidade perinatal e neonatal4. 

Segundo o IBGE5, nos anos 2000, doze anos após a promulgação da 

Constituição, o Brasil atingia uma taxa de 26,01 óbitos entre mil nascidos vivos. 

No ano de 2015, exatos quinze anos depois, consolidou-se uma taxa de 13,3 

                                                 
2 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado, 1988. 125 p. 
 
3 Preâmbulo do Ato Fundador da Organização Mundial da Saúde, assinado por 61 Estados, 
dentre os quais o Brasil. 

 
4 O período perinatal compreende o intervalo entre as 22 semanas completas (154 dias) de 

gestação e os sete dias completos após o nascimento. O período neonatal refere-se ao intervalo 
entre o nascimento e os 28 dias. As mortes neonatais, ou seja, as mortes entre nascidos vivos 
durante os primeiros 28 dias completos de vida são frequentemente divididas em neonatais 
precoces – que ocorrem durante os primeiros sete dias de vida – e neonatais tardias, que 
ocorrem após o sétimo dia, porém antes de 28 dias completos de vida. 

  
5 IBGE, 2017. Tábua completa de mortalidade para o Brasil: Breve análise da evolução da 

mortalidade no Brasil.  
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óbitos por mil nascidos vivos, quase metade daquela referente aos quinze anos 

precedentes. 

O decréscimo da taxa foi interrompido apenas em 2016, quando se 

apresentam 14 óbitos a cada mil nascidos vivos, conforme demonstra a tabela 

abaixo. 
 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

Segundo pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, a mortalidade neonatal 

é o principal componente da mortalidade infantil no Brasil6. A pesquisa aponta 

que, mesmo com uma diminuição considerável da mortalidade infantil após o 

processo de implantação do SUS, há necessidade de avanços no tema da 

vigilância sanitária, saneamento básico e redes de assistência de pré-natal para 

regressão efetiva de sua incidência.  

Como aponta Paulo Germano de Frias, é preciso progredir igualmente 

na melhoria do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), bem como no 

Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC).7 Ocorre que a coleta de 

dados, além de diagnosticar a realidade observada, é subsídio indispensável na 

formulação de políticas públicas de promoção à saúde da população. 

No que tange à taxa de mortalidade infantil, o Estado brasileiro vem 

tomando medidas notórias para a sua redução, cujo êxito é visível se 

retomarmos a tabela supracitada e a evolução das taxas dos anos 2000 em 

diante. Desde aquele ano, o Brasil é signatário dos “Objetivos de 

                                                 
6 FIOCRUZ. Projeto Nascer no Brasil: Inquérito Nacional sobre Parto e Nascimento. Disponível 

em: http://www6.ensp.fiocruz.br/nascerbrasil/. 

 
7 FRIAS, Paulo Germano; et al. Utilização das informações vitais para a estimação de 

indicadores de mortalidade no Brasil: da busca ativa de eventos ao desenvolvimento de 
métodos. Caderno de Saúde Pública. 33 (3): 2017. 
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Desenvolvimento do Milênio”, pacto8 firmado no âmbito da Organização das 

Nações Unidas (ONU), que propõe uma estratégia de erradicação de violações 

de direitos no mundo, como o combate à fome, ao analfabetismo, à pobreza, às 

doenças, à degradação ambiental e à discriminação contra a mulher. A “meta 

número 4” do pacto pretende reduzir em dois terços os indicadores de 

mortalidade infantil, enquanto a “meta número 5” almeja melhorar a saúde da 

gestante e combater a mortalidade materna.  

No bojo de ambas as metas, são apontadas propostas e ações no 

combate à medicalização do parto.9  Nesse ponto, cumpre destacar que se 

adota, aqui, uma ampla noção sobre a medicalização: ao utilizá-la,  referir-se ao 

processo pelo qual o sujeito perde autonomia sobre seu corpo em detrimento de 

um saber técnico-científico, gesto alienante no que diz respeito à gestão sobre a 

própria vida.  

A medicalização significa avanço de intervenções médicas cirúrgicas em 

um processo que seria natural, como o parto. Nesse sentido, as metas do 

milênio servem de paradigma e referência para promoção, prevenção e 

assistência, reorientando preocupações sociais e ambientais na direção de 

ações estratégicas que apontam para além da assistência hospitalar.  

Contribuíram igualmente, na direção de dar consequência aos 

compromissos assumidos pelo governo brasileiro, o “Pacto pela Redução da 

Mortalidade Materna e Neonatal” (2004) e o “Pacto pela Vida” (2006), ambos no 

âmbito do SUS10. Nesse quadro, fortalecer-se-iam ações da Atenção Primária à 

                                                 
8 O pacto foi firmado nos anos 2000 e reiterado pelo Brasil no ano de 2015. Esse ano foi o prazo 

para que os 190 países signatários do pacto com a Organização das Nações Unidas efetivassem 
e renovassem compromisso social com a sobrevivência e direitos humanos inalienáveis, em 
especial de grupos vulneráveis como mulheres e crianças. No Brasil, durante os quinze anos do 
pacto avançou-se muito tanto na queda dos números de mortalidade infantil, como também no 
sistema de informação dessas mortes e dos nascidos vivos, como podemos conferir nos estudos 
aqui citados. Tais mudanças necessitam de ato contínuo para que o pacto pela erradicação da 
mortalidade infantil possa ser efetivado.  Nesse sentido, após renovar assinatura do pacto o país 
tem até 2030 para das respostas efetivas no tema. 

  
9 Por “medicalização”, entende-se um processo por meio do qual o modo de vida dos homens é 

apropriado pela medicina, processo que interfere na construção de conceitos, regras de higiene, 
normas de moral e costumes. Para mais detalhes, vide artigo sobre o termo disponível em: 
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_medicalizacao.htm. Acesso em: 
21/10/2019. 

  
10 Importante destacar, para além das já citadas, as seguintes iniciativas: Declaração ou Carta de 

Fortaleza/Ceará, de 1985, com as “Recomendações da Organização Mundial de Saúde sobre o 
Nascimento” quanto às boas práticas; Tratado Internacional adotado pela Resolução 34/180 da 
Assembleia Geral das Nações Unidas em 18/12/1979 e ratificado pelo Brasil e em 01/02/1984 
(Convenção do Pará); Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Contra a Mulher (CEDAW); Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose da 
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Saúde (APS), ações que demonstram efetiva incidência na redução da 

mortalidade materno-infantil.  

Apesar do impacto na mortalidade materno-infantil, são restritas as 

consequências observadas na redução da mortalidade perinatal. No que diz 

respeito ao tema, o início mais cedo possível da assistência pré-natal, ainda no 

primeiro trimestre gestacional (até 12 semanas), é recomendado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde, ensejando 

um estímulo ainda maior às ações precoces de acompanhamento e prevenção.  

No ano de 2003, o Ministério da Saúde implantou, no âmbito do SUS, a 

Política Nacional de Humanização (PNH), entendida como uma mudança 

cultural na gestão, nos processos de assistência e na atenção aos usuários do 

SUS. Em 2008, essa mesma política voltou-se para o atendimento aos idosos, 

bem como para o parto e o puerpério.  

Essa política teve como consequência direta a instituição pelo Ministério 

da Saúde, em 2011, da Rede Cegonha. A Rede Cegonha é uma estratégia que 

tem “a finalidade de estruturar e organizar a atenção à saúde materno-infantil no 

país”11, abrangendo quatro principais aspectos: pré-natal; parto e nascimento; 

puerpério e atenção integral à saúde da criança e sistema logístico (incluindo 

transporte sanitário e regulação). 

Trata-se de uma estratégia12 para a implementação de uma rede de 

cuidados que assegure aos usuários do SUS o planejamento reprodutivo, a 

atenção humanizada à gestação, ao parto e ao pós-parto. Conforme dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Rede Cegonha adicionou 

14 exames àqueles definidos para o pré-natal, com destaque para a ampliação 

                                                                                                                                                 
Costa Rica) de 22/11/1969, ratificada pelo Brasil em 25/09/1992; Portaria Ministerial nº 569, de 
01/06/2000, que institui no Sistema Único de Saúde (SUS) o Programa de Humanização do Pré-
Natal e do Nascimento; Portaria Interministerial nº 2.669, de 03/11/2009, que define metas e 
objetivos para a redução da mortalidade materna e infantil no Pacto pela Vida; Pacto Nacional 
pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, de 08/03/2004; Portaria da Presidência da 
República nº 1.459, de 24/06/2011, que institui no Sistema Único de Saúde (SUS) a Rede 
Cegonha; Portaria nº 1.459/2011 do Ministério da Saúde, que instituiu o programa nacional 
“Rede Cegonha”, cujos princípios e objetivos são adotar medidas 20 destinadas a assegurar a 
melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência 
ao parto e puerpério, e da assistência à criança; Iniciativa “Hospitais Amigos da Criança” da 
Unicef/ONU e do Programa Nacional “Amamenta Brasil” instituído pela Portaria nº 2.799/2008 do 
Ministério da Saúde e Lei 11.108/2005, também conhecida como “Lei do Acompanhante”. 
 
11 MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011. Disponível em: http://www.saude.gov.br/acoes-e-
programas/rede-cegonha. Acesso em 19/10/2019. 
 
12 LEAL, Maria; et al. Avanços na assistência ao parto no Brasil: resultados preliminares de dois 
estudos avaliativos.  Cadernos de Saúde Pública, v. 35, p. 1-13, 2019. 
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do ultrassom obstétrico para todas as gestantes e o teste rápido de HIV e de 

sífilis. 

É forçoso reconhecer, no entanto, que apesar do significativo avanço 

materializado na estratégia da Rede Cegonha, permanecem óbices 

consideráveis para inversão da lógica medicalizada de assistência ao parto no 

Brasil. 

A pesquisa Nascer no Brasil13 aponta que 98,4% dos partos no país 

acontecem nos hospitais, dentre os quais 88% são atendidos por médicos. 

 Demonstra também, como já assinalado neste texto, uma qualidade 

insatisfatória da assistência nos serviços de saúde de pré-natal, bem como 

atenção inadequada ao puerpério. E acrescenta a esses fatores a serem 

combatidos a peregrinação das gestantes em busca de atendimento14; o 

nascimento de crianças com peso abaixo de 1500g em unidades sem o serviço 

de UTI neonatal e os óbitos ocorridos em recém-nascidos com prematuridade 

tardia e naqueles a termo por asfixia intraparto. 

De acordo com o próprio Ministério da Saúde, o índice de medicalização 

do parto no Brasil é gritante, e a centralidade de cesarianas é evidente: 55,5% 

dos procedimentos realizados recorrem a essa modalidade cirúrgica. No plano 

internacional, a OMS (2018) assinala que o Brasil detém a segunda maior taxa 

de cesáreas do mundo, atrás apenas da República Dominicana,  com 58,1%15. 

Levando-se em consideração os procedimentos realizados apenas no 

SUS, tem-se um número maior de partos normais, 59,8%, versus 40,2% de 

procedimentos cesáreos. Entretanto, o dado permanece inquietante frente às 

recomendações da própria OMS, que se refere a um índice máximo desejável 

de 10 a 15 de partos por cesarianas por cem procedimentos de parto, ou seja, 

de 10 a 15%. 

 

 

                                                 
13 Projeto Nascer no Brasil: Inquérito Nacional sobre Parto e Nascimento. Disponível em: 

http://www6.ensp.fiocruz.br/nascerbrasil/. Acesso em: 01/09/2019. 

 
14 Domingues RMSM, Viellas EF, Dias MAB, Torres JA, Theme-Filha MM, Gama SGN, et al. 

Adequação da assistência pré-natal segundo as características maternas no Brasil. Rev Panam 
Salud Publica. 2015; 37(3): 140–7. 

 
15 Brasil é o segundo país com maior taxa de cesáreas do mundo. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2018/10/brasil-e-o-segundo-pais-com-maior-taxa-
de-cesareas-do-mundo.shtml. Acesso em: 13 de out. de 2019. 
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 5.1.4 DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

No que tange à formatação institucional do SUS, seu arcabouço jurídico-

político foi consagrado na Constituição Federal de 1988, quando se positivou a 

saúde como “um direito de todos e dever do Estado”. 

A Lei 8.080/1990, que regulamenta o SUS, prevê, em seu artigo 7º, os 

princípios da universalidade, equidade e integralidade como orientadores, dentre 

outros, da política de saúde. Em outras palavras, o Estado brasileiro optou por 

um sistema público de atenção que deve garantir atendimento universal de 

forma integral e gratuita para todos os seus cidadãos. 

A portaria do Ministério da Saúde nº. 2.436, de 21/09/2017, aprovou a 

Política Nacional de Atenção Básica, consolidando as diretrizes e normas para a 

organização da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Nela, definem-se da 

seguinte maneira seus princípios16: 

 

Universalidade: possibilitar o acesso universal e contínuo a 

serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados 

como a porta de entrada aberta e preferencial da RAS (primeiro 

contato), acolhendo as pessoas e promovendo a vinculação e 

corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de 

saúde. O estabelecimento de mecanismos que assegurem 

acessibilidade e acolhimento pressupõe uma lógica de 

organização e funcionamento do serviço de saúde que parte do 

princípio de que as equipes atuantes na Atenção Básica nas 

UBS devem receber e ouvir todas as pessoas que procuram 

seus serviços, de modo universal, de fácil acesso e sem 

diferenciações excludentes, e a partir daí construir respostas 

para suas demandas e necessidades. 

 

Equidade: ofertar cuidado, reconhecendo as diferenças nas 

condições de vida e saúde e de acordo com as necessidades 

das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas 

diferenciações sociais e deve atender à diversidade, ficando 

proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, cor, 

crença, nacionalidade, etnia, orientação sexual, identidade de 

                                                 
16 A referida documentação encontra-se disponível para o leitor interessado em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html. Acesso em: 13 de 
out. de 2019. 
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gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, 

escolaridade ou limitação física, intelectual e funcional, entre 

outras, com estratégias que permitam minimizar desigualdades, 

evitar exclusão social de grupos que possam vir a sofrer 

estigmatização ou discriminação de maneira que impacte na 

autonomia e na situação de saúde. 

 

Integralidade: é o conjunto de serviços executados pela equipe 

de saúde que atendam às necessidades da população adscrita 

nos campos do cuidado, da promoção e manutenção da saúde, 

da prevenção de doenças e agravos, da cura, da reabilitação, da 

redução de danos e dos cuidados paliativos. Inclui a 

responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de 

atenção à saúde e o reconhecimento adequado das 

necessidades biológicas, psicológicas, ambientais e sociais 

causadoras das doenças e manejo das diversas tecnologias de 

cuidado e de gestão necessárias a esses fins, além da 

ampliação da autonomia das pessoas e coletividade. 

 

Em outras palavras, a atenção básica é o nível comunitário e a porta de 

entrada para uma saúde menos medicalizada, que afirme o saber do usuário e 

usuária e de suas famílias. A partir dela, de modo longitudinal, deve ser pautado 

todo o cuidado do usuário. Dessa forma, mesmo que ele siga para uma atenção 

média ou complexa (hospitalar, por exemplo), deve continuar referenciado pela 

atenção básica. Com esse modo não hierarquizado e continuado de atenção à 

saúde, garantem-se a integralidade e o cuidado permanente, destacando-se por 

empregar técnicas de baixa densidade – aquelas voltadas à identificação e ao 

tratamento de problemas de saúde de maior frequência e relevância no território. 

A mesma portaria, quando trata da infraestrutura necessária para a atenção 

primária, destaca uma unidade básica de saúde municiada por uma equipe 

multiprofissional.  

  Embora os serviços ofertados na unidade básica sejam a porta de entrada 

das necessidades dos usuários do SUS, para se alcançar a integralidade 

preconizada na política, é necessária a oferta de outros serviços, próprios da 

atenção em saúde de média e alta complexidade. A Secretaria de Atenção à 

Saúde (SAS), do Ministério da Saúde, define a média complexidade da seguinte 

forma: 
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A média complexidade ambulatorial é composta por ações e 

serviços que visam atender aos principais problemas e agravos 

de saúde da população, cuja complexidade da assistência na 

prática clínica demande a disponibilidade de profissionais 

especializados e a utilização de recursos tecnológicos para o 

apoio diagnóstico e tratamento.17 

 

Nesse sentido, os serviços de média complexidade são aqueles que 

requerem profissionais com formação especializada, bem como recursos 

tecnológicos não tão rotineiros. No que diz respeito à alta complexidade, a 

mesma secretaria emprega a seguinte definição: 

 

[...] conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, 

envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à 

população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos 

demais níveis de atenção à saúde (atenção básica e de média 

complexidade).18  

 

A portaria SAS/MS nº. 968, de 11/12/200219, escala o elenco de 

procedimentos considerados de alta complexidade ambulatorial e hospitalar. De 

uma maneira geral, na maioria do país, esses procedimentos foram 

historicamente conveniados com outros hospitais (privados, filantrópicos ou 

universitários) cujo acesso sempre se deu por meio da procura espontânea dos 

usuários. Essa situação solidificou desigualdades regionais em razão da 

concentração desses níveis de atenção nos grandes centros urbanos e/ou 

econômicos, onde, por outro lado, serviços de especialidade e de média 

complexidade assumiram, frequentemente, a função de porta de entrada do 

sistema, atendendo à demanda que deveria ser da rede básica. 

                                                 
17 BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Assistência de Média e Alta 

Complexidade no SUS / Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 2007. 

 
18 BRASIL. Ministério da Saúde. O SUS de A a Z: garantindo saúde nos municípios/Ministério da 

Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. – 3. ed. – Brasília: Editora do 
Ministério da Saúde, 2009.  

 
19 A referida documentação encontra-se disponível para o leitor interessado em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2002/prt0968_11_12_2002.html. Acesso em: 
13/10/2019. 
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No que diz respeito à saúde das gestantes, a assistência pré-natal 

realiza-se na atenção primária e, caso haja identificação de alguma 

intercorrência, a parturiente deve ser encaminhada para a média ou alta 

complexidade conforme a gravidade e necessidade de recursos tecnológicos 

específicos. Nesse sentido, a cobertura da atenção primária em saúde é 

fundamental no que tange à rede de assistência ao pré-parto e ao parto, e é nela 

que se insere a estratégia Rede Cegonha. 

Do ponto de vista da cobertura, o estado do Rio de Janeiro apresentou, 

entre 2015 e 2019, um crescimento significativo tanto na cobertura da estratégia 

de saúde da família quanto da atenção básica como um todo. Verifique-se a 

tabela abaixo: 

 

Período População 

RJ 

Nº de 

ESFs 

População 

coberta 

Cobertura 

ESF 

População 

coberta AB 

Cobertura 

AB 

Jan/2015 16.461.173 2.386 7.989.917 48,53% 9.915.475 60,23% 

Jan/2019 17.159.960 2.798 9.419.723 54,89% 11.288.055 65,78% 

Fonte: e-Gestor AB20 

 

Como se pode observar, mesmo com o crescimento da população em 

números absolutos, houve um aumento percentual da cobertura da estratégia de 

saúde da família e da assistência básica, passando a primeira de 48% para 54% 

dos casos da ESF, e de 60% para 65% no caso da assistência básica. Apesar 

disso, esse crescimento está muito aquém das necessidades da população do 

estado, restando abaixo da média nacional, que em 2015 era de 60% na ESF e 

72% na assistência básica, passando para 64% e 74%, respectivamente, em 

janeiro de 2019. 

Já no que diz respeito à região ora estudada, qual seja, a baixada 

litorânea do estado do Rio de Janeiro, há uma involução de cobertura, como 

demonstra a tabela abaixo.  

 

 

                                                 
20 A referida documentação encontra-se disponível para o leitor interessado em: 

https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCoberturaAB.xhtml  
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Período População 

BL - RJ 

Nº de 

ESFs 

População 

coberta 

Cobertura 

ESF 

População 

coberta AB 

Cobertura 

AB 

Jan/2015 752.911 117 401.404 53,31% 496.343 65,92% 

Jan/2019 823.899 122 417.612 50,68% 512.682 62,22% 

Fonte: e-Gestor AB21 

 

É imperativo observar que, em movimento contrário ao Estado do Rio de 

Janeiro como um todo, na região da baixada litorânea, houve redução no 

percentil da população coberta tanto pela estratégia de saúde da família quanto 

pela atenção básica, fato que precariza o acesso aos serviços nesse nível de 

atenção, dentre os quais, o parto e o puerpério.   

O município de Cabo Frio possui, em 2019, a população estimada em 

219.863 habitantes segundo o IBGE22. É, nesse sentido, o município mais 

populoso da região das baixada litorânea, região que envolve as cidades de 

Cabo Frio, Armação dos Búzios, Rio das Ostras, Macaé, Casimiro de Abreu, 

Araruama, Saquarema, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo e Iguaba Grande.  

Segundo dados disponibilizados pela prefeitura de Cabo frio23, a rede da 

cidade “é composta por 7 unidades básicas de saúde, 36 unidades de estratégia 

de saúde da família, 01 NASF, 1 centro de especialidades odontológicas e 23 

unidades de saúde bucal, com cobertura insuficiente para atender a toda 

população”. O acompanhamento de pré-natal, a cargo de unidades da estratégia 

de saúde da família (ESF) e dos postos de saúde, não “consegue aumentar o 

número de gestantes que recebem 7 consultas ou mais”, conforme preconizado 

pelo Ministério da Saúde.  

Em relação ao parto, este se dá, naquele território, em ambiente 

hospitalar, sendo o HMCF a unidade de referência para Cabo Frio e para a 

maioria dos municípios da região. Embora outras modalidades de atenção ao 

parto24 sejam evidentemente espaços mais recomendados para uma assistência 

                                                 
21 Idem. 
  
22 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/cabo-frio/panorama. Acesso em: 14/10/2019. 
 
23 PREFEITURA DE CABO FRIO. Relatório de Óbitos Ocorridos no Hospital Municipal da Mulher 
de Cabo Frio – RJ. Primeiro Semestre de 2019. 
 
24 Casas de Parto e Centros Humanizados de Parto são preconizados pela Rede Cegonha como 
estabelecimentos de saúde que devem fazer parte da rede de cuidado à gestante. 
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humanizada, ainda conta-se na região, no presente, com uma rede calcada na 

assistência hospitalar. 

Os índices observados no HMCF superam as já exorbitantes médias do 

cenário nacional. Passando de forma rápida pelos dados, tem-se que, entre 

2015 e 201925, o número de cesáreas no HMCF é notoriamente maior do que o 

número de partos normais, fato que destoa negativamente dos já altos índices 

observados na média de 40% de cesáreas do Sistema Único de Saúde.  

É possível afirmar, nesse sentido, que, no município de Cabo Frio, a 

rede de assistência continuada tal qual preconizada na Rede Cegonha pelo 

Ministério da Saúde necessita de ampliação e fortalecimento. 

  Dessa forma, é possível antecipar que parte considerável das violações 

que se investiga nesta CPI e que serão analisadas neste documento poderiam 

ter sido evitada  com a efetiva implementação de uma rede de promoção à 

saúde, fato que será abordado mais à frente, em momento oportuno, 

especialmente na parte conclusiva deste relatório. 

 

 5.1.5 DO HOSPITAL DA MULHER DE CABO FRIO  

 

O Hospital Municipal da Mulher de Cabo Frio é uma unidade pública, de 

natureza hospitalar, localizada na Rua Florisbela Rosa da Penha, s/nº, bairro 

Braga, no município de Cabo Frio. O referido nosocômio foi fundado em 2002 

por iniciativa da prefeitura da cidade. Em 2003, o HMCF ganhou o título “amigo 

da criança” concedido pela UNICEF, OMS e Ministério da Saúde em razão dos 

serviços prestado em prol do aleitamento materno.  

De acordo com o relatório da Comissão de Revisão de Óbitos do HMCF: 

A gestão instalada na época, atenta aos programas e 

recomendações do Ministério da Saúde, e atuando em estreita 

colaboração técnica com o PAISMCA/SES-RJ, foi agraciada com 

diversos prêmios pelo reconhecimento dos serviços prestados: 

Iniciativa Hospital Amigo da Criança, do Ministério da Saúde 

(2003); indicação para o prêmio David Capistrano, também do 

Ministério da Saúde (2004); 1° Prêmio Leila Diniz – Pré-natal 

                                                 
25 Em 2015, o HMCF realizou 1547 cesáreas versus 1079 partos normais; em 2016, 979 
cesáreas e 799 partos normais; em 2017, 1179 cesáreas para 928 partos normais; em 2018, 
1156 cesáreas para 1018 partos normais e, até o final do primeiro trimestre de 2019, 322 
cesáreas para 252 partos normais. 
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Parto Seguro e Saudável, da Assembleia Legislativa do Estado 

do Rio de Janeiro (2006), e foi a única maternidade selecionada 

no estado para concorrer ao prêmio Galba de Araújo de 

Humanização da Assistência ao Parto e Nascimento do 

Ministério da Saúde (2004). O título de “Hospital Amigo da 

Criança” foi revalidado em 2014 e 2018, segundo a portaria nº. 

1153 de maio de 201426, do Ministério da Saúde, que passou a 

exigir além dos 10 Passos para o sucesso do Aleitamento 

Maternos, 7 itens do Cuidado Global Amigo da Mulher.27 

No ano de 2016, a unidade é fechada, sendo reaberta em janeiro de 

201728. 

O HMCF é a maternidade referência para a população de Cabo Frio e 

municípios vizinhos e funciona por livre demanda, 24 horas por dia. O perfil de 

atendimento do HMCF é voltado para pacientes com baixo risco materno e fetal. 

Em casos de risco à mãe, a unidade de referência para eventual transferência – 

realizada após a devida solicitação por meio do Sistema Estadual de Regulação 

de Vagas (SER) – é a Maternidade de Bacaxá, no município de Saquarema. No 

que tange à eventual necessidade de UTI neonatal para os bebês nascidos no 

Hospital, há leitos em unidades particulares conveniados com o SUS que podem 

ser acionados. 

A unidade funciona em um prédio de dois pavimentos, compartilhado 

com o Hospital da Criança. Até 2016, essa unidade funcionava em edifício 

próprio, mas foi deslocada para a atual instalação em razão da grave crise 

financeira que assolou a região. Impossibilitada de realizar investimentos para 

melhora nas instalações, restou o antigo prédio abandonado até o presente 

momento, fato que é objeto de um procedimento no Ministério Público Federal. 

Na visita técnica realizada no dia 01 de abril por esta CPI, a estrutura 

física do HMCF não se encontrava aquém da realidade da enorme maioria das 

unidades do SUS, com destaque negativo para a improvisação de leitos no 

auditório da unidade e para a inoperância do elevador – o que implica 

                                                 
26 A referida documentação encontra-se disponível para o leitor interessado em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1153_22_05_2014.html. Acesso em: 
14/10/2019. 
 
27 PREFEITURA DE CABO FRIO. Relatório de Óbitos Ocorridos no Hospital Municipal da Mulher 
de Cabo Frio – RJ. Primeiro Semestre de 2019. 
 
28 Disponível em: http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2016/11/hospital-da-mulher-
amanhece-fechado-em-cabo-frio-rj-nesta-quarta.html. Acesso em: 14 de out. de 2019. 
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significativa dificuldade por se tratar de uma unidade de dois pavimentos, 

obrigando as usuárias e os profissionais, inclusive maqueiros, a subir utilizando 

escadas ou rampa. 

No pavimento inferior, funciona a recepção, toda a parte administrativa 

da unidade, sala de classificação de risco, consultório de admissão, sala de 

medicação, auditório (que é questionavelmente usado para a acomodação de 

leitos extras) e enfermaria pediátrica. No pavimento superior, estão localizadas 

as enfermarias de obstetrícia, salas de pré-parto e parto, centro cirúrgico e 

Unidade Intermediária Neonatal29. 

Quanto à Unidade Intermediária Neonatal, há 4 (quatro) leitos 

disponíveis, número que muitas vezes não atende à demanda, como se 

observará mais à frente. Adverte-se que há 10 (dez) saídas de oxigênio nesse 

espaço, o que sugere ter havido uma redução no número de leitos. 

No que diz respeito às enfermarias de obstetrícia, são 10 (dez) no total, 

cada uma com 4 (quatro) leitos, totalizando 40 (quarenta). Apesar disso, é 

possível constatar que cada enfermaria foi projetada para apenas dois leitos, 

uma vez que esse é o número de saídas de oxigênio instaladas em cada uma.  

No HMCF, há também uma unidade integrada: o Centro de Saúde 

Oswaldo Cruz, de cunho ambulatorial. Nele, são realizados pré-natal, pré-natal 

de alto risco, consultas ginecológicas, pediatria, acompanhamento de recém-

nascidos de alto risco, dentre outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Após a interdição ética do CREMERJ, em abril de 2019, a UI foi fechada. O Ministério Público 
limitou o período máximo de fechamento a 60 dias, restando ao HMCF adequar-se às condições 
necessárias para essa reabertura. 
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PARTE 2 

 DOS FATOS E DAS PROVAS 

 

 5.2.1 DAS PROVAS TESTEMUNHAIS 

A fim de dar cumprimento aos trabalhos da presente CPI, foram 

requisitados documentos a diversas autoridades e instituições, devidamente 

identificadas ao longo das próximas páginas, além de inquiridas testemunhas.  

Foi analisado à exaustão todo o material amealhado no curso deste inquérito 

parlamentar. Trata-se, nesta parte, de sopesar os dados e informações reunidos 

no decorrer desta investigação. 

O HMCF realizou no período investigado um total de 574 partos, sendo 

252 normais e 322 cesáreas, assim distribuídos: 75 partos normais e 80 

cesáreas no mês de janeiro; 61 partos normais e 90 cesáreas no mês de 

fevereiro; 82 partos normais e 85 cesáreas no mês de março e 34 partos 

normais e 67 cesáreas no mês de abril. 

Nas palavras de RAFAELA BRAGA LEAL REIS, diretora de fiscalização 

do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (doravante CREMERJ), 

ouvida por esta CPI, o HMCF apresentou nesse período “uma taxa de 

mortalidade, para uma maternidade de baixo risco [...], altíssima, [em relação] a 

qualquer maternidade de baixo risco”30. No mesmo sentido, o relatório de 

fiscalização do Conselho Regional de Medicina (CREMERJ) apontou no período 

investigado “o significativo aumento de óbitos de bebês”.   

De início, cumpre registrar a dificuldade encontrada por esta Comissão, 

diante da morosidade nas respostas encaminhadas pela direção do HMCF, em 

relação ao atendimento das requisições de documentos. Exemplo disso é a 

escala dos médicos plantonistas que só foi remetida à CPI no início do mês de 

agosto, quando teve sua primeira solicitação ainda no mês de março de 2019. 

Os prontuários foram entregues tão somente após a mudança de gestão 

do HMCF, quando Tânia Lydia Matosinhos Lowen Pires assumiu a direção da 

Unidade. Ressalta-se que antes de assumir a direção do Hospital, Tânia 

coordenava a comissão de óbitos do nosocômio em questão; apesar disso, esta 

                                                 
30 Como já se dito anteriormente, os óbitos registrados no HMCF apenas em janeiro de 2019 
representaram mais de 19 vezes a média nacional brasileira no ano de 2018. 
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CPI foi ter acesso ao resultado da análise interna do HMCF sobre as mortes de 

nascituros na segunda semana de setembro, depois de reiterados pedidos de 

cessão do aludido documento.  

Os prontuários analisados por esta CPI foram relativos aos casos de 

óbitos ocorridos entre janeiro e abril de 2019 no HMCF, o que significa dizer: dez 

casos em janeiro, um em fevereiro, cinco em março e uma ocorrência no mês de 

abril. Analisou-se, ainda, o prontuário referente ao recém-nascido de D.S.M 

(prontuário nº. 50.772), óbito ocorrido em janeiro de 2019.  

Os casos investigados envolveram as seguintes nacionais: L.A.G 

(prontuário nº. 50.711); G.S (prontuário nº. 33.246); S.H.C.F.B (prontuário nº. 

50.729); M.C.S.P (prontuário nº. 50.746); G.R.A.S (prontuário nº. 50.756); D.S.M 

(prontuário nº. 31.222 reinternação); A.M.G (prontuário nº. 50.815); B.P.R 

(prontuário nº. 50.812); K.S.O.R (prontuário nº. 43.316); S.F.A (prontuário nº. 

50.649); L.R.G (prontuário nº. 30.240 reinternação); L.S.F (prontuário nº. 42.642 

reinternação); L.V.M (prontuário nº. 51.032); L.S.L (prontuário nº. 27.774 

reinternação); M.A.F (prontuário nº. 28.353 reinternação); L.L.R (prontuário nº. 

51.108); D.S.M (prontuário nº. 38.039). 

Os depoimentos da nacional ADRIANA ASSIS CORREA FLORES e de 

THALES VITORINO DE SOUZA FILHO, prestados à Ordem dos Advogados do 

Brasil (20ª seção/Cabo Frio), foram utilizados como elementos para o deslinde 

dos fatos, pela riqueza de conteúdo do material probatório, muito embora o óbito 

do recém-nascido tenha ocorrido fora do recorte temporal delimitado, por razões 

exclusivamente metodológicas, neste inquérito parlamentar. 

No intuito de elucidar os casos de óbito objetos da presente 

investigação, a CPI reuniu os depoimentos das seguintes testemunhas: THALES 

VITORINO DE SOUZA FILHO; PAUL HERBERT DREYER NETO; LÍVIA 

NATIVIDADE; FELIPE DE OLIVEIRA AZEVEDO; MÁRCIO RIBEIRO MUREB; 

PALOMA SILVA DE CARVALHO; FERNANDA PÓVOAS DOS SANTOS; 

AMANDA SILVA DE CARVALHO ARAÚJO; ANDRÉ CIRNER DE PAULA; 

ALOISIO EPIPHANIO NETTO; VERÔNICA RIBEIRO DA FONSECA; MÁRCIA 

IGNACIO VERNA MOTA; NATALIA BRAGA PEDROSA;  RENATO BARBOSA 

MACHADO; SIMONE ROCHA DA SILVA; RAISSA DE CARVALHO ROCHA; 

LÍDIA DE SÁ BARRETO; BERNARDO DE OLIVEIRA FERREIRA; RAFAELA 

BRAGA LEAL REIS; LUIS GUILHERME TEIXEIRA DOS SANTOS; THAÍSA 

GUERREIRO DE SOUZA; ALESSANDRA NASCIMENTO ROCHA GLÓRIA, e 

TÂNIA LYDIA MATOZINHO LOWEN PIRES; THAIS SEVERINO  DA SILVA; 
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ADNA DOS SANTOS SÁ SPASOJEVIC e ANNA FRANCINE ÇONÇALO 

RIGATO. 

Foram requisitados e reunidos os seguintes documentos: o relatório da 

visita e inspeção ao HMCF do Conselho Municipal de Saúde, realizado no dia 

22/01/2019; relatórios do Conselho Regional de Medicina; relatório da Comissão 

Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Vereadores de Cabo Frio; 

cópia da inicial da ação civil pública movida pelo Ministério Público estadual, 

referente ao inquérito civil público de nº. 34/10; escalas de serviço de 

enfermagem do HMCF relativas aos meses de dezembro de 2018 a junho de 

2019; escalas de médicos do HMCF, relativas aos meses de  dezembro de 2018 

a maio de 2019; auxiliares de enfermagem; peças encaminhadas pela Secretaria 

de Estado de Polícia Civil; cópia da ata da reunião realizada entre o Ministério 

Público e membros da CPI; cópia de relatório do Tribunal de Contas do Estado 

do Rio de Janeiro, referente à prestação de contas do exercício de 2017; 

relatório do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro 

(COREN/RJ). Relatório de Óbitos Perinatais, da subsecretaria de Gestão da 

Atenção Básica Integral à Saúde, da secretaria estadual de saúde do estado do 

Rio de Janeiro; cópia da recomendação nº. 003/2019 da coordenadoria da 

Coordenadoria de Saúde e Tutela Coletiva da Defensoria Pública do Estado do 

Rio de Janeiro, e cópia do relatório dos óbitos ocorridos no HMCF, referentes ao 

primeiro semestre de 2019, da Comissão de Revisão de Óbitos do HMCF. 

Prontuários de números: 50.711; 33.246; 43.316; 50.649; 50.812; 

50.815; 50.756; 50.746; 50.729; 31.222 reinternação; 50.772; 30.240; 51.108; 

51.032; 27.774, reinternação; 28.353 reinternação; e 38.039.  

Todo o material estudado permite sustentar a ocorrência de problemas 

sérios de condução da Unidade relativos à legislação vigente – em relação ao 

Sistema Único de Saúde, bem como a problemas específicos das categorias 

profissionais envolvidas no trabalho hospitalar, como o simples preenchimento 

de prontuários de atendimento, como adiante será elucidado. 

De antemão, destaca-se que a análise dos prontuários referidos 

anteriormente sugere uma total centralidade da gestão clínica-hospitalar na 

equipe médica do hospital, o que viola indicações básicas da portaria n°. 1459, 
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de 24/06/2011 do Ministério da Saúde31, além da Política de Humanização do 

Sistema Único de Saúde32, como adiante se demonstrará. 

Nesse passo, não se aponta um problema corporativo, mas uma lógica 

de trabalho que pode contribuir para o insucesso da política nacional de atenção 

à saúde da mulher, que apresenta entre os seus fundamentos, de acordo com a 

portaria que instituiu a Rede Cegonha, “o estímulo à implementação de equipes 

horizontais do cuidado nos serviços de atenção obstétrica e neonatal”33. 

Para efeito de análise dos prontuários, foram levadas em consideração 

violações de condutas prescritas na legislação vigente do Ministério da Saúde, 

bem como outras normativas e portarias. Levaram-se em consideração, 

também, as normativas dos órgãos de classe das categorias envolvidas. As 

conclusões mais específicas serão expostas a cada caso estudado, mas de um 

modo geral é forçoso sublinhar como alarmante o conjunto de ações passíveis 

de se considerar como de violência obstétrica.34  

No intuito de reunir dados que pudessem elucidar os fatos apurados e 

logo no início dos trabalhos de investigação, realizou-se uma visita técnica ao 

HMCF, no dia 01 de abril de 2019. Participaram dessa visitação os seguintes 

parlamentares: deputada RENATA SOUZA; presidenta da CPI; deputado DR. 

SERGINHO e o deputado SUBTENENTE BERNARDO. As impressões iniciais 

dos membros desta Comissão foram registradas em ata. 

Sobre essa primeira avaliação dos serviços prestados pela unidade 

municipal de saúde é forçoso registrar preliminarmente que as autoridades 

legislativas encontraram um cenário de atendimento deficiente, observando que 

o elevador do HMCF estava inoperante por ausência de manutenção. 

Considerando que a maternidade está instalada em um prédio de dois 

pavimentos e que é no segundo andar onde se localizam as enfermarias de 

                                                 
31 O referido documento encontra-se disponível para consulta em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1459_24_06_2011.html. Acesso em: 17 d 
set. de 2019. 

 
32 Disponível em: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/projeto-lean-nas-emergencias/693-

acoes-e-programas/40038-humanizasus. Acesso em: 17 de set.de 2019. 

 
33Trata-se da Portaria 1.459/11 do Ministério da Saúde, artigo 7º, II, f. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1459_24_06_2011.html. Acesso em: 
17/09/19. 

 
34 O termo “violência obstétrica” empregado neste relatório está em consonância com a literatura 

internacional a respeito do tema. Diga-se que o termo abrange toda violência que implique maus 
tratos à gestante, de ordem física, psicológica até mesmo simbólica e que importem em 
humilhação e sofrimento desnecessário. 
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obstetrícia, sala de pré-parto e o centro cirúrgico do HMCF, a inoperância do 

elevador constitui um esforço para a gestante que em certos casos pode se 

configurar em verdadeiro risco para a saúde desta e do nascituro.  

Os deputados observaram, também, a “morosidade no atendimento às 

parturientes ao longo da visita, encontrando mulheres aguardando por mais de 

quatro horas”. Ou seja, a inspeção realizada pelos parlamentares citados revelou 

que o serviço prestado pela unidade carecia do nível de atenção que se espera 

dos órgãos públicos, sobretudo daqueles dedicados à saúde da mulher no 

período da gestação. 

Dos depoimentos de parturientes reunidos por esta CPI, releva destacar 

os seguintes: 

ADRIANA ASSIS CORREA FLORES, oitiva prestada junta à 20ª 

Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no dia 12 de fevereiro de 

2019. Qualificada e ouvida acerca dos fatos, disse que: 

 

[...] fez o acompanhamento médico de pré-natal no posto de 

saúde do Braga [...]; na consulta do dia 29 de novembro de 

2018, com a ra. Daniele, foi solicitada a última ultrassonografia, 

foi afirmado que o bebê estava saudável, com batimentos 

cardíacos normais [...]; a última consulta com a Dra. Daniele 

ocorreria no dia 03 de janeiro de 2019,  quando seria agendada 

a cirurgia de cesariana, já que não seria recomendado o parto 

normal, pois a gestação era de risco [...]; no dia 21 de dezembro 

de 2018, ao realizar o exame de ultrassom  com o Dr. Iracemy 

Souto em uma clínica particular, não  foram constatados 

batimentos cardíacos no bebê, tendo esse médico orientado a 

procurarem o hospital da mulher [...];  deu entrada no hospital da 

mulher no dia 21/12/2018, que estava com 32 semanas de 

gestação e, por orientação do Dr. Iracemy, solicitaram novo 

ultrassom, pois se basearam na conclusão de abortamento fetal 

do médico, mas houve recusa explícita do novo exame [...];  

mesmo com a informação, o médico do dia [do HMCF...] 

informou que seguiria com os protocolos da unidade [...]; houve 

recusa para que o companheiro ficasse no local, como 

também qualquer acompanhante [...]; no dia 22 de dezembro, 

após a troca de plantão, o médico do dia a visitou [...];  no 

mesmo dia, por volta das 15h, no horário da visita, a sogra e o 

irmão da paciente  entraram na enfermaria e tomaram 
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conhecimento de que a paciente estava somente com 

medicamento de hipertensão e até então, não tinha sido 

realizado exame nenhum [...];  as dores tinham passado, mas a 

barriga estava dura [...]; no dia  22 de dezembro de 2018, o 

companheiro conseguiu entrar e conversar com a médica de 

plantão por volta das 17h, indagando o motivo da não realização 

de exames tais como ultrassom, bem como a realização da 

cirurgia, já que o feto não apresentava sinais vitais [...]  diante da 

demora na realização da cesárea, diversos amigos e familiares 

foram até a unidade hospitalar a fim de cobrar maior celeridade 

no atendimento e fizeram uma pequena manifestação no local 

[...]; não havia responsável na unidade, e disseram que 

deveriam aguardar até o dia 26 de dezembro para  mais 

informações [...]. (grifo nosso). 

 

De acordo com o relato de ADRIANA ASSIS CORREA FLORES, 

 

[...] aproximadamente meia hora após a divulgação do vídeo da 

manifestação nas redes sociais, [seu companheiro] foi contatado 

pelo hospital da mulher e informado de que o diretor da unidade 

[PAUL HERBERT DREYER NETO] estava no local e queria 

conversar com ele [...]; que fosse até sua sala para uma 

conversa, contudo, ele teria que ir sozinho, o que foi negado, 

pois o companheiro de ADRIANA queria ter uma testemunha [...], 

lá o Dra. PAUL informou que estava apenas “tapando um 

buraco no hospital”, e que isso seria para ajudar seu amigo, 

que é o prefeito, que o referido médico não tinha necessidade de 

estar ali trabalhando, que é aposentado do Corpo de Bombeiros 

e que se todas as pessoas começassem a postar vídeos de 

coisas tão banais nas redes sociais, ele teria que mudar a sua 

casa para a unidade hospitalar, e indagou se ele tinha noção do 

que era administrar um hospital daquele porte [...]. (grifo nosso). 

 

A literatura médica registra que o óbito fetal não é, por si só, razão 

suficiente para determinar a indicação da cesariana35. De um modo geral, a 

                                                 
35 Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbepid/v17n1/pt_1415-790X-rbepid-17-01-00203.pdf. 
Acesso em: 29 de set. de 2019. 
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recomendação aponta para a indução do parto por vias naturais, considerada 

essa opção a menos invasiva e aquela capaz de causar menos riscos à 

gestante, a depender, é claro, das condições históricas da gestação, da idade 

gestacional e das características do colo do útero. Tudo isso há de ser analisado 

pelo médico responsável no caso concreto. 

A julgar pelo relato de ADRIANA ASSIS CORREA FLORES, a 

intervenção do HMCF, no seu caso, pretendeu acelerar o trabalho de parto, daí o 

emprego do soro ocitocina, conforme relata.  

Da análise dos depoimentos, portanto, não é possível deduzir 

negligência, imprudência ou imperícia quanto ao descumprimento dos protocolos 

existentes. O mesmo não se pode dizer com relação aos deveres a serem 

observados na relação médico/paciente, seguramente desconsiderados no caso 

em questão. 

Ainda que a retirada do feto morto pudesse aguardar, de acordo com a 

boa técnica, essa recomendação não é de compreensão fácil para a paciente 

enlutada e seus familiares, como também não é conduta indubitável para os não 

iniciados nos arcanos da medicina. O caso deveria ter merecido tratamento mais 

respeitoso, como, aliás, determina o código de ética médica, aprovado pela 

Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº. 2.217/2018. A insistência 

da paciente e de seus familiares na retirada do bebê, cujos batimentos cardíacos 

não eram detectados desde o dia 21 de dezembro de 2018, demonstra que o 

hospital não foi capaz de prestar informações e acolher efetivamente a família. 

O código de ética médica garante o direito da paciente, ou de seu 

representante legal, de decidir — e assim sendo o direito de intervir — sobre a 

execução das práticas diagnósticas ou terapêuticas36. Sobre esse direito, a 

cabeça do artigo 31, da Resolução, estabelece que “é vedado ao medico”:  

 

Art. 31 Desrespeitar o direito do paciente ou de seu 

representante legal de decidir livremente sobre a execução de 

práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente 

risco de morte. (grifo nosso). 

 

Esse direito vale pouco se os profissionais de saúde envolvidos no 

atendimento dos casos não prestarem informações adequadas e suficientes aos 

                                                                                                                                                 

 
36 O mencionado documento está disponível em: https://www.anamt.org.br/portal/wp-
content/uploads/2018/11/resolucao_cfm_n_22172018.pdf. Acesso em: 29 de set. de 2019. 
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usuários. Até porque é preciso considerar o acesso à linguagem técnica e o nível 

de compreensão das próprias pessoas como elementos dificultadores do acesso 

à informação, o que deve exigir dos profissionais todo um cuidado com relação 

ao didatismo de suas colocações. Não se pode “decidir livremente”, conforme 

determina a resolução, sobre um procedimento médico se não se tem 

informações objetivas. 

Está mais do que configurado que, no caso de ADRIANA ASSIS 

CORREA FLORES, esse direito lhe foi negado pelo HMCF. A paciente 

permaneceu desconhecendo a tal ponto as condições nas quais se encontrava, 

que esse desconhecimento evoluiu para um conflito entre seus familiares/ 

amigos e a administração hospitalar, ao ponto de convocarem uma manifestação 

pública contra o nosocômio. Esse protesto, com repercussões nas mídias locais 

e redes sociais, é a prova da negligência com relação ao acolhimento 

humanizado da paciente, que permaneceu com um feto morto em seu interior 

sem ter acesso aos protocolos de serviço inerentes ao seu caso, em completo 

desamparo e sofrimento. 

Toda essa dor experimentada por ADRIANA ASSIS CORREA FLORES 

poderia ter sido evitada se o código de ética médica tivesse sido observado em 

sua inteireza. Ao invés disso, o diretor da unidade, PAUL HERBERT DREYER 

NETO, preferiu entabular uma conversação absurda e desrespeitosa com o 

companheiro da paciente, chegando ao ponto de insinuar que ocupava a direção 

do HMCF para prestar um favor ao “seu amigo prefeito”, culminando em sua 

agressão desmotivada em indagar se o interlocutor tinha ideia da complexidade 

das suas funções. 

THALES VITORINO DE SOUZA FILHO, ouvido na 20ª Subseção da 

OAB/RJ, sediada em Cabo Frio, confirmou o depoimento de sua companheira 

ADRIANA ASSIS CORREA FLORES. Disse que de fato “houve recusa para que 

[ele] ficasse no local; que apenas por volta de 22h do dia em que companheira 

foi internada, 21 de dezembro de 2018, entrou somente para levar roupas e 

materiais de higiene”, observando que ADRIANA estava dopada e que “estava 

com muitas dores”. Além disso, confirmou o diálogo travado entre a testemunha 

e o diretor do hospital, PAUL HERBERT DREYER NETO, nos seguintes termos:  

 

[...] foi autorizada a entrada do mesmo acompanhado com uma 

amiga do casal, lá o Dr. PAUL informou que estava apenas 

tapando um buraco no hospital, e que isso seria para ajudar seu 
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amigo que é o prefeito, e que o referido médico não tinha 

necessidade de estar ali trabalhando, que é aposentado do 

Corpo de Bombeiros [...]. 

 

A oitiva de LIZANDRA RODRIGUES GONÇALVES, devidamente 

qualificada nestes autos, inquirida pela DEAM no dia 18 de março de 2019, 

termo de declarações inserto nestes autos. 

Lizandra soube do falecimento de seu recém-nato no dia 27/02, por volta 

de 01h. Antes disso, a declarante relata que esteve no HMCF em três outras 

ocasiões: no dia 16/02, quando foi atendida por um médico identificado como Dr. 

Raposo; no dia 17/02, quando a depoente não recorda o nome do profissional 

que a atendeu e no 24/02, quando foi novamente atendida pelo mencionado Dr. 

Raposo. Em todas essas datas, informa a depoente ter reportado “que sentia 

contrações e a barriga estava dura”, recebendo a orientação, após o exame de 

toque, que “no momento ainda não havia dilatação”. 

A depoente disse ter informado nesses atendimentos que em sua 

gravidez anterior, de oito anos antes, “também não tinha tido dilatação e que 

tinha sido feita cesárea, mas o médico lhe respondeu que já havia passado oito 

anos e que as coisas mudam”. 

Por óbvio, “cada gestação é única”. O que foi verbalizado pelo médico, 

segundo a declarante, soa como uma total desconsideração quanto ao 

posicionamento da parturiente acerca de seu próprio atendimento, conduta que 

viola o direito à atenção humanizada à gravidez, conforme determina a portaria 

nº. 1.459/11, do Ministério da Saúde, que institui no âmbito do Sistema Único de 

Saúde, a Rede Cegonha.  

Em nenhum momento a fala da gestante parece ter sido valorizada. 

Essa desconsideração viola, em tese, dispositivo de legislação estadual sobre o 

direito ao parto humanizado, na rede pública de saúde no território do Estado do 

Rio de Janeiro, uma vez que o aludido diploma legal – em seu artigo 2º, inciso V 

– estabelece que:  

 

todos os profissionais envolvidos no procedimento terão que 

respeitar a autonomia da mulher e toda gestante deve ser 
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ouvida e fazer parte do processo de tomada de decisões.37 

(grifo nosso). 

 

Em sua oitiva, Lizandra Gonçalves afirma ter voltado uma última vez ao 

HMCF, com os mesmos sintomas apresentados, ou seja: porque “sentia dores e 

a barriga estava dura”. 

 

[...] na data de 26/02, retornou ao hospital [...] chegou ao hospital 

por volta de 19h30min relatando as mesmas dores e somente foi 

atendida 01h da manhã pelos médicos Dr. PAUL e Dra. ALICE; a 

depoente informa que foi o Dr. PAUL quem fez o exame de toque 

e disse à declarante que ela ainda não tinha dilatação;  a 

depoente informa que relatou ao médico que o bebê não mais se 

mexia e, então, o médico pegou um aparelho de ausculta e 

auscultou a barriga da depoente, dizendo-lhe que já não havia 

batimentos cardíacos do bebê e que ele já teria ido a óbito. 

 

Ato contínuo, Lizandra Gonçalves informou: 

 

Que [...] começou a chorar, e então o médico [Dr. PAUL] pediu à 

depoente que ela aguardasse até o meio dia para que pudesse 

realizar um ultrassom. E que ele rezaria para achar os 

batimentos cardíacos do neném, que provavelmente já teria ido 

a óbito [...] permaneceu internada, e a Dra GABRIELLA, 

juntamente com outro médico [...], disse à depoente que não 

precisaria realizar o ultrassom, e que vivo ou morto teria de 

retirar o bebê em razão do tempo.  [...] Que a declarante 

esclarece que já contava com 41 semanas e três dias na data. 

Que ambos os médicos então realizaram o procedimento de 

cesárea, retirando o bebê, que já estava em óbito. 

 

De acordo com Lizandra Gonçalves, a morte de seu nascituro foi 

motivo de surpresa para esses dois últimos médicos que “não entenderam a 

razão de ter ido a óbito, já que o bebê estava bonito, perfeito, tudo certo”, 

conforme reportou. 

                                                 
37Disponível:http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/e9589b9aabd9cac8032564fe0065abb4/a
01e1d414bdb967a83257f3300580ec7?OpenDocument. Acesso em: 28 de set. de 2019. 
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Na sequência, Lizandra informa as dificuldades que teve em obter 

acesso ao seu prontuário, a fim de conhecer a causa da morte de seu bebê, 

óbice que colide frontalmente com orientação e a literalidade da legislação 

vigente. 

Relata que retornou ao Hospital na data de 18/03 para pedir seu 

prontuário; foi atendida pela funcionária de nome ALINE CUNHA, que lhe negou 

o fornecimento do documento solicitado [...] que ALINE primeiramente lhe disse 

que teria de esperar um mês para fornecer o prontuário, dando-lhe a data de 

18/04, e, em seguida, deu à depoente a data de 22 de março de 2019, após esta 

dizer que era seu direito ter acesso à tal documentação. 

De fato, o acesso ao prontuário é direito da paciente, consagrado pela 

orientação normativa do Conselho Federal de Medicina (CFM), de acordo com a 

letra do artigo 88 da resolução 1.931/09, sendo que a dificuldade em dar pronto 

atendimento à determinação é indicativa, no mínimo, da falta de treinamento das 

equipes de atendimento — ou da inexistência de protocolos de serviço 

adequados — na Unidade hospitalar. A referida norma veda ao médico, in verbis: 

 

Negar ao paciente acesso ao seu prontuário, deixar de lhe 

fornecer cópia quando solicitada, bem como deixar de lhe dar 

explicações necessárias a sua compreensão, salvo quando 

ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros38. 

 

Em razão da impossibilidade levantada pela prestadora de serviço em 

fornecer, de pronto, a documentação solicitada – agravada pela irritação 

demonstrada por ALINE, diante da insistência da declarante em obter por escrito 

as informações apresentadas –, o diálogo entre ambas evoluiu para uma grave 

alteração. 

Lizandra Gonçalves afirma que: 

 

[...] ALINE foi até a Direção do Hospital e retornou dizendo que 

poderia entregar o documento em até 05 dias; foi solicitado a 

ALINE dar um documento por escrito, informando que o 

prontuário lhe seria entregue em outra data que não a da 

                                                 
38 Trata-se da transcrição do artigo 88 da portaria nº. 1.931, de 17 de setembro de 2009, do 
Conselho Federal de Medicina, que estabelece o Código de Ética médica e do relacionamento 
entre médicos e pacientes. O documento em questão se encontra facilmente ao alcance do leitor 
interessado em conhecer maiores detalhes acessando o texto que está disponível em: 
https://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/codigo%20de%20etica%20medica.pdf. Acesso 
em: 17/09/2019. 
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solicitação, e pedindo-lhe que constasse sua matrícula; ALINE, 

em resposta, falou que nem ela nem qualquer pessoa ali possuía 

a matrícula.  

 

A depoente esclarece que nesse momento estava com o aparelho de 

telefone celular em mãos e ALINE começou a gritar que a depoente a estava 

filmando, que iria processá-la e que ela não era patrimônio público. 

As declarações de Lizandra Rodrigues Gonçalves demonstram o grau 

de despreparo da atendente em desempenhar seu ofício, bem como a falta de 

sensibilidade do HMCF por sua prestadora de serviço em lidar com uma 

paciente fragilizada pela perda recente de seu bebê. 

Por derradeiro, a conversa foi encerrada com uma última demonstração 

de desconsideração para com a contribuinte. De acordo com a depoente, ao 

findar o diálogo de modo abrupto, ALINE simplesmente lhe virou as costas, 

“ignorando-a no local”. 

A análise do depoimento de LIZANDRA RODRIGUES GONÇALVES 

constata uma falta de cuidado evidente por parte do HMCF, a beirar o 

desrespeito, no que se refere ao atendimento de Lizandra Gonçalves desde os 

dias que antecederam o óbito de seu bebê e que prosseguiram para depois 

desse desenlace infeliz. Nesse sentido, a depoente finaliza seu depoimento 

informando jamais ter tido acesso ao resultado dos exames realizados no HMCF, 

bem como não ter recebido qualquer tipo de acompanhamento após o trauma 

experimentado pela morte de sua criança, “nem mesmo para a retirada dos 

pontos, que [alegou] terem caído sozinhos”. 

A desatenção e a falta de cuidado para com as pacientes parecem ser 

recorrentes na Unidade em questão, como pode ser identificado no relatório de 

visitação do Conselho Municipal de Saúde de Cabo Frio, datado de 22 de janeiro 

de 2019, em que os conselheiros informam que familiares aguardavam 

documentação de MARIA CLARA DOS SANTOS PEREIRA, que havia dado 

entrada em janeiro de 2019, e cujo bebê faleceu. De acordo com parentes de 

Maria Clara, a Diretora Administrativa Lívia Natividade estaria se recusando a 

entregar cópia do prontuário médico aos familiares, fazendo exigências como 

cópia da carteira de identidade, da carteira de pré-natal e uma procuração de 

próprio punho. Os familiares da usuária foram atendidos por uma assistente 

social de nome Maria Aparecida que, segundo os Conselheiros Municipais, 
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[...] se mostrou sem quaisquer preparos psicossociais para 

atendimento ao público, devido à forma de se 

pronunciar/gesticular e na recusa de acolhimento e/ou quaisquer 

outras justificativas/explicações cabíveis àquela situação atípica, 

com uma péssima postura e falta de conduta ética. 

 

Aliás, diga-se que o Conselho Municipal de Saúde de Cabo Frio teve seu 

trabalho dificultado de modo impressionante e abusivo pela administração da 

unidade hospitalar, na inspeção realizada no dia 22 de janeiro de 2019, 

conforme se pode concluir da leitura do relatório, dando uma ideia do nível de 

descompasso da administração hospitalar, quiçá pela vontade manifesta daquela 

direção de frustrar a referida inspeção. 

O relato dos conselheiros constitui verdadeiro vislumbre da qualidade do 

atendimento dispensado à população no HMCF diante do modo vexatório como 

aqueles profissionais, em visita oficial, foram tratados. 

 

[...] tentamos adentrar a unidade para darmos início à vistoria, 

porém, fomos recebidos pela [...] secretária da Diretora 

Administrativa, Lívia Natividade, que nos informou que não 

poderíamos seguir o planejado. Por determinação da diretora 

administrativa [...] informamos então que o Dr. Paul e a Dra. Alice 

já haviam nos recebido, ao chegarmos, e que haviam autorizado 

a nossa entrada [...]. Deu-se uma série de questionamentos por 

parte dessa funcionária, impossibilitando a nossa vistoria mesmo 

diante da apresentação documental de identificação e de 

argumentos sobre o trânsito livre e o papel fiscalizador deste 

colegiado [...]. Ainda aguardando a autorização para a entrada 

na unidade, informamos que tivemos mais um constrangimento 

com a chegada de 2 (duas) viaturas de reforço da Guarda 

Municipal de Cabo Frio, pela qual fomos questionados sobre o 

que ocorria. Os conselheiros presentes se identificaram ao 

supervisor da Guarda Municipal, mesmo assim, a GM 

permaneceu em reforço à unidade. 

 

Se os profissionais do Conselho Municipal de Saúde de Cabo Frio, no 

desempenho regular de suas atribuições legais, tendo antecipadamente 

comunicado sua visita ao próprio diretor do Hospital, foram destratados dessa 

forma, devido a um aparente ruído de comunicação entre as instâncias 
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administrativas – ao ponto de se requisitar a intervenção da Guarda Municipal da 

Cidade –, não é exagero imaginar que a população local esteja recebendo 

tratamento semelhante. 

Os conselheiros relatam que, apenas após três horas de espera, 

conseguiram adentrar a Unidade. O relatório apresentado vem corroborar aquilo 

que se observou em outros depoimentos coletados e sobre os quais se dirá 

adiante: há indícios de que a gestão do HMCF desatendeu, no período 

investigado, princípios constitucionais, leis ordinárias e diretrizes que tratam do 

direito à saúde.  

Entre essas violações, cumpre destacar, no tocante ao constrangimento 

sofrido pelos conselheiros municipais, a afronta ao princípio constitucional da 

boa administração, consagrado no artigo 37 da Constituição da República. Além 

desse relevante princípio, o óbice apresentado à fiscalização do Conselho 

Municipal de Saúde pode ser enquadrado em dispositivo da Lei Federal nº. 

8.429/1992, que dispõe sobre os atos de improbidade administrativa. 

A Resolução Federal nº. 453, de 10/05/2012, do Ministério da Saúde, 

define o Conselho Municipal de Saúde nos seguintes termos: 

 

[...] O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, 

deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em 

cada esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional 

do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, com composição, organização 

e competência fixadas na Lei no 8.142/90. O processo bem-

sucedido de descentralização da saúde promoveu o surgimento 

de Conselhos Regionais, Conselhos Locais, Conselhos Distritais 

de Saúde, incluindo os Conselhos dos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas, sob a coordenação dos Conselhos de 

Saúde da esfera correspondente. Assim, os Conselhos de 

Saúde são espaços instituídos de participação da comunidade 

nas políticas públicas e na administração da saúde39. 

 

No dia 22 de janeiro, quando os conselheiros Angeline Liz C. Wolkmer, 

Gelcimar Almeida, Flávio B. Campanha, Maria do Socorro Soares e Luiz Carlos 

                                                 
39 O referido documento encontra-se disponível para o leitor interessado em maiores detalhes 
em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2012/res0453_10_05_2012.html. Acesso em: 
28/09/2019.  
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Rodrigues tiveram seu ingresso ao HMCF retardado por três horas, por 

orientação da diretora administrativa Lívia Natividade, violou-se o princípio 

constitucional da legalidade, porque os conselheiros foram obrigados a deixar de 

atuar ao arrepio da legislação vigente. Sobre o tema, Gilmar Ferreira Mendes e 

Paulo Gustavo Gonet Branco ensinam: 

 

Quando a Constituição, em seu art. 5º, II, prescreve que 

“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei”, por “lei”, pode-se entender o conjunto 

do ordenamento jurídico (em sentido material) [...]. Traduzindo 

em outros termos, a Constituição diz que ninguém será obrigado 

a fazer ou deixar de fazer alguma coisa que não esteja 

previamente estabelecida na própria Constituição e nas normas 

jurídicas dela derivadas, cujo conteúdo seja inovador no 

ordenamento jurídico [...]40.   

 

A ordem de impedimento oriunda da administração hospitalar inovou, na 

medida em que se sobrepôs à Lei Municipal nº. 1.545/2001que reestruturou o 

Conselho Municipal de Saúde em Cabo Frio, desconsiderando o dever de 

fiscalização do referido colegiado. Ao se colocar desse modo, ocorreu, em tese, 

ofensa ao artigo 11, caput, da Lei Federal 8.429/1992, que estabelece como ato 

de improbidade administrativa qualquer violação ao dever de velar pela 

legalidade41. 

MARCIA IGNÁCIO VERNA MOTA, mãe de LORENA VERNA MOTA, 

relata em seu depoimento, prestado junto à DEAM/CABO FRIO no dia 

20/03/2019, o mesmo nível de desumanização no atendimento, observado pela 

depoente em relação ao caso que envolveu sua filha. 

 

Que sua filha estava grávida de 06 meses quando surgiu um 

sangramento. Na quinta-feira, dia 07/03, foi à visita da sua filha e 

foi informada de que ela tinha chegado à noite com quadro de 

dilatação e que não havia nada a ser feito. Disseram que ela 

ficaria internada, sem poder se levantar. Ela foi visitar a filha, 

porém, não recebeu qualquer informação sobre o estado de 

                                                 
40 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 
São Paulo: Saraiva, 2019, p. 936. 
 
41 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm. Acesso em: 28/09/2019.  
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saúde dela, que continuava reclamando de dores. Marcia ficava 

conversando com sua filha pelo WHATSAPP, única via pela qual 

poderia se manter informada.  

 

A presença de acompanhante durante todo o trabalho de parto e pós-

parto é direito consagrado pelo Sistema Único de Saúde, de acordo com a Lei 

Federal nº. 8090/9042, consistindo a negativa de tal direito na configuração de 

possível prática de violência obstétrica. 

SIMONE ROCHA DA SILVA, mãe de GILMARA ROCHA ANTUNES DA 

SILVA, reforça esse entendimento do descumprimento da normativa federal43, 

em sua oitiva na DEAM/CABO FRIO, realizada no dia 12/03/2019. Acerca do 

caso, diz: 

 

Que saiu do trabalho e levou sua filha ao Hospital da Mulher de 

Cabo Frio; que acredita que chegou ao Hospital por volta de 14h; 

que sua filha foi atendida e decidiram pela internação dela; que, 

ao questionar o que estava acontecendo com sua filha, foi 

informada pelo Dr. PAUL que a jovem estava sendo internada 

para ver o motivo da dor e disse que estava muito cedo para o 

parto; que as enfermeiras pediram para a declarante não ficar 

com a sua filha [...] Que após muita insistência [...] e o aviso de 

que não poderia ficar, a declarante foi embora, mesmo com sua 

filha gritando de dor. 

 

RENATO BARBOSA MACHADO, esposo de DANIELA DA SILVA 

MACHADO, ouvido e devidamente qualificado junto à DEAM/CABO FRIO, no 

dia 06/04/2019, afirmou: 

Que o comunicante procedeu ao Hospital da Mulher, dando 

entrada por volta das 22h; que a paciente ficou sentindo dor e 

não era submetida à cirurgia de cesariana sob o argumento dos 

                                                 
42 Trata-se de direito consagrado no artigo 19 da Lei Federal nº. 8080/90, que dispõe sobre a 

promoção do direito à saúde. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm. 
Acesso em: 28 de set. de 2019. 

 
43 Trata-se de uma referência à portaria 1.459/11, do Ministério da Saúde, que em seu artigo 7, 

inciso II, d, garante à parturiente acompanhante durante o acolhimento e o trabalho de parto/pós-
parto imediato. O referido texto encontra-se disponível para o leitor interessado em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1459_24_06_2011.html. Acesso em: 18 de 
set. de 19. 
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médicos de que ela teria parto normal; que, por volta das 7h do 

dia 06/04/2019, DANIELA foi submetida à cesariana, tendo o feto 

nascido morto. 

 

Vale dizer: ao que tudo indica, a paciente esperou nove horas pela 

intervenção hospitalar. Não há registro do horário em que foi iniciado o 

procedimento cirúrgico. De acordo com o prontuário, às 7h15min foi extraído um 

bebê em morte aparente. Foram feitas manobras de reanimação, sem êxito, e foi 

constatado óbito fetal após 40 minutos de tentativas, segundo relato feito pela 

técnica de enfermagem Sandra Fado (Coren 33969), na coluna de observações 

da folha de prescrição. 

Tais indícios apontam para uma prestação de serviços à comunidade em 

total divergência com os princípios constitucionais a serem observados pela 

Administração Pública, além daqueles adotados pela legislação ordinária e pela 

política nacional de saúde, que preconizam o respeito à dignidade da pessoa 

humana como fundamento do direito à maternidade segura.  

A oitiva de LORENA VERNA MOTA, devidamente qualificada e ouvida 

junto à DEAM/CABO FRIO, no dia 20/03/2019.  

Lorena realizou seu pré-natal no posto de saúde de São Pedro da 

Aldeia, sendo internada no HMCF por volta de 22h do dia 06/03, no sexto mês 

de gestação, por apresentar um quadro de sangramento.  

 

Que na madrugada do dia 06/03 para o dia 07/03, a declarante 

tomou apenas soro; que ficou sem acompanhante [...]; que no 

dia 07/03, logo pela manhã, foi feito o exame de urina; que 

permaneceu no soro até sair o resultado do exame [...]; que, na 

verdade, lhe pediram para comprar o medicamento 

ULTRAGESTAN, uma vez que não havia o medicamento no 

hospital; que no dia 07/03 recebeu apenas uma visita médica, 

feita de manhã pela mesma médica que lhe atendeu quando deu 

entrada no dia 06/03; que no dia 08/03 acordou com muitas 

contrações, e continuou sendo medicada apenas com Buscopan; 

que a visita médica foi realizada por volta de  11h, na qual foram 

aferidos apenas a pressão e os batimentos [...]; que por volta de 

13h30, a declarante desceu para fazer o ultrassom; que apesar 

da recomendação para não ficar de pé, a declarante desceu 

para o ultrassom andando sozinha e ainda ficou esperando as 
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outras gestantes realizarem o exame [...]; que no ultrassom lhe 

informaram que o bebê estava bem e pesando 

aproximadamente 600 gramas [...]; que  as dores 

permaneceram, e no fim da tarde aumentaram demais, além de 

ter sido notado um sangramento; que pediu a presença de um 

médico por volta de 17h, mas o médico só apareceu por volta de 

22h; que o médico sequer entrou no quarto e da porta disse que 

era para dar calmante, pois não tinha o que fazer. 

 

A declarante afirma em depoimento que apesar das contrações e das 

dores que sentiu ao longo do dia 08/03, mesmo após solicitar a presença de um 

médico no final da tarde daquele dia, “não foi sequer examinada”. 

Na sequência do depoimento de LORENA MOTA, é possível demonstrar 

outros indícios evidentes de um ambiente hospitalar pouco acolhedor à condição 

peculiar da mulher em trabalho de parto. 

 

Que a médica rompeu a bolsa, e a declarante e sua mãe viram o 

bebê se mexer; que dava para ver o peito se movimentar; que 

sua mãe perguntou o que iriam fazer, e antes mesmo de cortar o 

cordão umbilical, já disseram que o bebê estava morto [...]; que 

continuou na mesa de parto para que fosse retirada a placenta, e 

o bebê fosse levado para o quarto do lado e colocado sobre a 

cama embrulhado, e ainda estava se mexendo; que desde o 

momento em que nasceu, já afirmavam que o bebê estava morto 

[...]; que não ouviu choro de criança; que posteriormente foi 

transferida para a enfermaria e então pediu para ver a criança; 

que somente quando viu a criança na cama, embrulhada num 

pano é que viu que o mesmo estava morto[...]. Que no hospital 

disseram que não teria enterro, pois devido ao peso do feto, não 

teria enterro, mas descarte. Que alegaram que a criança tinha 

menos de 500 gramas, e que somente acima de 500 gramas era 

permitido liberar para enterro. 

 

De acordo com seu depoimento, LORENA MOTA foi vítima de uma 

grave violência verbal, em uma clara manifestação de desrespeito diante da 

fragilidade de sua condição: demonstrando total insensibilidade, uma funcionária 

do HMCF referindo-se ao natimorto, que a mãe julgava ter nascido com vida, 
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informou que este não poderia ser enterrado porque nascera com menos de 500 

gramas e por isso deveria ser descartado! 

Além da indiscutível agressão verbal proporcionada pela colocação 

inapropriada, em uma desconsideração total pela vinculação emocional da 

paciente com o recém-nascido, o comunicado despertou novas dúvidas em 

LORENA MOTA, considerando que esta afirmou ter ouvido de uma funcionária 

“que o bebê tinha 609 gramas”. 

A funcionária mencionada por LORENA MOTA quis se referir, no caso 

em análise, a um procedimento médico previsto na Resolução da Diretoria 

Colegiada (RDC) nº. 304/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), que dispôs sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de 

resíduos de saúde. Nesse documento, o natimorto é enquadrado no grupo A3, 

item 7. Caso tenha peso inferior a 500 gramas, pode ter as seguintes 

destinações: 

Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de 

fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas 

ou estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional 

menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou legal 

e não tenha havido requisição pelo paciente ou seus 

familiares. 7.1.1 - Após o registro no local de geração, devem 

ser encaminhados para: I - Sepultamento em cemitério, desde 

que haja autorização do órgão competente do Município, do 

Estado ou do Distrito Federal ou; II - Tratamento térmico por 

incineração ou cremação, em equipamento devidamente 

licenciado para esse fim. (grifo nosso)44.  

 

Ou seja, a observação da funcionária além de agressiva e indevida, no 

caso de LORENA MOTA foi absolutamente inexata, conforme a leitura da RDC 

304/04 bem o demonstra, porque os familiares demonstraram interesse desde 

logo no sepultamento. 

Dirigir-se à mãe para assinalar o “descarte” do produto de sua 

concepção, afastando assim o desejo dos familiares em buscar o enterro foi, 

sem qualquer sombra de dúvida, um ato de violência obstétrica. 

                                                 
44 O referido texto encontra-se disponível, para maiores detalhes, em: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/res0306_07_12_2004.pdf/95eac678-d441-
4033-a5ab-f0276d56aaa6. Acesso em: 28 de set. de 2019. 
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Além da dor da perda do bebê, a paciente e seus familiares tiverem que 

suportar a desinformação e o despreparo dos funcionários que os atendiam. 

Neste passo, vale destacar que o caso LORENA MOTA é bem ilustrativo da 

necessidade de qualificar mais e melhor os funcionários envolvidos no 

atendimento à mulher gestante. 

Vale também a lembrança da seguinte recomendação da Organização 

Mundial de Saúde: “Toda a mulher tem direito ao melhor padrão atingível de 

saúde, o qual inclui o direito a um cuidado de saúde digno e respeitoso”45. Tal 

direito será letra morta sem uma formação e qualificação dos quadros que 

operam a saúde da mulher. 

MARCIA IGNACIO VERNA MOTA, mãe de LORENA MOTA, em oitiva 

prestada junto à DEAM-CABO FRIO, no dia 20/03/2019, confirma ter visto o 

bebê nascer com vida, 

 

Que ao ver seu neto se mexendo, a declarante perguntou para a 

médica do parto o que seria feito da criança, já que nasceu com 

vida, tendo ela dito que quem poderia responder era o pediatra; 

que a declarante perguntou o que seria feito com a criança, 

tendo a pediatra dito que já estava morto e não tinha o que ser 

feito. Que a pediatra disse que o bebê nem tinha se formado 

direito, nem tinha fenda dos olhos. Que posteriormente no 

necrotério a declarante e sua filha viram que tinha a fenda dos 

olhos e que estava, sim, já formado. 

 

Não há dúvidas: as declarações de mãe e filha coincidem e demonstram 

a falta de cuidado dos profissionais do HMCF com relação à paciente e a seus 

familiares na escolha de palavras mais apropriadas à dor experimentada por 

aquelas pessoas. Em última análise, independentemente dos fatores que 

possam ter influenciado na morte do bebê, vê-se que o desrespeito está mais 

que caracterizado. Ademais, as determinações da Organização Mundial de 

Saúde, com relação à prevenção e eliminação de abusos durante o parto, foram 

igualmente violadas. 

 

                                                 
45 O referido texto encontra-se disponível em: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-
apoio/legislacao/mulher/declaracao-da-oms-para-prevencao-e-eliminacao-de-abusos-
desrespeito-e-. Acesso em: 29 de set. de 2019. 
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Mais ações são necessárias para apoiar as mudanças na 

conduta dos profissionais de saúde, dos ambientes clínicos e 

sistemas de saúde, para garantir que todas as mulheres tenham 

acesso à assistência respeitosa, competente e atenciosa. 

Elas podem incluir (mas não estão limitadas ao) apoio social por 

meio de um acompanhante de sua escolha, mobilidade, 

acesso a alimentos e líquidos, confidencialidade, privacidade, 

escolha esclarecida, informações para as mulheres sobre 

seus direitos, mecanismos de acesso à justiça em caso de 

violação dos direitos e garantia dos melhores padrões da 

assistência clínica. O enfoque na assistência segura, de alta 

qualidade, centrada na mulher como parte da cobertura universal 

de saúde também pode ajudar a fortalecer estas ações. (Grifos 

nossos)46. 

 

Ineficiência administrativa mais que demonstrada. Atendimento 

desrespeitoso, acarretando graves violações aos direitos humanos das 

pacientes do HMCF e da população local. 

As circunstâncias que cercaram o óbito do bebê de LORENA MOTA 

precisam ser esclarecidas em sede policial. Até o encerramento desta CPI, o 

inquérito 006759-1956/2019, que apura o caso, não tinha sido concluído, mas a 

violação do dever de cuidado em orientar de forma clara a parturiente é 

indiscutível: a paciente foi tão pouco informada sobre o nascimento de seu filho, 

que ficou na dúvida quanto ao fato de seu bebê ter nascido com vida ou não, 

conforme a leitura de seu depoimento demonstra. 

O mesmo é possível dizer com relação à mãe de Lorena, que não 

conseguiu obter o prontuário de atendimento da filha ou informações acerca de 

como ter acesso àquela documentação, de acordo com seu depoimento. 

 

Que no dia de hoje, retornou ao hospital para pegar o prontuário 

médico, o que lhe foi negado pela funcionária EDMARA, e nem 

mesmo foi possível fazer a solicitação do prontuário, pois foi 

alegado que a funcionária responsável não estava lá.   

Tampouco lhe disseram que dia essa funcionária estaria.  

 

                                                 
46 O referido texto encontra-se disponível em: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-

apoio/legislacao/mulher/declaracao-da-oms-para-prevencao-e-eliminacao-de-abusos-
desrespeito-e-. Acesso em: 29 de set. de 2019. 
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Dos depoimentos coletados, é possível deduzir que o HMCF descumpriu 

princípios básicos relativos ao parto e à assistência humanizada, notadamente, 

no caso do qual se cuida, do direito à informação inserto no artigo 3º, inciso V, 

da lei estadual nº. 7.191/2016, em uma demonstração típica da prática de 

violência obstétrica. 

MARIA CLARA DOS SANTOS PEREIRA, ouvida na 20ª Subseção da 

OAB/Cabo Frio, no dia 05 de fevereiro de 2019, sobre os fatos que deram 

origem à presente CPI, relatou que: 

 

No dia 14 de janeiro de 2019, estando com 40 semanas e 2 dias, 

começou a sentir fortes contrações e foi encaminhada 

imediatamente ao Hospital da Mulher. Que ao chegar ao 

hospital, pela manhã, foi realizado exame de toque pelo Dr. Luis 

Arthur Rezende, que promoveu a internação da depoente. Que 

durante todo o dia sentiu fortes dores sem que qualquer 

profissional lhe desse atenção. Que reiteradamente relatava 

dores aos enfermeiros, que diziam que “era normal” [...]. Que 

durante a noite acordou com fortes dores e percebeu 

sangramento e um líquido similar a urina, com mau cheiro, 

sendo informada que “se encontrava em trabalho de parto” e, 

portanto, deveria aguardar, pois o ocorrido era normal [...]. Que 

no dia seguinte foi atendida pelo médico Dr. Jaime, que realizou 

exame de toque e disse que estava tudo bem, inclusive com o 

bebê; que outro médico havia solicitado ultrassonografia, mas 

que segundo o Dr. Jaime enfatizou, não seria necessário [...] que 

após o almoço foi submetida a exame de ultrassonografia, tendo 

como resposta do Dr. Jaime que “encontrava-se com pouco 

líquido” [...]. Que a Dra. Alice, então esposa do prefeito, assumiu 

o plantão e, ao analisar os exames, disse “que sua orientação 

era de realização de cesariana, pois o bebê não estaria 

recebendo sangue da placenta” [...]. Que em consulta junto ao 

Dr. Paul, já na parte da noite, este disse que não poderia realizar 

o procedimento de cesariana, uma vez que a paciente havia 

jantado [...], mas que em nenhum momento ela recebeu 

orientações sobre a correta dieta. Que no dia seguinte foi 

submetida a procedimento de cesariana e percebeu que a bebê 

não chorou e se encontrava com forte coloração roxa.  
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O fato foi registrado na DEAM-CABO FRIO, que instaurou o inquérito 

policial de nº 956-00091/2019, ainda não concluído por aquela circunscricional. 

FELIPE DE OLIVEIRA AZEVEDO, companheiro de Maria Clara Santos 

Pereira, foi ouvido na 20ª Subseção da OAB/Cabo Frio, no dia 05 de fevereiro 

de 2019. Sobre o fato, disse que: 

 

[...] acompanhou sua esposa durante a internação apenas pelo 

lado de fora, já que foi proibido de ficar como acompanhante, 

enfatizando neste ato que sua companheira permaneceu todo o 

tempo sozinha. Que no dia do parto, a Dra. Vera, pediatra, 

informou que a filha dele encontrava-se com infecção gravíssima 

e que dificilmente sobreviveria, e ele percebeu que  ela se 

encontrava em uma incubadora, e não na UTI [...]. Que em 

seguida recebeu informações sobre o óbito. Que o prontuário 

apenas lhe foi entregue após assistência do Ministério Público.   

 

As declarações colhidas indicam violação das diretrizes nacionais de 

assistência ao parto do Ministério da Saúde47. A normativa federal orienta quanto 

à necessidade de ausculta dos batimentos cardíacos do feto de modo 

intervalado e constante, a fim de garantir o bem-estar do nascituro. O 

procedimento recomendado teria sido inobservado, conforme a análise do 

prontuário de Maria Clara demonstra, de acordo com relato adiante. 

O caso também demonstra a falta da prestação adequada de informação 

por parte do HMCF. O companheiro da paciente teve que recorrer ao Ministério 

Público estadual para obter informações precisas acerca do óbito de seu recém-

nato, que buscava nas anotações do prontuário. Essa procura pelas razões da 

morte indica o grau de inconformismo e incerteza dos pais, frutos não apenas do 

drama humano envolvido na questão, mas de certo modo pela falta de 

acolhimento e de informações com relação ao desenlace doloroso da gravidez. 

CARLOS ALBERTO IBRAHIM ROLEMBERG, devidamente qualificado 

e ouvido junto à DEAM/CABO FRIO, no dia 17/01/2019, nestes autos, pai de 

MARIA CLARA SANTOS FERREIRA, disse que:  

 

                                                 
47 Trata-se das Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto, uma publicação do Ministério da 

Saúde. O referido documento encontra-se disponível para consulta em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_assistencia_parto_normal.pdf. 
Acesso em: 28/09/2019. 
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[...] no dia 16 de janeiro de 2019, na parte da manhã, MARIA 

CLARA foi submetida à cesariana; que a criança nasceu com 

vida, porém, a pediatra de plantão disse que a saúde do bebê 

não estava bem, tendo alegado que a criança estava com 

infecção gravíssima; fato revelado no exame de ultrassonografia, 

quando afirmaram que não estava passando sangue e líquido na 

placenta [...]. 

 

Na sequência, relata que a criança veio a óbito após o nascimento e que 

não conseguiu obter, junto à direção do HMCF, “o prontuário da filha, que a 

direção do hospital está se negando a entregar, alegando que teria que fazer o 

pedido; que o declarante fez o pedido, só que se negaram a entregar [...]”. 

 GILMARA ROCHA ANTUNES DA SILVA, oitiva e qualificação junto à 

DEAM/CABO FRIO, no dia 03/03/2019. Gilmara da Silva foi ouvida acerca dos 

fatos que deram origem à presente CPI. Sobre a ocorrência na qual esteve 

envolvida disse: 

 

[...] que no dia 15  de janeiro de 2019 deu entrada no Hospital da 

Mulher com muita dor, ressaltando que estava grávida de 34 

semanas; que no primeiro atendimento foi feito o toque, e depois 

desse toque começou um sangramento [...]; que o toque foi feito 

pelo Dr. Paul; que após o toque a declarante foi encaminhada 

para a sala de internação; que ficou no soro  e lhe disseram que 

era para “segurar a criança”; que nada lhe foi explicado sobre o 

sangramento e nem sobre o resultado do toque; que 

permaneceu internada no hospital; que na quarta-feira de 

manhã, dia 16  de janeiro de 2019, uma médica veio examinar a 

declarante e disse que iria retirar o soro, pois o bebê estava 

bem, estava se mexendo; que essa médica, a qual não se 

recorda o nome, conversou com a mãe da declarante e disse 

que não adiantaria ficar com o soro, pois o parto já iria ser feito 

[...]; que por volta das 15h, o Dr. Paul retornou e disse que o 

parto não seria feito; que a declarante contestou o  Dr. Paul, 

afirmando que a médica havia dito que o parto seria feito; que o  

Dr. Paul respondeu que não seria feito parto nenhum, nem 

normal,  nem cesárea; que o  Dr. Paul ainda disse que tinha 

proibido a médica de fazer o parto [...]; já de noite, foi para uma 

sala de pós-parto [...] e de madrugada realizaram um novo 
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exame e constataram que a criança estava se mexendo e com o 

coração batendo; que esse exame foi de escuta, não tendo sido 

submetida até então ao exame de ultrassonografia [...]; que na 

parte da manhã do dia 17  de janeiro de 2019, a declarante 

voltou a sentir fortes dores; que então foi realizado novo exame 

de escuta, quando constataram que o coração da criança tinha 

parado de bater; que foi encaminhada para a sala de parto sem 

que explicassem a declarante o que iria ser feito, sabendo 

apenas que a criança já estava morta. 

 

A mãe de GILMARA, SIMONE ROCHA DA SILVA, foi ouvida na 

DEAM/CABO FRIO, no dia 12/03/2019. Sobre os fatos, disse: 

 

Que no dia 15 de janeiro de 2019, estava trabalhando quando a 

sua filha GILMARA  ligou dizendo que estava com muita dor [...]; 

que saiu do trabalho e levou a  filha ao Hospital da Mulher de 

Cabo Frio [...]; que  a filha foi atendida e decidiram pela 

internação [...]; que o  Dr. Paul examinou a GILMARA e analisou 

os exames de pré-natal; que ao questionar o que estava 

ocorrendo com a  filha, o  Dr. Paul disse que ela estava sendo 

internada para ver o motivo da dor, e disse que estava muito 

cedo para o parto; que o  Dr. Paul realizou um toque  e a filha 

começou a sangrar muito [...]. 

 

Dos relatos de GILMARA ROCHA ANTUNES DA SILVA e de SIMONE 

ROCHA DA SILVA, remanescem indícios de violência obstétrica e 

desconsideração com relação à singular situação da mulher gestante. Além de 

ter sido negado à paciente o direito à acompanhante, conforme já se disse 

anteriormente, não se forneceu à usuária, durante o atendimento, um nível de 

informações que permitisse afastar suas dúvidas com relação ao atendimento 

que lhe dispensavam. 

Os indícios de violência obstétrica no caso de GILMARA DA SILVA são 

irrefutáveis e prosseguem em seu depoimento. 

 

Que sentiu todas as dores do parto; que foi necessário forçar a 

barriga da declarante; que foi feito um corte na vagina em 

direção ao ânus da declarante para possibilitar a saída da 

criança [...]; que não lhe foi explicado o motivo pelo qual a 
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criança morreu, mas teriam falado para a mãe da declarante que 

a criança tinha um problema no pé [...]. 

 

Simone da Silva declara que “no ultrassom, foi constatada a morte da 

criança” e que essa constatação foi realizada por um médico chamado Francisco 

que atendeu sua filha.  

 

[...] que depois o Dr. Paul apenas disse que não sabia o motivo 

pelo qual a criança tinha morrido; que em seguida avisaram a 

declarante que iriam induzir o parto, e que não poderia fazer 

cesárea, pois tinha risco de vida para a sua filha, sendo 

necessário fazer o parto [...]; que em nenhum momento lhe foi 

explicado o motivo das dores de sua filha; que em nenhum 

momento lhe foi explicado o motivo de não realizarem a cesárea 

ou o parto da criança [...]. 

 

Em toda a descrição do caso, observa-se uma evidente violação do 

princípio do atendimento acolhedor insculpido na rede de serviços do Sistema 

de Saúde brasileiro, conforme disposto na Carta dos Direitos dos Usuários da 

Saúde Pública no Brasil48. Assim sendo, resta igualmente desatendido, por 

óbvio, o princípio constitucional da eficiência49, ou da “boa administração”, 

segundo leciona Celso Antônio Bandeira de Mello em seu Curso de Direito 

Administrativo50. 

Eis que a leitura dos depoimentos anteriores deixa patente a falta de 

cuidado do HMCF com a paciente GILMARA ROCHA ANTUNES DA SILVA por 

meio da prestação de um atendimento inadequado, desatendendo, no caso em 

questão, àquela exigência mínima de respeito para com o administrado que se 

deve esperar dos órgãos públicos de um Estado que consagrou a dignidade 

humana como parâmetro fundamental. 

PAUL HERBERT DREYER NETO, diretor do HMCF no período objeto 

de análise da presente CPI, foi ouvido e devidamente qualificado nestes autos. 

                                                 
48 Disponível em: https://conselho.saude.gov.br/biblioteca/livros/cartaaosusuarios02.pdf. Acesso 
em: 28/09/2019. 
 
49 O princípio constitucional em questão encontra-se no caput do artigo 37 da Constituição da 
república Federativa do Brasil. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República 
Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 2018. 
  
50 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2019, p. 126. 
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Sobre os fatos que deram origem à CPI, e mais especificamente aqueles que 

envolveram GILMARA ROCHA ANTUNES DA SILVA, disse, em depoimento 

prestado na DEAM/CABO FRIO, no dia 21/03/2019: 

 

[...] que desde julho de 2018 é diretor do Hospital da Mulher [...]; 

que era o responsável pelo primeiro atendimento dessa gestante 

[GILMARA] e procedeu nos exames padrões na admissão dessa 

paciente; que realizou a escuta dos batimentos do feto e 

estavam normais, e procedeu ao exame de toque na gestante; 

que após os exames, o declarante diagnosticou que se tratava 

de um trabalho de parto prematuro, em uma gestação de 34 

semanas e dois dias [...]; sendo assim [se aplicava o] protocolo 

no qual se faz necessário a maturação pulmonar fetal por meio 

de drogas, mas precisamente corticoides por 48 horas [...]; que 

após as 48 horas de maturação pulmonar, a inibição é suspensa 

para que haja a evolução do parto naturalmente [...]; que durante 

a madrugada, apesar da medicação, a paciente continuou 

sentido as dores do parto [...]; que em relação ao fato de a 

GILMARA ter dito que a  Dra. RAISSA queria fazer o parto e o 

declarante teria proibido é completamente falso [...]; que a 

afirmação de que retornou às 15h  do dia 16/01 e proibiu o parto 

de GILMARA é completamente falsa [...]; no dia 16/01, chegou o 

exame de GILMARA, o qual apontava uma infecção por aumento 

de leucócitos [...]; que no dia 17/01 ocorreu a evolução do pré-

parto, ou seja, continuaram as dores do parto; que nesse dia por 

volta de 07h50min, o médico assistente ao evoluir a paciente, ou 

seja, realizar os exames para constatar a evolução do parto, 

constatou que não ouviu os batimentos cardíacos [...]; foi 

constatado que o feto estava morto [...]; que esse fato foi 

explicado à mãe da gestante , inclusive foi explicado que era 

necessário  a indução do parto [...]; que não tinha um problema 

no pé do feto mas uma descamação da pele fetal; que como 

diretor do hospital foi ajudar nesse parto induzido e conversou 

com a mãe da gestante com o objetivo de lhe explicar o que 

ocorreu [...]. 

  

Com relação aos maus tratos reportados tanto pela gestante quanto por 

sua mãe, o depoente nada informou, preferindo desqualificar os relatos valendo-
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se dos protocolos da literatura científica e do tecnicismo médico. Em linhas 

gerais, atribuiu a morte do feto à “infecção neonatal” e, como “prova” da 

correção dos procedimentos adotados, alegou que a “vida da gestante foi 

preservada”. 

LÍVIA NATIVIDADE, diretora administrativa do HMCF, foi ouvida e 

qualificada pela DEAM/CABO FRIO, no dia 21/03/2019. Sobre os fatos que 

deram origem à presente CPI e mais especificamente ao caso GILMARA 

ROCHA ANTUNES DA SILVA, disse, naquela ocasião: 

 

[...] que exerce a função desde 18 de julho de 2018 [...]; que foi 

realizada uma pesquisa acerca das mortes ocorridas no hospital, 

sendo constatado que as mortes eram oriundas de um pré-natal 

inexistente ou deficitário, de mães usuárias de drogas ou de 

mães portadoras de doenças sexualmente transmissíveis (DST); 

que isso foi constatado por meio de pesquisa, não se tratando de 

mera opinião; que essa pesquisa foi apresentada ao secretário e 

às comissões [...]. 

 

Com relação ao número excessivo de mortes ocorridos no HMCF em 

período de tempo tão curto, disse: 

 

[...] que foi feita uma pesquisa comparativa e foi constatado que 

os números de mortes oscilam, e que em janeiro foram 10 

mortes [...]. 

 

Ou seja, segundo Lívia Natividade, as mortes poderiam ser explicadas 

pelas condições pessoais das próprias gestantes ou por conta do 

acompanhamento deficiente durante a evolução da gravidez. 

RAISSA DE CARVALHO ROCHA, ouvida e devidamente qualificada 

pela DEAM/CABO FRIO, no dia 17/04/2019, disse que: 
 

[...] no caso de GILMARA, após as informações, a declarante 

analisou o prontuário da paciente e conversou com a própria 

acompanhada da mãe [...]; que ao analisar o prontuário, a 

declarante constatou que se tratava de uma paciente de 

aproximadamente 34 semanas, com ameaça de parto prematuro 

[...]; que conversou com a paciente de que não era mais 
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necessária a manutenção da tocólise, uma vez que já tinha 34 

semanas e era possível o parto e,  dessa forma,  pararia com a 

tocólise e observaria se ela entraria em trabalho de parto [...]. 

 

 Verifica-se uma ligeira contradição entre o depoimento de RAÍSSA 

ROCHA e aquele prestado por GILMARA MOTA, no que se refere à 

comunicação feita por essa profissional quanto à realização do parto, que 

segundo o relato da paciente “já seria feito”, ou seja, seria algo imediato, ao 

passo que em sua oitiva a médica informa que observaria “se [GILMARA] 

entraria em trabalho de parto”, o que é muito diferente daquilo que afirma a 

gestante. 

O relato de Raíssa, portanto, vem ao encontro daquilo que relatou o Dr. 

Paul. No entanto, RAÍSSA não soube explicar o fato de a paciente ter tido 

acesso a informações sobre a conversa travada entre ela e o  Dr. Paul, “uma vez 

que não foi na presença dela”, o que bem demonstra que nem tudo que Raíssa 

e o  Dr. Paul mencionaram em seus relatos de fato reproduz aquilo que 

conversaram com GILMARA. 

ALOÍSIO EPIPHANIO NETTO, ouvido e devidamente qualificado  

quanto aos fatos pela DEAM/CABO FRIO, no dia 17/04/2019, sobre o caso 

GILMARA, disse que: 

 

Tomou conhecimento do caso em conversa com os colegas de 

plantão [...]; que informa que viu a referida paciente já na manhã 

do dia 17, por volta das 05h10, quando procedeu ao atendimento 

das pacientes de pré-parto; que se recorda de tê-la atendido na 

madrugada e relata que ela havia ido ao pré-parto por se queixar 

de dores [...]; que o declarante informa que tanto a paciente 

quanto a acompanhante ouviram os batimentos cardíacos, que 

tem por hábito fazer tal questionamento de se estariam ouvindo 

os batimentos [..]; que antes de seu plantão terminar, antes de 

passar o plantão ao outro médico, procedeu à nova ausculta [...]; 

que ao realizar a ausculta do bebê de GILMARA, por volta das 

07h50 não foi possível ouvir os batimentos [...]; que o depoente 

informa que o diagnóstico foi de óbito fetal intrauterino [...]. 

 

NATÁLIA BRAGA PEDROSA, ouvida e devidamente qualificada pela 

DEAM/CABO FRIO, no dia 17/04/2019, disse que: 
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[...] no que tange à paciente GILMARA, a depoente informa se 

recordar de que na quarta-feira, dia 16/01, ao assumir o 

plantão, a referida paciente já se encontrava internada, e a Dra. 

RAISSA, médica que precedia o plantão da depoente, informou 

que iniciou uma medicação para corrimento em GILMARA; que 

na mesma data, por volta das 23h a 0h, avaliou a paciente e 

essa estava com o quadro normal, tendo sido efetuado o 

exame de ausculta e os batimentos do bebê estavam normais; 

que no dia seguinte tomou conhecimento pelo Dr. ALOÍSIO 

que, quando esse examinou GILMARA, o bebê já não mais 

possuía batimentos cardíacos [...]. 

 

No mais, a médica confirmou a “conduta de praxe” do HMCF, na mesma 

toada dos relatos anteriores, quanto à retirada da tocólise “para segurar a 

gestação e continuar acompanhando a paciente até que ela evolua para trabalho 

de parto ou tenha algum sinal infeccioso”. 

VERÔNICA RIBEIRO DA FONSECA, ouvida e devidamente qualificada 

pela DEAM/CABO FRIO, no dia 17/04/2019; ouvida quanto à notícias veiculadas 

na região de que teria pedido exoneração do HMCF, em função das condições 

de trabalho e do número elevado de óbitos, disse que: 

 

Que no ano passado, no mês de novembro, decidiu pedir 

exoneração, uma vez que o salário estava muito baixo e com 

uma carga de trabalho muito grande, já que o Hospital da Mulher 

acabava atendendo toda a região dos lagos; que não 

compensava o que estava ganhando e por esse motivo pediu 

demissão [...]. 

 

Mais adiante, a depoente afasta a ideia de que essa decisão tenha tido 

qualquer relação com a administração do Dr. PAUL HERBERT DREYER NETO: 

“o fato de ele ser o diretor em nada influenciou em sua exoneração.”. Por fim, 

VERONICA FONSECA relatou que: 

 

[...] no tempo em que trabalhou no hospital da mulher, a 

estrutura do hospital não impedia de trabalhar, sendo a mesma 

estrutura da maioria das maternidades dos municípios vizinhos; 
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que o que falta no hospital é uma UTI neonatal, porém, a maioria 

das maternidades não tem. 

 

No entanto, o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada 

pela Câmara Municipal revelou problemas graves na estrutura e na gestão de 

PAUL HERBERT DREYER NETO. Segundo o mencionado relatório, que será 

esmiuçado mais à frente, os problemas se estendem desde a falta de integração 

entre o HMCF e a rede de assistência básica, até problemas graves no setor de 

farmácia do hospital, passando pelo mau atendimento às gestantes e a 

ineficiência administrativa de um modo geral. 

O CREMERJ, por sua vez, realizou uma inspeção no dia 17 de abril do 

corrente ano, encontrando diversas irregularidades que serão elencadas 

adiante, constatando que “as condições de funcionamento, especialmente da UI 

neonatal comprometem a qualidade da assistência médica prestada à 

população”. Diante da gravidade dos fatos, o CREMERJ assinalou prazo para o 

HMCF se adequar às exigências da legislação, sob pena de a entidade 

promover uma “intervenção ética”, fato que acabou acontecendo no mês 

seguinte. 

PAUL HERBERT DREYER NETO, foi ouvido pela CPI no dia 02 de abril 

de 2019, por ocasião de sua 2ª reunião ordinária. 

Em linhas gerais, disse ter sido nomeado em 18 de julho de 2018 e que 

o panorama que encontrou foi o de um hospital “bastante sucateado”; faltavam 

lençóis, medicamentos e outros materiais que permitissem o correto 

funcionamento da unidade. Perguntado se houve uma “reunião de transição” 

que lhe permitisse o conhecimento amplo dos problemas do hospital, o depoente 

disse: 

 

[...] Sim, me foi passada uma relação com o que tinha no 

hospital, com o conteúdo da farmácia. Eu presenciei e vi que 

tinha realmente muitas faltas de medicamentos, tudo o mais. Foi-

me passada uma lista de tudo que continha o hospital. No 

momento, no dia, não foi possível ver toda, completamente, a 

lista, mas, com o tempo, fui vendo o que tinha e algumas coisas 

estavam realmente dentro, outras não.  

 

Cabe destacar, na fala do depoente, os sinais da precariedade no 

processo de transferência administrativa do HMCF. O depoente relatar ter 
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assumido a direção poucos dias após o próprio município eleger um novo 

prefeito em eleições suplementares de 24 de junho de 2018. As novas eleições 

ocorreram em decorrência da cassação de Marcos da Rocha Mendes, o 

Marquinhos Mendes, eleito em 2016. PAUL HERBERT assumiu a direção do 

HMCF pouco menos de um mês depois. É natural supor que essa mudança de 

gestão tenha sido marcada pela mesma temperatura política que vincou a 

transição do poder municipal51. 

Uma leitura atenta do depoimento é suficiente para perceber que não se 

pode chamar de “transição administrativa” o simples recebimento de uma 

relação com o que tinha de material na farmácia ou ainda com a exibição do 

mapa carga da unidade. A relevância e a complexidade de um hospital como o 

HMCF exigiam outro nível de sensibilidade administrativa. 

E não só a natureza do serviço público em questão, mas também a 

própria CR/88 determina outro nível de cuidado ao se assumirem funções 

públicas. A redação atual da cabeça do artigo 37 da Lei Maior estabelece o 

princípio da eficiência como determinante para toda a Administração Pública. 

BRANCO e MENDES, sobre esse princípio fundamental, assim se posicionam: 

 

Não apenas a perseguição e o cumprimento dos meios legais e 

aptos ao sucesso são apontados como necessários ao bom 

desempenho das funções administrativas, mas também o 

resultado almejado. Com o advento do princípio da eficiência, é 

correto dizer que a Administração Pública deixou de se legitimar 

apenas pelos meios empregados e passou [...] a legitimar-se 

também em razão do resultado obtido [...]. Parece correto, 

assim, entender que o constituinte [...] pretendeu enfatizar a 

necessidade de a Administração estabelecer critérios de aferição 

de desempenho [...] pode-se concluir que o constituinte [...], ao 

inserir o princípio da eficiência no texto constitucional, teve como 

grande preocupação o desempenho da Administração Pública. 

Por essa razão, sem descurar do interesse público, da atuação 

formal e legal do administrador, o constituinte [...] pretendeu 

enfatizar a busca pela obtenção de resultados melhores, visando 

ao atendimento não apenas da necessidade de controle dos 

                                                 
51 A referida reportagem pode ser encontrada disponível em: https://g1.globo.com/rj/regiao-dos-

lagos/eleicaosuplementarcabofrio/2018/noticia/dr-adriano-vence-eleicao-suplementar-para-
prefeito-de-cabo-frio-no-rj.ghtml. Acesso em: 30 de set. de 2019.   
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processos pelos quais atua a Administração, mas também da 

elaboração de mecanismos de controle dos resultados obtidos.52 

 

A busca da eficiência na Administração Pública principia por uma troca 

de comando bem realizada em uma unidade administrativa, quando a nova 

direção toma ciência dos problemas da unidade, seus protocolos de serviço, os 

pontos fortes e fracos da atividade, enfim, quando interage efetivamente com o 

serviço que assume. 

Nesse sentido, é interessante retornar à visita técnica realizada por 

integrantes desta CPI, ao HMCF, citada anteriormente, quando aquelas 

autoridades detectaram a deficiência dos serviços prestados. Ao longo da visita, 

os parlamentares ao indagarem de LÍVIA ANDRADE sobre as dificuldades do 

hospital, ouviram a seguinte declaração: 

 

[...] sobre o descontrole administrativo e a falta de informações 

encontradas pela atual gestão, ao assumir o hospital em julho de 

2018 [...] que os protocolos de atendimento foram implantados 

pela nova direção [...]. 

 

De fato, o depoimento da diretora administrativa do HMCF demonstra 

que a “transição administrativa” entre a equipe anterior e a direção iniciada em 

18 de julho de 2018 não foi adequada à complexidade do órgão em questão, o 

que, sem qualquer sobra de dúvida, afeta a qualidade do serviço público. 

Das duas uma: ou PAUL HERBERT DREYER NETO não reúne as 

afinidades necessárias ao bom desempenho da administração pública, ao ponto 

de assumir a direção do HMCF sem a dimensão do desafio e das 

responsabilidades inerentes ao cargo que iria enfrentar – e por isso considerou o 

recebimento de uma simples “relação com o que tinha no hospital,” como o 

equivalente a uma “transição administrativa” -; ou o Sr. PAUL HERBERT reúne 

essas qualidades e, nesse caso,  deve-se emprestar valor de verdade às suas 

palavras quando dirigidas a THALES VITORINO DE SOUZA FILHO 

(companheiro de ADRIANA ASSIS CORREA FLORES), no sentido de que, 

apesar de qualificado intelectualmente para o desempenho da função pública, 

sua motivação era “apenas [...] tapar um buraco”. 

                                                 
52 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional... 

Op. Cit. p. 950. 
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Indagado quanto às mortes ocorridas e que fundamentaram a 

instauração da CPI, PAUL HERBERT respondeu: 

 

[...] Olha, o Hospital da Mulher, como costumo falar, é o ponto 

final da linha aonde as pacientes vão procurar atendimento. 

Então, é normal que aconteçam mortes ali no hospital. 

Acontecem, vão acontecer, vão continuar acontecendo, porque 

isso é uma coisa comum em termos de lidar com vidas [...]. O 

que eu percebi foi que muitas delas não tinham feito nem pré-

natal e vinham com patologias já associadas à gravidez que não 

foram diagnosticadas nem tratadas durante o pré-natal. Então, 

atribuo isso muito também à falta de uma assistência primária de 

boa qualidade. 

 

Na opinião de PAUL HERBERT, as mortes ocorridas entre janeiro e abril 

estavam dentro da “normalidade”, considerando o estado de saúde das mães e 

a deficiência na assistência básica. 

De fato, a análise dos prontuários demonstrou que ocorreram 

insuficiências em alguns acompanhamentos de pré-natal. Quanto à assistência 

primária, é evidente que sempre se pode pensar na melhoria da articulação, em 

termos de integração da política de saúde da mulher. Mas as declarações de 

PAUL HERBERT omitem as deficiências administrativas graves encontradas no 

HMCF durante a sua gestão, tanto pelos integrantes desta CPI e pelos membros 

da CPI instaurada pela Câmara Municipal de Cabo Frio quanto pelo CREMERJ.  

Aliás, essas irregularidades administrativas foram tantas que resultaram 

em 07 notificações por parte do órgão médico, que, desatendidas pela 

administração de PAUL HERBERT, determinaram a interdição ética do HMCF no 

dia 17 de maio de 2019. 

Por ocasião daquela intervenção, os fiscais do CREMERJ reportaram à 

imprensa local as graves irregularidades encontradas no HMCF, nos seguintes 

termos: 

 

A última visita à unidade de Cabo Frio ocorreu no dia 17 de abril. 

Nela, os fiscais constataram inconformidades, principalmente na 

Unidade Intermediária (UI) neonatal. No local, atuam apenas um 

médico e um enfermeiro de rotina, além de um enfermeiro 

plantonista. Após as 17h, o atendimento é feito por um pediatra. 
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Além disso, o CREMERJ identificou que há apenas quatro leitos 

em funcionamento, quando teria condições para manter dez 

deles. Aparelhos importantes como monitores, ventiladores 

mecânicos e incubadoras estão parados por falta de 

manutenção. Ainda segundo o Departamento de Fiscalização do  

CREMERJ, há déficit de  biliberço, equipamento usado no 

cuidado de recém-nascidos e a necessidade de contratação 

emergencial de neonatologistas53.  

 

Vale destacar, com relação à mencionada interdição ética, as palavras 

de RAFAELA BRAGA LEAL REIS, diretora de fiscalização do CREMERJ. 

 

[...] Foram 07 notificações; uma taxa de mortalidade para uma 

maternidade de baixo risco altíssima, 04 vezes maior que eu 

espero em qualquer maternidade de baixo risco. Quanto há uma 

interdição ética, nós estamos dizendo que estar ali você tem um 

risco maior de morrer do que viver; então, infelizmente não há 

alternativa. A vontade da gestão, 07 vezes foram avisados, um 

termo de notificação entregue na mão da diretora [LÍVIA 

NATIVIDADE] em 17 de abril [de 2019] com todas as não 

conformidades. A partir do momento em que um diretor ele 

assina que ele sabe que naquela unidade não tem o básico 

para assegurar um parto de qualidade e uma assistência 

neonatal de qualidade, ele está assinando embaixo e ele não 

se move para modificar isso? Um mês depois nós voltamos e 

nada tinha sido modificado. Após a interdição, em três dias as 

coisas estão sendo modificadas. (grifo nosso).  

 

A CPI da Câmara dos Vereadores de Cabo Frio, assim se posicionou: 

 

[...] Contudo, após analisar todas as provas colhidas pela CPI, o 

que se pode inferir é a conduta negligente dos diretores, que 

mesmo informados dos problemas técnicos pelo CREMERJ, dos 

problemas administrativos e médicos pelas gestantes e após 

todas as denúncias feitas, não tomaram quaisquer medidas para 

                                                 
53 Disponível em: https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/05/5643472-cremerj-interdita-hospital-

da-mulher-de-cabo-frio-e-investiga-mortes-de-bebes.html#foto=1. Acesso em: 06 de out. de 
2019. 
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solucionar os problemas [...]. A omissão dos diretores fica 

clara quando afirmam que o Hospital estava em pleno 

funcionamento e que o número de mortes apresentados 

estavam dentro da normalidade, quando na realidade estava 

assolado por problemas graves de má gestão, que 

culminaram na interdição médica do estabelecimento. (grifo 

nosso). 

 

A análise de PAUL HERBERT, portanto, quanto à “normalidade” dos 

óbitos, não deve prevalecer. Pelo que se depreende da leitura dos depoimentos 

e demais peças coletadas no curso da CPI, essa declaração procura encobrir a 

gestão administrativa deficiente e desrespeitosa da unidade, fartamente 

documentada, e a possível relação de causa e efeito entre essa grave violação 

do dever de eficiência administrativa imposto pela Constituição, pela legislação e 

pela política de saúde, e os óbitos ocorridos. 

Uma leitura do relatório do Conselho Municipal de Saúde de Cabo Frio 

dá uma ideia do que pode ter sido essa gestão de PAUL HERBERT, à frente do 

HMCF. A equipe de conselheiros, inicialmente impedida de ingressar na unidade 

por três horas, enquanto aguardavam, constataram abusos e desinformações 

característicos de uma administração pouco comprometida com o respeito à 

população e às leis. 

 

[...] Dentro deste longo espaço de tempo, nos deparamos com a 

Sra. Fabiana [...] mãe da paciente MARIA CLARA DOS SANTOS 

PEREIRA, a qual teve o recém-nato ido a óbito em 16/01/2019, 

caso este que vem sendo exposto em todas as mídias e redes 

sociais. Segundo informações da Sra. Fabiana, a mesma deu 

entrada nesta unidade [...] mas não foi realizada a cesárea [...] 

segundo outra parente da mesma paciente [...] avó paterna do 

recém-nato, a paciente MARIA CLARA não obteve assistência 

médica necessária. Relata que a mesma fez o pré-natal 

completo na USB Boca do Mato. Que a mesma deu entrada na 

unidade já em trabalho de parto na segunda-feira, mas somente 

na quarta-feira, após a realização do exame de ultrassonografia, 

foi realizada a cesariana. Que o recém-nascido permaneceu por 

02 horas na Unidade Intermediária, mas não foi encaminhado 

para uma UTI  neonatal [...]; que [...] a assistente social de 
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plantão relatou que não seria necessário acionar a UTI neonatal, 

devido ao grave estado de saúde o recém-nascido, tendo o 

mesmo ido a óbito em seguida [...] segundo as parentes da 

paciente MARIA CLARA, a diretora administrativa desta unidade,  

Sra. LÍVIA NATIVIDADE, estaria se recusando a entregar cópia 

do prontuário médico aos familiares [...]. A declarante afirma que 

já esteve na Defensoria Pública e que já foi orientada a efetuar o 

registro na 126ª Delegacia de Polícia [...]. Diante das denúncias 

e acusações desta relatante, vide em direção à mesma, uma 

assistente social de nome MARIA APARECIDA, que se mostrou 

sem quaisquer preparos psicossociais para atendimento ao 

público, devido à forma de se pronunciar/gesticular e na recusa 

de acolhimento [...] tendo a atitude sido presenciada e registrada 

por esta comitiva do Conselho Municipal de Saúde [...]. 

 

O argumento apresentado por PAUL HERBERT para explicar os casos 

de óbito durante sua gestão, de que um “pré-natal mal feito e grávidas usuárias 

de drogas” podem comprometer o desenvolvimento de uma gravidez, 

impedindo-a de chegar a um bom termo, encobre o fato igualmente grave do 

comprometimento ocasionado por uma prática administrativa ineficiente que, em 

uma unidade de saúde dedicada à maternidade humana, passa a ampliar o risco 

da morte. 

PAUL HERBERT negou que sua administração criasse qualquer 

obstáculo à presença de acompanhante junto às parturientes, como também 

negou que houvesse embaraço ao acesso dos prontuários; segundo o diretor do 

HMCF, a unidade possuiu protocolos que são fielmente observados, em que 

pese os relatos coletados por esta CPI no sentido contrário. 

  Observou-se, no curso da oitiva, que PAUL HERBERT e LÍVIA 

NATIVIDADE tinham o mesmo endereço residencial, razão pela qual tal fato lhe 

foi indagado, sendo respondido que ele e sua diretora administrativa eram 

casados. Ocorre que a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal 

Federal (STF), que veda os casos de nepotismo na administração pública, assim 

determina: 

 

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da 
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autoridade nomeante, ou de servidor da mesma pessoa jurídica 

investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o 

exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de 

função gratificada na administração pública direta e indireta em 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações 

recíprocas viola a Constituição Federal54. 

 

Induvidosa a ofensa à CR/88, por ocasião das nomeações de PAUL 

HERBERT DREYER NETO e LÍVIA NATIVIDADE para os cargos de diretor-

geral e diretora administrativa do HMCF.  

Casados, PAUL HERBERT e LÍVIA NATIVIDADE não poderiam ter sido 

nomeados para exercerem cargos administrativos, em linha de subordinação 

direta, na mesma unidade de saúde, como se pode verificar da leitura da aludida 

súmula, porque tais nomeações constituem caso de nepotismo vedado pela 

norma maior. 

A legislação civil, diz que o casamento cria entre os cônjuges uma 

“comunhão plena de vida”55 e em decorrência dessa relação o dever de 

fidelidade recíproca, de acordo com o artigo 1.566, inciso I, do código civil 

brasileiro56. Esse dever de lealdade imposto pelo vínculo matrimonial é 

incompatível com o princípio constitucional da impessoalidade, porque essa 

norma expressa justamente a “não proteção”. 

Em outras palavras, o princípio da impessoalidade se manifesta 

precisamente na “não proteção”, no sentido oposto, por assim dizer, ao dever de 

cuidado mútuo existente entre os cônjuges. Duas pessoas casadas, nomeadas 

para o exercício de funções nas esferas superiores de uma unidade 

administrativa, em linha de subordinação, estarão sempre tensionadas por um 

lado pelo dever civil de proteção e lealdade recíprocas, e, por outro lado, pelo 

                                                 
54 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menusumario.asp?sumula=1227. 

Acesso em: 13 de out. de 2019. 

 
55 Trata-se de expressão literal, extraída do caput do artigo 1.511 da lei federal nº. 10.406/2002, 

que instituiu o Código Civil Brasileiro. O artigo diz literalmente o seguinte: ”O casamento 
estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos 
cônjuges”. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm. Acesso 
em: 06 de out. de 2019. 

 
56 Ibid. O artigo 1.566 do Código Civil Brasileiro estabelece, entre os deveres dos cônjuges, a 

“fidelidade recíproca”. 
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mandamento constitucional da impessoalidade, a exigir lealdade não a pessoas, 

mas à lei e à Administração Pública. 

É evidente a violação do princípio constitucional da impessoalidade, 

estabelecido pelo artigo 37 (caput) da CR/88, em um contexto em que a maior 

autoridade de uma unidade administrativa é casada com sua diretora 

administrativa. Nessa mesma linha de argumentação, resta concluir também que 

o dever de fiscalização, que decorre do poder hierárquico entre superior e 

subordinado, restará igualmente abalado diante do vínculo civil existente entre 

PAUL HERBERT e LÍVIA NATIVIDADE e, portanto, lesionado restará também o 

princípio da moralidade administrativa. 

Logo, a nomeação dos cônjuges para os cargos de diretor-geral e de 

diretora administrativa do HMCF violou, além do princípio da impessoalidade, o 

da moralidade administrativa. Desse modo, essas nomeações feriram, em tese, 

a letra do artigo 11, caput, da lei federal nº. 8.429/1992, que dispõe sobre os 

atos de improbidade praticados contra a Administração Pública. 

 

Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 

princípios da administração pública qualquer ação ou omissão 

que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade 

e lealdade às instituições [...]57. 

 

As nomeações incorretas, violadoras de normas constitucionais incidem, 

ainda, e em tese, na previsão legal do artigo 1º, inciso XII, do decreto-lei nº. 

201/196758, que estabelece os crimes de responsabilidade de prefeitos e 

vereadores, in verbis: 

 

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais, 

sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente 

do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: 

[...] XII - Nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa 

disposição de lei.  

 

                                                 
57 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm. Acesso em: 06/10/2019. 

 
58Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0201.htm. Acesso 

em: 06 de out. de 2019. 
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Outra indicação clara das deficiências administrativas da gestão PAUL 

HERBERT, pode ser constatada pela inoperância desse diretor diante do 

elevado número de mortes ocorridas durante o mês de janeiro, quando o HMCF 

registrou 10 óbitos de bebês. Ao ser indagado sobre os mecanismos adotados 

para acompanhar as mortes em sua unidade, PAUL HERBERT disse que o 

acompanhamento era feito diariamente por meio do “relato dos médicos dos 

plantões”. 

PAUL HERBERT acreditou que as medidas para interferir na redução 

desses óbitos lhe escapavam porque, em “todos [os casos] havia uma patologia 

associada” e, assim sendo, como em sua opinião as mortes decorreram de 

condições pessoais das gestantes, os óbitos seriam inevitáveis. 

O que se deduz do depoimento de PAUL HERBERT é que ele tratou 

dos casos de óbitos como estatísticas, como números, como fenômenos 

explicáveis por circunstâncias alheias ao seu poder de interferência imediato e, 

por isso mesmo, inevitáveis. O gestor público, preso ao imediato de suas 

circunstâncias, está fadado a agir sempre reativamente e não é proativo como 

determina a boa administração. 

Essa ineficiência administrativa, pode ter contribuído para as 

irregularidades constatadas na inspeção realizada pelo CREMERJ no dia 17 de 

abril de 2019, quando o órgão verificou prontuários “desorganizados e sem 

evoluções”; “ausência de aviso, em local visível nas dependências do segundo 

andar da maternidade, informando sobre o direito ao acompanhante durante o 

pré-parto, parto e pós-parto [...]”, além da falta de insumos básicos como 

“sabonete líquido, papel toalha e álcool em gel [higienização], fios cirúrgicos, 

luvas estéreis, quantidade insuficiente de roupas cirúrgicas etc.”. 

PAUL HERBERT DREYER NETO sequer soube informar, quando 

inquirido, acerca dos dados orçamentários da unidade que dirigia, limitando-se a 

dizer que essa questão não era com ele e sim com o secretário de saúde. 

Significa dizer que o diretor-geral do hospital não tinha o domínio completo das 

questões administrativas da unidade; como médico, PAUL HERBERT parece ter 

ficado mais focado no desempenho da atividade-fim do HMCF, deslembrando-se 

de seu papel de direção-geral, o que necessariamente implicaria preocupações 

com a atividade-meio. 

LÍVIA NATIVIDADE, sua esposa e diretora administrativa do HMCF, foi 

ouvida por esta CPI, no mesmo dia da oitiva de PAUL HERBERT DREYER 

NETO, dia 02 de abril de 2019. 
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Disse que fora convidada, juntamente com seu esposo, para a direção 

administrativa do HMCF; que não estava subordinada diretamente a PAUL 

HERBERT DREYER NETO, mas ao secretário de saúde. Com relação aos 

processos de compra, a diretora informou: 

 

A participação do hospital é levantar a demanda, a necessidade 

para suprir o atendimento. Então, a gente faz uma série de 

levantamentos sobre insumos de limpeza ou de máquina, 

manutenção. A parte administrativa lida com isso, e a gente 

passa isso para o secretário de saúde.  Eu posso simplesmente 

passar uma demanda que eu levantei ou eu posso levantar uma 

demanda que me foi solicitada. Isso ele avalia, eu acredito que 

ele deva ter um plano de ação, de acordo com as prioridades, e 

é ele que participa e faz essa licitação. Isso não passa... Essa 

parte de orçamento, de licitação, isso não chega no (sic) 

hospital. 

 

Pela narrativa de Lívia Andrade, é possível vislumbrar entraves à gestão 

do HMCF. A diretora de administração não tinha subordinação com o diretor-

geral do hospital, segundo suas palavras; tanto ela quanto seu marido estavam 

ligados diretamente ao secretário de saúde, que centralizava todos os processos 

decisórios de contração, restando pouca autonomia para uma unidade 

administrativa que necessita, fundamentalmente, de agilidade, para alcançar sua 

destinação com algum nível de qualidade. 

Relatou dificuldades no preenchimento dos quadros de profissionais em 

função da lei de responsabilidade fiscal que impedia contratações, o que 

acarretava desvio de função de alguns servidores, como os maqueiros, muitas 

vezes substituídos por auxiliares de serviços gerais. 

LÍVIA NATIVIDADE informou que o HMCF não criava nenhum tipo de 

obstáculo para a entrega das cópias de prontuário quando esses documentos 

fossem solicitados, mencionando a existência de protocolos claros quanto ao 

atendimento desse direito das parturientes. 

 

[...] o protocolo do hospital é o seguinte: essa mãe pode solicitar 

a qualquer momento, não é privado esse direito de ninguém. Ele 

é solicitado através de uma funcionária. Na sua ausência, outra 

funcionária da mesma função pode administrar as exceções – eu 
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preciso concentrar isso numa pessoa só para que as solicitações 

venham de maneira correta. Essa solicitação é enviada para o 

meu setor administrativo, que faz o recolhimento e entrega. 

Geralmente, é um prazo de 30 dias. Geralmente não: eu tenho o 

prazo de até 30 dias para entregar. Não tenho nenhuma 

informação de que neste momento um prontuário de janeiro não 

foi entregue ainda. 

 

O Conselho Municipal de Saúde de Cabo Frio, em visita realizada no 

HMCF, no dia 22 de janeiro de 2019, quando os conselheiros foram destratados 

pela administração do hospital, conforme relatado anteriormente, tiveram 

impressão desfavorável quanto ao protocolo de entrega de prontuários 

mencionado por Lívia Natividade. Os conselheiros relataram o seguinte: 

 

[...] enquanto estávamos na sala da administração, na presença 

da Sra. Lívia, diretora administrativa dessa unidade, por volta 

das 17h, ainda estavam lá fora, no saguão de entrada do 

hospital, as  Sras. Fabiana e Eliana, parentes da paciente 

MARIA CLARA, citada no início deste relatório, solicitando a 

entrega do prontuário de internação da mesma. Que, segundo a 

diretora administrativa, a funcionária dela, Sra. Sheila, havia 

fornecido uma informação equivocada quanto aos requisitos 

necessários para a retirada da cópia do prontuário e que ela não 

poderia entregar sem que houvesse, além da procuração da 

paciente, também a cópia da carteira de pré-natal. Segundo 

Lívia, foram repassadas as informações de que se a mãe da 

paciente trouxesse a cópia do documento de identidade da 

paciente, ela poderia levar o prontuário; posteriormente, após a 

mãe da paciente trazer o documento, comunicaram que 

necessitaria também da cópia da carteira de pré-natal, para que 

a mesma fosse anexada ao prontuário, e, pasmem, após esta 

segunda informação fornecida à sogra da paciente e após a 

mesma já ter providenciado os documentos, a solicitante não 

poderia retirar o prontuário, sem a posse de uma procuração [...] 

gerando assim mais um tumulto no saguão da unidade [...]. A 

conselheira Angeline Wolkmer, também chamou a atenção da 

diretora, quanto à forma com que os parentes da paciente 

estavam sendo tratados, desde a chegada deste colegiado, às 
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09h40min, sem qualquer acolhimento, e a unidade, não 

fornecendo qualquer apoio [...] devendo essa diretora chamar as 

senhoras para dentro da sala da administração, a fim de cessar 

a confusão com as demais pacientes e expectadores [...]. Como 

diretora da unidade, chamasse a responsabilidade para si e 

resolvesse a situação, a qual já se arrastava por todo o decorrer 

do dia [...]. Salientamos que, até a saída desta comitiva da 

unidade de saúde [...] por volta das 17h20min, as Sras. Fabiana 

e Eliana ainda aguardavam [...] 

 

O relato dos conselheiros é uma prova da qualidade da administração 

do HMCF durante a gestão PAUL HERBERT e LÍVIA NATIVIDADE: uma 

administração pouco acessível, ineficiente e pouco sensível ao drama humano 

envolvido nas perdas de vida aqui tratadas. 

Por determinação da própria LÍVIA NATIVIDADE, os membros do 

Conselho Municipal de Saúde foram impedidos por três horas de adentrar o 

hospital, permissão que obtiveram apenas após a interferência do secretário de 

saúde. LÍVIA NATIVIDADE ainda impediu que os conselheiros vistoriassem os 

livros de registro de admissão e de óbitos, alegando “a incapacidade do 

colegiado”, segundo relatam os conselheiros. 

A conduta dos diretores do HMCF, PAUL HERBERT DREYER NETO e 

LÍVIA ANDRADE, precisa ser investigada mais pormenorizadamente, porque, 

em tese, apresenta indícios de infração a normas constitucionais e à legislação 

ordinária. 

Quanto à existência de programas de treinamento e capacitação dos 

funcionários do HMCF, LÍVIA NATIVIDADE não soube informar, 

 

Não, isso eu não sei. O que eu sei é o seguinte: cada setor tem 

a sua coordenação. Quais são as medidas de ação, de 

capacitação, isso realmente não chega ao meu conhecimento. 

 

Pouco provável que existisse em sua administração algum tipo de 

programa de capacitação e treinamento de servidores, uma vez que a 

autoridade que poderia viabilizá-los alegou desconhecer o fato. Essa ausência 

pode explicar a dificuldade em normatizar coisas simples como a entrega de 
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cópias de prontuário. Pouco vale construir protocolos de serviço se os agentes 

não são treinados/capacitados para o seu cumprimento. 

Tanto a oitiva de PAUL HERBERT DREYER NETO quanto a de LÍVIA 

NATIVIDADE revelam que, como gestores, os indigitados tinham pouca clareza 

com relação à natureza das funções que desempenhavam. A impressão que se 

tem, lendo seus depoimentos e cotejando essas declarações com as demais 

provas coletadas, é a de que ambos nunca administraram nada público. 

E mais: cada uma dessas pessoas cuidava de uma área específica do 

hospital a fim de fazê-lo funcionar, mas ninguém cuidava do HMCF como uma 

totalidade orgânica. No sentido da tese esposada, verifique-se o que disse a 

diretora administrativa do HMCF quando indagada acerca da reposição dos 

insumos hospitalares: 

 

[...] Bom, medicamento, essa parte não chega à minha gestão, é 

diretamente o farmacêutico com a equipe médica quando ele 

precisa de alguma coisa referente à farmácia, mas que seja da 

área administrativa [...]. 

  

A leitura do depoimento de LÍVIA NATIVIDADE torna evidente que a 

depoente deduzia suas funções administrativas por exclusão. Vale dizer: por 

“área administrativa”, sua área, a depoente compreendia tudo aquilo que não se 

referia à área médica ou às competências da secretaria municipal de saúde. O 

mínimo que se pode dizer da gestão administrativa do HMCF, no período 

analisado, é que se tratou de uma gestão confusa e com pouco controle sobre 

os processos. 

O relatório da CPI instaurada pela Câmara Municipal de Cabo Frio 

contribui para ilustrar a assertiva: 

 

[...] Há na documentação em posse da CPI, relatório do 

farmacêutico responsável, que afirma que no setor não há 

sistema informatizado para o melhor controle da entrada e 

saída de materiais; não há espaço físico adequado para 

armazenamento de medicamentos e insumos, e em alguns 

momentos há falta de formulários para fazer solicitação ao 

setor competente [...]. (grifos nossos). 
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A bem da verdade, e de acordo com o relatório da CPI municipal, não 

havia controle efetivo sobre os medicamentos. Não havia farmacêutico 

plantonista durante 24h; a farmácia e o almoxarifado não funcionavam no 

mesmo local; a saída dos medicamentos não era informatizada; como o controle 

era frágil, não surpreende o elevado nível de desabastecimento reportado pelo 

CREMERJ, no relatório feito após a inspeção do dia 17 de abril de 2019. 

 

[...] Novamente, a equipe de fiscalização constatou 

desabastecimento significativo de medicamentos [...]. Ressalte-

se que muitos dos medicamentos em falta são de suma 

importância para o perfil de funcionamento da unidade enquanto 

maternidade, o que pode impactar de forma negativa sobre a 

qualidade da assistência prestada, como faltas de surfactante, 

utilizado para tratamento de desconforto respiratório do recém-

nascido, colírio de tobramicina, utilizado no tratamento de 

conjuntivite neonatal (ausente também na visita anterior), gazes, 

etc. [...]. Cabe ressaltar que o déficit de medicamentos e 

insumos foi observado em todas as visitas de fiscalização à 

unidade. (grifo nosso). 

  

Onde não há controle, não há boa administração pública. Uma 

maternidade que não controla medicamentos e processos administrativos de 

abastecimento de insumos, de um modo geral, a ponto de sete inspeções do 

CREMERJ terem observado desabastecimentos comprometedores de sua 

eficiência, de fato passa a se constituir em ameaça para suas pacientes e filhos.  

RAFAELA BRAGA LEAL REIS, diretora de fiscalização do CREMERJ, 

ouvida sobre as graves deficiências administrativas do HMCF, disse: 

 

[...] Não tinha cardiotoco para monitorar o trabalho de parto, o 

cardiotoco é um aparelho que a gente coloca durante o trabalho 

de parto para monitorar se aquele feto está alterando a 

frequência cardíaca, tendo sofrimento fetal, tendo que levar a 

cesárea ou adiantar o parto, qualquer coisa. Mostra a gravidade. 

E não tem esse aparelho na unidade. Um aparelho básico, o 

desfibrilador, em qualquer parada cardíaca, além da massagem 
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cardíaca a gente precisa de um desfibrilador, de um carrinho 

para reanimar o paciente, não tinha isso nem para as mães, nem 

para os bebês e nem para os fetos, ausência de cilindro de 

oxigênio, então, também numa reanimação, numa parada 

cardíaca, isso não tem garantia de que vai conseguir reanimar e 

faltava material como luva estéril, gazes e fio de sutura, 

incubadora de transporte, monitores para os pacientes neonatais 

[...]. 

 

Outro controle fundamental que deixou de ser exercido no HMCF, diz 

respeito àquele determinado pela resolução nº. 2.171, de 30/10/2017, do 

CREMERJ, que normatizou a obrigatoriedade das comissões de revisão de óbito 

nas instituições hospitalares. Ao ser indagada quanto ao fato do nosocômio não 

ter um perfil desses óbitos, realizado pela citada comissão, mesmo após mais de 

três meses decorridos, LÍVIA NATIVIDADE disse que “foram feitos laudos até 

pelo Dr. PAUL [...] e que isso vai ser mostrado conforme for solicitado [...]”. 

O HMCF enviou o relatório da Comissão dos Óbitos, referente ao 

primeiro semestre de 2019, apenas no início do mês de setembro, contrariando 

a resolução do CREMERJ que determina a reunião da comissão e a análise dos 

casos mensalmente. Fica claro, portanto, que no período analisado por esta CPI 

a Comissão de Revisão de Óbitos não funcionou regularmente e por isso as 

mortes não foram avaliadas pelo HMCF como determina a legislação vigente59. 

A conclusão que se impõe é a de que a administração do HMCF era 

fragmentada e pouco efetiva e por isso tendente à baixa eficiência, ao 

descontrole, e, no limite, ao caos. Esse contexto de incompetência gerencial 

potencializa os riscos para as pacientes. 

MÁRCIO RIBEIRO MUREB, secretário municipal de saúde de Cabo 

Frio, foi ouvido por esta CPI, por ocasião da 3ª reunião ordinária, no dia 05 de 

abril, depoimento nestes autos. 

Disse ter assumido a secretaria municipal de saúde efetivamente a partir 

de outubro de 2018; que tomou conhecimento dos óbitos ocorridos no HMCF: 

                                                 
59 Uma menção à resolução do CREMERJ, que trata das comissões de revisão de óbito.  A 

referida documentação poderá ser encontrada para consulta disponível em: 
http://www.lex.com.br/legis_27599146_RESOLUCAO_N_2171_DE_30_DE_OUTUBRO_DE_201
7.aspx. Acesso em: 07 de out. de 2019.  

http://www.lex.com.br/legis_27599146_RESOLUCAO_N_2171_DE_30_DE_OUTUBRO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27599146_RESOLUCAO_N_2171_DE_30_DE_OUTUBRO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27599146_RESOLUCAO_N_2171_DE_30_DE_OUTUBRO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27599146_RESOLUCAO_N_2171_DE_30_DE_OUTUBRO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27599146_RESOLUCAO_N_2171_DE_30_DE_OUTUBRO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27599146_RESOLUCAO_N_2171_DE_30_DE_OUTUBRO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27599146_RESOLUCAO_N_2171_DE_30_DE_OUTUBRO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27599146_RESOLUCAO_N_2171_DE_30_DE_OUTUBRO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27599146_RESOLUCAO_N_2171_DE_30_DE_OUTUBRO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27599146_RESOLUCAO_N_2171_DE_30_DE_OUTUBRO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27599146_RESOLUCAO_N_2171_DE_30_DE_OUTUBRO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27599146_RESOLUCAO_N_2171_DE_30_DE_OUTUBRO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27599146_RESOLUCAO_N_2171_DE_30_DE_OUTUBRO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27599146_RESOLUCAO_N_2171_DE_30_DE_OUTUBRO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27599146_RESOLUCAO_N_2171_DE_30_DE_OUTUBRO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27599146_RESOLUCAO_N_2171_DE_30_DE_OUTUBRO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27599146_RESOLUCAO_N_2171_DE_30_DE_OUTUBRO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27599146_RESOLUCAO_N_2171_DE_30_DE_OUTUBRO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27599146_RESOLUCAO_N_2171_DE_30_DE_OUTUBRO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27599146_RESOLUCAO_N_2171_DE_30_DE_OUTUBRO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27599146_RESOLUCAO_N_2171_DE_30_DE_OUTUBRO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27599146_RESOLUCAO_N_2171_DE_30_DE_OUTUBRO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27599146_RESOLUCAO_N_2171_DE_30_DE_OUTUBRO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27599146_RESOLUCAO_N_2171_DE_30_DE_OUTUBRO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27599146_RESOLUCAO_N_2171_DE_30_DE_OUTUBRO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27599146_RESOLUCAO_N_2171_DE_30_DE_OUTUBRO_DE_2017.aspx
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[...] através dos próprios relatos contidos nos prontuários 

relativos à informação [...] passada; que houve óbitos em 

decorrência de vários aspectos. A principal motivação, segundo 

esses relatos, foi a deficiência no pré-natal [...].  

 

Relatou aos membros da CPI que sua primeira providência foi instaurar 

uma sindicância para “fazer uma análise parametrizada com alguma outra 

ocasião” e assim comparar com outros períodos. Informou que a sindicância 

estava em andamento e que tinha um prazo inicial de 90 dias para ser concluída. 

Disse que não é parente de PAUL HERBERT DREYER NETO e de 

LÍVIA NATIVIDADE, sendo apenas seus conhecidos. Inclusive, na ocasião, 

afirmou ter exonerado há pouco PAUL HERBERT e LÍVIA NATIVIDADE “para 

que não houvesse interferência ou não se pensasse que haveria algum tipo de 

interferência dessas pessoas no processo de averiguação das mortes”60. 

Indagado quanto à implementação de algum plano para enfrentar os 

óbitos no HMCF e às denúncias de irregularidades naquela unidade, disse: 

 

[...] ter encontrado a saúde básica de forma totalmente 

desleixada [...]. Também encontrou um orçamento que não foi 

votado [pela atual gestão municipal]; que apenas a partir de 20 

de janeiro de 2019, quando abriu o ano fiscal [é que] começou a 

planejar, e é o que está sendo feito hoje [...]. 

 

Ou seja: a secretaria municipal de saúde tratou dos óbitos ocorridos no 

HMCF como decorrência das deficiências globais da saúde pública municipal, 

imaginando que sanadas essas deficiências estruturais, aquele fenômeno seria 

superado. A secretaria municipal de saúde não elaborou nenhuma estratégia 

específica e emergencial para a unidade, até porque, segundo o secretário, não 

cabia a ele “ações periféricas”. 

Segundo reportou, sua pasta providenciou um conjunto de licitações 

para suprir o hospital das suas necessidades imediatas, foram 

 

                                                 
60 A posse da nova diretora do HMCF ocorreu no dia 19 de abril de 2019, conforme declarações 

de Tania Lydia Matozinho Lowen Pires, conforme dir-se-á adiante. 
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[...] nove licitações para que a gente cumprisse esse papel, que 

é de abastecimento completo de material elétrico e hidráulico 

para fazer reparos, insumos, opcionais para você não ter álcool 

iodado faltando, das coisas mais simples às mais complexas [...]. 

 

Não se fez uma auditoria na unidade, ou mesmo uma inspeção no 

HMCF, a fim de apurar se as mortes poderiam ter alguma relação com a 

qualidade da gestão, ou se o desabastecimento reportado poderia estar 

relacionado a essa mesma deficiência. Quanto a essa ausência de medidas 

concretas e imediatas para o enfrentamento dos óbitos, o secretário de saúde 

disse que 

 

[...] não cabe ao secretário as medidas concretas; por isso a 

gente colocou outra pessoa lá, porque ela tem o conhecimento 

técnico em ginecologia e obstetrícia. Que ela possa fazer essa 

imediata ação, até porque não é minha especialidade [...]. 

 

Na opinião do secretário municipal de saúde de Cabo Frio, não cabia a 

ele nenhuma iniciativa emergencial para enfrentar os 17 óbitos ocorridos entre 

janeiro e abril no HMCF porque a unidade tinha um diretor e ele, secretário, 

deveria cuidar das questões macro da administração. 

Tal declaração, que em si mesma beira o absurdo, revela uma visão 

completamente equivocada do papel de um gestor público, verdadeiro escândalo 

quando se trata de uma autoridade desse nível. 

Quando o secretário foi indagado quanto à fiscalização exercida sobre o 

HMCF, MÁRCIO RIBEIRO MUREB respondeu: 

 

[...] a fiscalização, na verdade, não cabe à secretaria de saúde, 

cabe aos órgãos que são competentes para isso. Existe o 

COREN o CREMERJ. Em cada esfera existem os órgãos 

fiscalizatórios. A secretaria de saúde simplesmente faz a função 

de gerir e municiar as pessoas que trabalham lá com os 

insumos, remédios e tudo que demanda para algum hospital, 

mas não cabe à secretaria fazer fiscalização. 
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Ora, fiscalizar é um dever básico de qualquer gestor e uma obrigação 

inarredável para aqueles que se colocam à frente de um setor qualquer da 

administração pública, sobretudo quando o desempenho desse setor envolve 

diretamente riscos concretos a vidas humanas. Gestor que não fiscaliza a 

execução dos serviços sob sua alçada não gerencia nada. 

MARCIO MUREB confirmou que o HMCF não tinha autonomia 

administrativa e orçamentária para efetivar compras e contratações, e que esses 

procedimentos eram realizados globalmente em toda a rede de saúde do 

município, a partir das demandas das unidades e que tinha dificuldades nesses 

processos administrativos, em razão das complexidades que envolvem as 

licitações na Administração Pública. 

De resto, seu depoimento foi pouco esclarecedor. Limitou-se em apontar 

as inúmeras dificuldades que encontrou ao assumir a direção da pasta da saúde 

pública municipal, dificuldades de ordem orçamentária, de recursos humanos e 

de desabastecimento generalizado. Segundo suas próprias palavras, o depoente 

“pegou uma secretaria onde faltava tudo”. 

Pois bem, meses depois de assumir uma “secretaria onde faltava tudo”, 

MARCIO MUREB não soube informar se os repasses dos recursos do Sistema 

Único de Saúde estavam regulares, acreditando que essa informação caberia à 

secretaria municipal de fazenda. Não soube informar, também, sobre a 

elaboração de um plano de cargos e salários de sua pasta, a fim de suprir o 

déficit de profissionais, alegando que “isso caberia ao executivo”, como se a 

secretaria de saúde pertencesse a outro poder. 

Não soube informar, enfim, o motivo de tantos óbitos no HMCF e por 

isso também não elaborou nenhum plano ou medida concreta e interventiva para 

estancar o problema, que, segundo sua opinião, 

  

[...] cabe aos agentes técnicos que estão lá [no HMCF], porque 

eu não faço o atendimento direto à parturiente nenhuma, eu faço 

somente as ações globais, que é dar condições dessas pessoas 

trabalharem. 
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Mesmo depois de tantas mortes ocorridas numa unidade de saúde sob 

sua responsabilidade, o secretário de saúde disse desconhecer os fluxos de 

trabalho no HMCF, porque “para isso tem agente técnico lá”. 

Aliás, um pensamento recorrente em seu depoimento traduz a sua visão 

de administrador público: “a ação do gestor não é ter ação periférica, é ter 

ação global”. 

Em suma, de acordo com MARCIO RIBEIRO MUREB, as dificuldades 

do HMCF, que teriam contribuído para todas essas mortes no período em 

análise, têm relação com as condições precárias nas quais encontrou a 

secretaria de saúde, com a falta de material necessário ao trabalho do hospital, 

a descontinuidade dos contratos, morosidade nos processos licitatórios e 

insuficiência orçamentária, por conta de trabalhar, no segundo semestre de 

2018, com um orçamento aprovado pela gestão anterior. 

Nesse ponto, convém destacar que, indagado pela CPI se diante de um 

quadro tão alarmante de deficiências estruturais e estruturantes alguma medida 

de suplementação orçamentária foi tomada pela prefeitura, o secretário de 

saúde MARCIO MUREB, administrador das “questões globais” não soube 

informar. 

A CPI da Câmara Municipal, por sua vez, afirma que: 

 

[...] Muito embora o orçamento da saúde que estava sendo 

executado era aquele aprovado pela gestão anterior para o ano 

de 2018, nas próprias Leis Orçamentárias (LOA e LDO 2018) há 

uma previsão de pré-autorização dada pela Câmara de 

Vereadores para o Executivo para que sejam feitos 

remanejamentos ou suplementações por insuficiência de fundos 

em determinada área. Ademais, havendo necessidade, o 

executivo pode pedir autorização à Câmara para fazer 

suplementação para além do valor pré-autorizado [...]. 

 

Conforme se pode verificar no pronunciamento da CPI municipal, havia 

mecanismos legais para enfrentar a emergência na área de saúde no âmbito da 

questão orçamentária. Quanto à morosidade e complexidade dos processos 

licitatórios, cabe dizer que também a lei federal 8.666/93 tem dispositivos que 

preveem a possibilidade de dispensa de licitação em situações excepcionais, 
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como parece ter sido aquela encontrada pelo secretário MARCIO RIBEIRO 

MUREB, no segundo semestre de 2018, ao assumir o cargo. 

O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, em seu Curso de Direito 

Administrativo, quanto a essa possibilidade, ensina: 

 

[...] a dispensa contempla hipóteses em que a licitação seria 

possível, entretanto, razões de tomo justificam que se deixe de 

efetuá-la em nome de outros interesses públicos que merecem 

acolhida61. 

  

A lei federal nº. 8.666/93, em seu artigo 24, estabelece que: 

 

[...] nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 

ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 

obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 

particulares, e somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 

parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no 

prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 

ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos62. 

 

Se as dificuldades e deficiências elencadas pelo secretário de saúde 

existiram no grau e na intensidade com as quais foram descritas, eram 

perfeitamente superáveis com algum nível de planejamento e conhecimento das 

questões administrativas e estavam todas ao alcance das “competências 

globais” de um gestor diligente. 

No curso da 3ª Reunião Ordinária foi inquirida, ainda, PALOMA SILVA 

DE CARVALHO, enfermeira e chefe da Comissão de Controle de Infecções 

Hospitalares (CCIH) do HMCF. Ouvida sobre os fatos que deram origem à 

                                                 
61 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de direito administrativo. Op. Cit. p. 561. 
 
62 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8666cons.htm. Acesso em: 07 de out. 
de 2019. 
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presente CPI, disse que não tinha relações pessoais com PAUL HERBERT e 

LÍVIA NATIVIDADE, a não ser profissionais. Disse ter ingressado na prefeitura 

municipal através de “contrato” em 2009 e designada para o HMCF em 2011. 

Disse ainda que renova esse “contrato de trabalho” a cada ano. 

Sobre o controle infectológico nas dependências do HMCF, PALOMA 

SILVA DE CARVALHO disse que: 

 

[...] Na verdade, nós fazemos um trabalho de controle de 

infecção hospitalar; fazemos um rastreamento de pacientes que 

retornam com infecção de centro cirúrgico. Nossas ações são 

voltadas para a parte de limpeza, parte de estratégia de 

organização. Nós temos um plano de controle de infecção 

hospitalar previamente elaborado [...] um regimento interno. E 

quando aconteceu, nós começamos a intensificar as nossas 

ações a nível de (sic) limpeza, alguma coisa que pudesse estar 

pendente ou relacionada, mas as intensificações mesmo das 

nossas ações enquanto enfermagem e enquanto coordenação 

de CCIH [..]. 

 

A depoente informou que apenas em uma reunião ocorrida no HMCF, no 

dia 04 de abril, é que “foi informado sobre os casos que ocorreram e possíveis 

causas”. 

Alegou ter algumas deficiências para o desempenho da função, entre as 

quais a falta de capote impermeável e óculos. Perguntada com relação ao fato 

de ter sido apurado que profissionais de serviços gerais estariam sendo 

empregados como maqueiros, PALOMA SILVA DE CARVALHO disse que 

somente tomou conhecimento desse desvio de função por ocasião da CPI 

instaurada pela Câmara Municipal. 

Perguntada com relação a infiltrações observadas no HMCF quando da 

visita realizada pelos membros desta CPI, PALOMA SILVA DE CARVALHO não 

soube informar há quanto tempo as tais infiltrações existiam, mas que já tinha 

informado sobre essa irregularidade ao setor administrativo do HMCF, 

“aguardando que essas obras sejam realizadas”. 

Quanto aos casos de infecção hospitalar ocorridos no HMCF, a depoente 

disse:  
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Nós tivemos uma redução grande dos números de infecção. 

Assim que eu entrei em 2017 [para a CCIH], o quantitativo de 

infecções era muito maior. Tínhamos casos mais elevados/mês 

de pacientes que retornavam com infecção de centro cirúrgico, 

porque a minha busca ativa é em cima de infecções de centro 

cirúrgico dos partos cesáreos. E assim que nós começamos a 

intensificar nossas ações fazendo um trabalho amplo de 

desinfecção terminal, desinfecção concorrente, aumentando a 

parte de educação continuada da equipe de limpeza, tendo 

também essa troca muito grande com a equipe de enfermagem, 

conseguimos reduzir intensamente o número de pacientes que 

retornavam com infecção de centro cirúrgico. Nós passamos no 

ano passado período de três meses sem, e inclusive em janeiro 

e fevereiro deste ano não tivemos caso algum.   

 

Segundo PALOMA SILVA DE CARVALHO, nenhuma das mortes 

ocorridas e que são analisadas por esta CPI pode ser associada à infecção 

hospitalar. 

A depoente informou ainda que o HMCF tem protocolo para o tratamento 

do lixo hospitalar. Quanto às condições gerais de trabalho, 

 

[...] em nível documental, existe. Todo esse trabalho em nível de 

educação continuada para a melhoria dos funcionários pela 

parte da limpeza existe, mas alguma coisa, né, um equipamento 

de proteção individual completo, isso poderia beneficiar, poderia 

não, isso beneficiaria o trabalho, sim [...] outras questões 

pontuais teriam que ser realmente voltadas para o administrativo 

também [...]. 

  

Ficam patentes as carências administrativas no HMCF mesmo a 

depoente se esforçando para disfarçá-las. 

  

A equipe de limpeza hoje precisa [...] de equipamentos, de 

educação continuada; precisa do apoio à minha parte em 
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relação à questão vacinal, do controle de vacina dos 

funcionários. Tudo isso é feito, mas, em nível de informação do 

que o Hospital pode oferecer, nós estamos tentando dar o que é 

o melhor; agora, em nível de satisfação individual de cada 

profissional, eu não teria como responder. 

 

Perguntada se diante das demandas do setor as solicitações eram 

atendidas adequadamente pela administração, a depoente declarou: 

 

[...] Não sempre. Às vezes, não é possível. Por exemplo, há 

questões de obras. Não é possível a execução rápida, por 

questões que não competem a mim informar, por questão de 

obras, muitas vezes não pode ser naquele momento atendidas. 

Nas questões dos insumos, quando nós solicitamos, eles são 

sempre atendidos dentro do possível ou, às vezes, não 

atendidos em sua totalidade. Mas a gente sempre informa uma 

falta, sim, o hospital nos entrega uma demanda, e às vezes, não 

completa. Mas dentro de uma possibilidade, sim. 

 

 

De acordo com PALOMA SILVA DE CARVALHO, o hospital tem 

problemas de suprimento, mas oferece aquilo que pode dentro de suas 

possibilidades. No entanto, ao contrário do que informou a depoente, no HMCF 

essas possibilidades estão aquém do necessário, como demonstrou a inspeção 

do CREMERJ do dia 17/04, observando um déficit de 10 funcionários na equipe 

de limpeza do HMCF. 

No mais, PALOMA SILVA DE CARVALHO pouco acrescentou que 

pudesse esclarecer as causas dos óbitos apurados neste inquérito parlamentar. 

É preciso ressaltar, contudo, a estranha relação jurídica construída entre 

a depoente e a Administração Municipal de Cabo Frio, que não deixou de 

chamar a atenção dos membros desta CPI. 

PALOMA SILVA DE CARVALHO afirmou em depoimento ter ingressado 

no serviço público municipal por meio de contrato no ano de 2009, perfazendo 

até o momento dez anos de serviço público dedicados à área da saúde. A 

CR/88, de fato, prevê a possibilidade de contratação sem concurso público em 

seu artigo 37, inciso IX, desde que uma lei, no caso lei municipal, estabeleça os 
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casos de contratação por prazo determinado e sempre para atender a 

necessidades temporárias de excepcional interesse público. 

O texto constitucional diz literalmente o seguinte: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, e do Distrito Federal e dos 

Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também 

ao seguinte: 

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público63;  

 

Sobre o tema, o administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello 

leciona: 

 

Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante 

contingências que desgarrem da normalidade das situações e 

presumam admissões apenas provisórias, demandadas em 

circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação 

imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime 

normal de concursos)64.  

 

O município de Cabo Frio possui uma lei que disciplina essa forma de 

admissão excepcional, criando aquilo que a norma chama de “regime especial 

de contratação de pessoal”. Trata-se da lei municipal nº. 2.178, de 23 de janeiro 

de 200965, que assim estabelece: 

                                                 
63 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República. Brasília, DF: Senado, 2018, p. 21. 

 
64 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo... op. Cit. p. 294. 

 
65 A referida lei municipal em comento encontra-se disponível para consulta em: 

https://leismunicipais.com.br/a/rj/c/cabo-frio/lei-ordinaria/2009/217/2178/lei-ordinaria-n-2178-
2009-cria-os-cargos-de-provimento-em-comissao-que-menciona-institui-o-regime-especial-de-
direito-administrativo-reda-autoriza-a-instituir-por-decreto-o-programa-municipal-de-concessao-

https://leismunicipais.com.br/a/rj/c/cabo-frio/lei-ordinaria/2009/217/2178/lei-ordinaria-n-2178-2009-cria-os-cargos-de-provimento-em-comissao-que-menciona-institui-o-regime-especial-de-direito-administrativo-reda-autoriza-a-instituir-por-decreto-o-programa-municipal-de-concessao-de-estagios-revoga-a-lei-n-1396-de-27-de-marco-de-1997-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/rj/c/cabo-frio/lei-ordinaria/2009/217/2178/lei-ordinaria-n-2178-2009-cria-os-cargos-de-provimento-em-comissao-que-menciona-institui-o-regime-especial-de-direito-administrativo-reda-autoriza-a-instituir-por-decreto-o-programa-municipal-de-concessao-de-estagios-revoga-a-lei-n-1396-de-27-de-marco-de-1997-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/rj/c/cabo-frio/lei-ordinaria/2009/217/2178/lei-ordinaria-n-2178-2009-cria-os-cargos-de-provimento-em-comissao-que-menciona-institui-o-regime-especial-de-direito-administrativo-reda-autoriza-a-instituir-por-decreto-o-programa-municipal-de-concessao-de-estagios-revoga-a-lei-n-1396-de-27-de-marco-de-1997-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/rj/c/cabo-frio/lei-ordinaria/2009/217/2178/lei-ordinaria-n-2178-2009-cria-os-cargos-de-provimento-em-comissao-que-menciona-institui-o-regime-especial-de-direito-administrativo-reda-autoriza-a-instituir-por-decreto-o-programa-municipal-de-concessao-de-estagios-revoga-a-lei-n-1396-de-27-de-marco-de-1997-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/rj/c/cabo-frio/lei-ordinaria/2009/217/2178/lei-ordinaria-n-2178-2009-cria-os-cargos-de-provimento-em-comissao-que-menciona-institui-o-regime-especial-de-direito-administrativo-reda-autoriza-a-instituir-por-decreto-o-programa-municipal-de-concessao-de-estagios-revoga-a-lei-n-1396-de-27-de-marco-de-1997-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/rj/c/cabo-frio/lei-ordinaria/2009/217/2178/lei-ordinaria-n-2178-2009-cria-os-cargos-de-provimento-em-comissao-que-menciona-institui-o-regime-especial-de-direito-administrativo-reda-autoriza-a-instituir-por-decreto-o-programa-municipal-de-concessao-de-estagios-revoga-a-lei-n-1396-de-27-de-marco-de-1997-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/rj/c/cabo-frio/lei-ordinaria/2009/217/2178/lei-ordinaria-n-2178-2009-cria-os-cargos-de-provimento-em-comissao-que-menciona-institui-o-regime-especial-de-direito-administrativo-reda-autoriza-a-instituir-por-decreto-o-programa-municipal-de-concessao-de-estagios-revoga-a-lei-n-1396-de-27-de-marco-de-1997-e-da-outras-providencias
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https://leismunicipais.com.br/a/rj/c/cabo-frio/lei-ordinaria/2009/217/2178/lei-ordinaria-n-2178-2009-cria-os-cargos-de-provimento-em-comissao-que-menciona-institui-o-regime-especial-de-direito-administrativo-reda-autoriza-a-instituir-por-decreto-o-programa-municipal-de-concessao-de-estagios-revoga-a-lei-n-1396-de-27-de-marco-de-1997-e-da-outras-providencias
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Art. 5º A contratação para atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público só poderá ser efetivada na 

hipótese de não dispor a Administração Pública, em seus 

quadros, de pessoal que para tal fim possa ser remanejado e 

visará exclusivamente: 

IV – atendimento urgente às necessidades dos serviços de 

saúde, segurança e salubridade públicas, que requeiram pronta 

atuação do Poder Público Municipal para evitar riscos à 

população. 

§ 1º As contratações de que trata o artigo 5º não poderão 

ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, admitida apenas uma 

prorrogação por igual período. 

 

A razão do dispositivo constitucional, como fica claro pela leitura do 

texto, é que o serviço contratado seja temporário e para atender demanda 

urgente, e por isso dispensaria o concurso público. Não parece ser esse o caso 

da contratação de PALOMA SILVA DE CARVALHO. Não se pode falar de uma 

situação emergencial que se arrasta por uma década. Da mesma forma que 

PALOMA, o serviço público municipal de Cabo Frio deve possuir muitos outros 

servidores, vinculados à Administração Pública por esse mesmo e estranho 

modo de contratar. 

A questão precisa ser encaminhada ao Ministério Público Estadual para 

que seja verificada a sua regularidade diante da legislação vigente. É indiscutível 

que esse tipo de contratação demonstra a existência de problemas sérios na 

gestão de pessoal do município, com a possibilidade de impactar a prestação do 

serviço público nos mais diversos setores, inclusive na área da saúde. 

A precariedade de um vínculo de trabalho que se renova anualmente 

pode criar sérios problemas para a Administração Pública. Um trabalhador que a 

cada ano depende do talante de sua chefia imediata para ter seu contrato laboral 

renovado pode se ver constrangido a manifestar uma lealdade não à 

Administração, mas ao administrador da vez, em uma condição que coloca em 

risco permanente o princípio constitucional da moralidade.  
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Na sequência da mesma reunião ordinária, a CPI inquiriu FERNANDA 

PÓVOAS DOS SANTOS, coordenação de enfermagem e membro da Comissão 

de Óbitos do HMCF. 

Sobre os fatos, disse trabalhar na coordenação de enfermagem do 

HMCF desde 2017. Disse não ser parente dos diretores PAUL HERBERT e 

LÍVIA NATIVIDADE e mantinha com ambos apenas relações profissionais. 

Disse fazer parte da Comissão de óbitos da unidade e que ainda estavam 

estudando as causas das mortes que estão sendo apuradas. 

A primeira reunião da referida comissão ocorreu no dia 04 de abril do 

ano em curso. De acordo com o cronograma do HMCF, até então adotado, a 

comissão de óbitos se reunia a cada três meses, segundo informou FERNANDA 

PÓVOAS DOS SANTOS. 

 

[...] É, a cada três meses. Porém, se houver alguma situação a 

ser discutida, nós nos reunimos antes. Porém, devido a toda 

essa situação, devido à instalação dessa CPI, nós nos reunimos 

agora no dia 04 [de abril] e estamos com o cronograma para nos 

reunirmos a partir de quinze dias. 

 

Ou seja, as dez mortes de bebês ocorridas no mês de janeiro de 2019 

não foram consideradas, pela administração PAUL HERBERT e LÍVIA 

NATIVIDADE, uma “situação digna de ser discutida” pela comissão de óbitos. 

Apenas depois da instauração da CPI o fato chamaria a atenção dos dirigentes 

da unidade. 

O artigo 5º da resolução nº. 2.171/2017, do Conselho Federal de 

Medicina, que regulamenta as Comissões de Óbito nas instituições hospitalares, 

estabelece o seguinte: 

 

A comissão de revisão de óbito se reunirá mensalmente, caso 

haja óbito a ser analisado, podendo realizar reuniões 

extraordinárias sempre que necessário66. 

                                                 
66 A referida resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) encontra-se disponível para 

consulta mais detalhada, para o leitor interessado disponível em: 
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A Comissão de revisão óbitos deveria ter se reunido ainda no mês de 

janeiro de 2019, diante das 10 mortes ocorridas apenas naquele mês, de acordo 

com a resolução. 

Segundo o depoimento de FERNANDA PÓVOAS DOS SANTOS, a 

Comissão de Óbitos já existia em janeiro de 2019, até porque a depoente foi 

designada como membro dessa comissão precisamente naquele mês. Apesar 

disso, a Comissão não se reunião e não analisou os óbitos, somente o fazendo 

ao longo do mês de abril. 

TÂNIA LYDIA MATOZINHO LOWEN PIRES, atual diretora do HMCF, à 

época coordenadora da Comissão de Revisão de Óbitos, disse em seu 

depoimento a esta CPI: 

 

[...] por causa dessa CPI, disso tudo, comecei a ler a respeito e 

sobre o que é a Comissão de óbitos, porque muitas vezes 

falavam assim: “Vocês não têm comissão, vocês não têm 

comissão”. E nós não entendíamos, porque, na realidade ela já 

estava lá e estava atuando, não só a Comissão de Óbitos, como 

a Comissão de Ética também. Só que nós descobrimos que essa 

Comissão de Óbitos tem que ser feita através do diretor técnico 

com um pedido junto ao CREMERJ. Então na realidade ela 

atuava de uma forma irregular, não regulamentada, assim como 

a Comissão de Ética, também, ela foi eleita, mas na realidade 

não tinha legitimidade uma vez que ela só passa a ser legítima 

depois que são dados os nomes ao CREMERJ, é feito uma 

eleição dentro do hospital para que essa comissão seja atuante.  

 

O relato é surpreendente: foi preciso instaurar uma CPI para que a 

coordenadora da Comissão de Revisão de Óbitos do HMCF procurasse ler 

sobre o que era. Afinal de contas, era a comissão para a qual ela fora designada! 

Quanto às causas possíveis dos óbitos, FERNANDA PÓVOAS DOS 

SANTOS disse: 

 

                                                                                                                                                 
http://www.lex.com.br/legis_27599146_RESOLUCAO_N_2171_DE_30_DE_OUTUBRO_DE_201
7.aspx. Acesso em: 09 de out. de 2019. 
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É difícil de falar, porque só quem passou por isso sabe o que 

esse momento de dor é para nós, do hospital [...] Não 

gostaríamos que tivessem ocorrido tantas mortes [...]. Temos que 

colocar a mão na consciência para a gente refletir sobre tudo 

que passamos. E queremos muito que realmente se descubram 

os casos, que sejam apontados mesmo para que haja correção. 

 

FERNANDA PÓVOAS DOS SANTOS não soube informar. Não 

apresentou nenhuma hipótese que ajudasse a entender a causa das mortes, até 

porque a comissão de óbitos, da qual é membro, se reuniu pela primeira vez, 

segundo declarou, tão somente no mês de abril, quando já haviam morrido 17 

nascituros/recém-nascidos. 

 

Os fatos, os óbitos [...] é uma coisa que nos chamou muita 

atenção, esse quantitativo. Enquanto coordenação de 

enfermagem nós estamos investindo muito na educação 

continuada dos nossos profissionais de enfermagem, parte de 

humanização [...] Nos chamou muita atenção também o 

quantitativo de sífilis em gestantes, aumentou bastante [...] E 

estamos juntos com essa CPI e também com a direção do 

hospital, hoje com a atual direção, buscando e estudando cada 

caso. 

 

Não deixa de ser curiosa a repetição, em todos os depoimentos, da 

palavra humanização. Apesar de ser um termo presente no discurso dos 

servidores do HMCF ouvidos ao longo desta CPI, nenhum servidor inquirido 

pareceu estranhar a morte, o que indica que a reiteração do termo é a maior 

prova da distância em relação àquele ideal. Humanizar, de algum modo, significa 

um processo por meio do qual a criatura humana triunfa sobre a natureza, sobre 

a morte, ao menos no plano simbólico67. 

A naturalização da morte, ao ponto de não se estranhar 10 óbitos de 

nascituros/recém-nascidos em um único mês, manifesta o esvaziamento de 

sentido do termo humanização. 

                                                 
67 BECKER. Ernest. A negação da morte. São Paulo: Record, 2007. 
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LÍDIA SÁ DE BARRETO, representante da Associação de Doulas do 

Rio de Janeiro, ouvida por esta CPI em sua 5ª reunião ordinária, disse, quanto 

às suas impressões acerca do atendimento “humanizado” do HMCF: 

 

[...] a gente acolhe muitas mulheres que se queixam do 

atendimento no hospital [HMCF]; eu acho muito importante a 

questão emocional de uma pessoa que está passando por um 

luto. E eu vejo que, no hospital, não houve esse acolhimento [...]. 

Você se preocupar com... ter esse olhar para o puerpério e notar 

que essa mulher está passando por um luto, e que isso também 

pode afetar a saúde dela [...]. 

 

AMANDA SILVA DE CARVALHO, enfermeira, coordenação de 

enfermagem, foi ouvida nestes autos. 

Disse não ter qualquer grau de parentesco com PAUL HERBERT, LÍVIA 

NATIVIDADE, ou mesmo com a diretora atual do HMCF, TÂNIA LYDIA 

MATOZINHO LOWEN PIRES. 

Sobre os fatos que deram origem à presente CPI, ou seja, acerca das 

razões que motivam os 17 óbitos de bebês no HMCF entre janeiro e abril de 

2019, a declarante disse:  

 

Está sendo feito um levantamento, um estudo dos casos por 

conta de tentarmos compreender o motivo pelo qual eles 

aconteceram. Teve agora no dia 04 de abril uma reunião para 

fazer esse levantamento e estudo de casos. 

 

Disse não fazer parte da Comissão de Revisão de Óbitos, porém, esteve 

presente na mencionada reunião do dia 04. Nessa reunião, 

 

[...] foi feito um levantamento, um estudo de cada caso, um 

resumo de cada caso conforme falei, e foi entregue à Saúde 

Coletiva um pedido e também aos ESFs de ações preventivas 

junto a esses órgãos para tentarmos minimizar, porque foi 

pontuado nesse estudo um grande número de casos de sífilis. 
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Então, a gente encaminhou aos ESFs para que fossem feitas 

ações e também à Saúde Coletiva. 

 

Ao ser indagada quanto aos recursos humanos disponíveis para o 

atendimento das pacientes no HMCF, AMANDA SILVA DE CARVALHO disse: 

 

No momento, nós temos quarenta e quatro enfermeiros e cento 

e trinta e três técnicos de enfermagem. O dimensionamento da 

nossa unidade está sendo feito junto à coordenação geral do 

município. E, assim, nós fizemos um levantamento prévio. Creio 

que necessitamos, nesse momento, de uma média de vinte e 

dois enfermeiros e acredito que trinta e poucos técnicos. É uma 

estimativa [...]. 

 

O Conselho Regional de Enfermagem (COREN), após inspecionar o 

HMCF, concluiu: 

 

O subdimensionamento do quantitativo de profissionais de 

enfermagem na instituição compromete a assistência de 

enfermagem segura e livre de risco aos usuários e inviabiliza a 

implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem 

[...]. O déficit profissional da equipe de enfermagem representa 

não só o ferimento da Lei do Exercício Profissional de 

Enfermagem, mas um risco aos pacientes atendidos no Hospital 

da Mulher de Cabo Frio, podendo ensejar em situações que 

levem a imprudência, imperícia e negligência [...]. 

 

O pré-parto, por exemplo, não possuía, à época dos óbitos, enfermeira 

24h, apenas “das 8h às 17h”, conforme relatou AMANDA SILVA DE 

CARVALHO, sendo que depois desse horário a “enfermeira da maternidade 

ficava responsável pelo setor [pré-parto] também”. 

Há problemas sérios de recursos humanos no HMCF, como de resto em 

toda a Administração Pública municipal, conforme informação colhida junto à 3ª 

Promotoria de Justiça e Tutela Coletiva – Núcleo Cabo Frio. O município não 
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realiza concurso público há muitos anos, o que tem provocado déficit nos 

setores da administração, para não falar em desvios de função como os 

registrados por esta CPI, quando se verificou que pelo menos dois auxiliares de 

serviços gerais estavam sendo empregados como maqueiros no HMCF, como 

forma de atenuar a defasagem do quadro de pessoal. Outro desvio de função 

constatado foi o de uma auxiliar de enfermagem exercendo o papel de doula. 

ANDRÉ CIRNER DE PAULA e RENATA SOUZA, da Coordenadoria de 

Auditoria de Contas, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE), 

foram ouvidos pela CPI, do dia 30/04/2019. 

Os servidores contribuíram com os trabalhos desta CPI dando uma visão 

ampla da gestão político-administrativa do município de Cabo Frio nos últimos 

anos. 

ANDRE CIRNER declarou: 

 

De 2012 a 2017, o município nunca deixou de cumprir um 

mínimo de saúde, ele sempre cumpriu o percentual mínimo. Às 

vezes, ele até cumpriu o dobro do mínimo. Então, de 2012 a 

2017, o mínimo que ele aplicou em saúde foram 19%, que foi no 

ano de 2012; em 2017 ele aplicou 29,21% da receita de 

impostos em ações e serviços públicos de saúde. 

 

Houve no período uma significativa diminuição nos gastos com saúde, 

mas o fenômeno foi devido à redução do conjunto global das receitas. Na 

sequência, ANDRÉ CIRNER afirmou: 

 

Isso houve bastante [redução das receitas] por conta da queda 

abrupta de receita que o município de Cabo Frio teve [...], por 

exemplo, em 2014 [o município] gastou 324 milhões; em 2016 

ele gastou 170 milhões, praticamente a metade do que ele havia 

gasto (sic) nos dois anos anteriores, mas tudo em consequência 

da queda de receita, da crise que todos os municípios 

enfrentaram. E o município de Cabo Frio particularmente maior, 

por conta que ele tinha uma grande dependência, tem uma 

grande dependência de royalties [...]. Só para ter uma ideia, em 
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2012, 44% da receita do município eram de royalties. Em 2017, 

esse percentual caiu para 16%.   

 

Sobre a gestão da política de saúde do município de Cabo Frio, 

RENATA SOUZA disse que: 

 

[...] Nós sempre nos deparamos com gestões muito complicadas 

no município. Todas essas três auditorias, eu me lembro de que 

a de 2013 fui eu que estive pessoalmente lá. A equipe de gestão 

sempre com muita dificuldade. Os indicadores de saúde não 

muito bons. Por exemplo, apesar, na época, de ter um aporte de 

recursos muito grande em relação aos royalties, a gente via que 

a tenção básica não tinha 100% de cobertura [...] a gente 

sempre viu uma dificuldade enorme na gestão de saúde pública 

do município em todos esses anos [...]. 

 

E mais adiante, especificou: 

 

Por exemplo: a gente fez auditoria na parte de planejamento em 

saúde [...]; não tinha setor de planejamento no município na 

época – e isso foi a primeira auditoria, em 2012. Não tinha setor 

de planejamento, não tinha uma pessoa responsável. Eles não 

tinham todos os instrumentos de planejamento que eram 

preconizados [...] uma estrutura precária [...]. Em 2013, a gente 

fez uma auditoria sobre os contratos da saúde [...]. Da mesma 

forma, a parte de planejamento também precária, os 

instrumentos de planejamento, os contratos. Alguns contratos 

sem licitação [...] o acompanhamento dos contratos, muito difícil 

[...]; em 2015, a gente identificou que não tinha regulação no 

município, não tinha o setor de regulação, não tinha central de 

regulação, nem ambulatorial; não tinha central de regulação 

hospitalar; não tinha sistema de regulação e isso porque o 

Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente o sistema de 

informação.  
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O relato dos servidores do TCE vem reforçar aquilo que se depreende 

das oitivas e demais elementos de prova que integram os presentes autos: o 

município de Cabo Frio tem problemas estruturais de gestão na área de saúde 

que, sem qualquer sombra de dúvida, possuem potencial capacidade de 

impactar negativamente a qualidade do serviço prestado à população local.  

Esperar um serviço de qualidade no serviço público, quando uma 

secretaria tem dificuldades em equacionar os problemas de saúde do município 

- porque não possui um setor de planejamento -; ou quando, as pessoas 

designadas para os cargos de direção de uma unidade de saúde pública 

demonstram pouca, ou quase nenhuma, familiaridade com a Administração 

Pública e suas especificidades, é muito pouco razoável. 

Os óbitos ocorridos no HMCF, objeto de apuração nesta CPI, estão 

relacionados tanto às falhas estruturais de gestão da saúde pública municipal 

quanto àquelas decorrentes da gestão da unidade. É preciso dizer que não 

basta ser médico ou administrador para dirigir um equipamento de saúde 

pública. Além dessas qualificações, até certo ponto óbvias, é necessário um 

mínimo de comprometimento e de conhecimento, também, das questões da 

Administração Pública. Estar à frente de um órgão público sem dominar, 

minimamente, a complexidade da matéria administrativa é garantia de 

ineficiência. 

LÍDIA SÁ BARRETO, representante da Associação de Doulas68 do Rio 

de Janeiro, foi ouvida no dia 14 de maio do corrente. 

Por meio do trabalho que as doulas vêm desenvolvendo no HMCF, 

chegou ao conhecimento da declarante, conforme relatou, vários casos de 

desrespeito e violência contra as pacientes do HMCF. 

 

[...] a gente avalia isso como violência obstétrica. Por mais que o 

Ministério da Saúde tenha banido esse termo [...]. Mas é uma 

violência contra a mulher, sim, você impedir a entrada da doula, 

que é uma lei estadual [...]. Segundo algumas doulas que a 

gente tem ouvido, elas só conseguem atuar se a mulher abrir 

mão do direito do acompanhante [...] Então, essa mulher já não 

                                                 
68 De acordo com a lei estadual nº. 7.314, de 15 de junho de 2016, doulas são acompanhantes 

de parto escolhidas livremente pelas gestantes e parturientes durante todo o período de trabalho 
de parto, parto e pós-parto sempre que solicitadas pela parturiente. O atendimento prestado 
pelas doulas visa o suporte contínuo à gestante no ciclo gravídico puerperal, favorecendo a 
evolução do parto e o bem-estar da gestante. Disponível em: 
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/f6a4bdfe5bb46c4383
257fd4005a506c?OpenDocument. Acesso em: 10 de out. de 2019.  
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tem o direito a um acompanhante do sexo masculino; ela não 

tem o direito a usar o telefone no pré-parto, nem no centro 

cirúrgico; ela não tem direito a ter o seu acompanhante de livre 

escolha, às vezes até por uma questão de condição social – 

porque a pessoa chega de sandália de dedo no hospital, eles 

não têm uma vestimenta necessária e acabam excluindo a 

pessoa daquele momento tão importante [...]. 

 

As doulas muitas vezes são impedidas de ingressar no hospital, 

segundo LÍDIA BARRETO. 

 

[...] nós temos algumas doulas na região que foram impedidas 

de entrar [no HMCF]. Mas por conta dessa dificuldade, as 

mulheres abrem mão do seu direito [...]. Por conta de uma 

questão de represália dentro da maternidade, elas preferiram 

não denunciar. Porque a gente entende que nós somos 

profissionais que acompanhamos as mulheres, e não existe uma 

diversidade muito grande dentro da maternidade [...] então, os 

nossos rostos ficam marcados [...] essas profissionais não 

denunciam porque elas têm receio de que essas mulheres, as 

próximas clientes, possam sofrer algum tipo de retaliação [...] no 

nosso trabalho que a gente faz, às vezes engole muito sapo em 

prol das nossas clientes [...] 

 

Com relação ao fato de o HMCF possuir servidores atuando também 

como doulas, LÍDIA BARRETO, disse que essa confusão pode prejudicar a 

evolução do parto, porque, 

 

[...] quando você está desenvolvendo um trabalho de assistência 

a um nascimento [...] essa pessoa, sendo uma técnica de 

enfermagem [ou enfermeira], essa pessoa está completamente 

envolvida naquele evento com olhar técnico [...]. Se você coloca 

o suporte físico, contínuo e emocional, você deixa de perceber, 

notar coisas importantes que o olhar técnico deveria estar 

atento. 
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O depoimento de LÍDIA DE SÁ BARRETO veio reforçar, portanto, os 

relatos das pacientes e familiares coletados pelos membros desta CPI. Há muito 

que melhorar no HMCF no sentido da humanização do atendimento, o que 

significa investir na qualificação dos servidores. 

BERNARDO DE OLIVEIRA FERREIRA, inspetor da Polícia Civil com 

lotação na DEAM/CABO FRIO, foi ouvido na mesma reunião ordinária, ocorrida 

no dia 14 de maio. Sobre os fatos que estão sendo apurados pela especializada, 

o depoente disse: 

 

[...] que ainda em janeiro começou a surgir essas ocorrências 

envolvendo as mortes de fetos natimortos [...]. O primeiro caso 

foi o da GILMARA. Depois veio da LORENA e da LISANDRA. 

Inicialmente, a gente ouviu as vítimas. Uma, acho que duas, 

tiveram a mãe acompanhando. Também ouvimos a mãe [...]. 

Está praticamente pronta essa parte de oitiva de médicos [...]. Eu 

recebi uma quarta, recentemente [..], DANIELA DA SILVA 

MACHADO, quem comunicou o fato foi o esposo dela, Renato 

[...]. 

 

Todos os registros foram transformados em inquéritos policiais, ainda em 

curso. O inspetor BERNARDO passou a detalhar as providências tomadas em 

cada investigação, mas preferiu não emitir um juízo sobre os fatos em apuração, 

entendendo que essa opinião será pronunciada no momento do relatório pela 

autoridade policial. 

Esclareceu que não houve exame cadavérico nos corpos dos bebês 

vitimados, porque, legalmente, apenas nos casos de mortes suspeitas se 

realizam a necropsia.  

 

[...] Para ir para a necropsia, tem que ter morte violenta ou 

suspeita [...]. Quando morre no hospital, de evolução mórbida 

em relação de uma doença, não tem necropsia [...]. Qual a linha 

divisória de ter necropsia ou não? É o médico atestar a morte. 

Se o médico atestar a morte, não precisa de exame [...]. Se o 

médico não atestar a morte, ele tem que ir para o IML. 
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Quanto às causas dos óbitos, de acordo com as oitivas das testemunhas 

no inquérito, o declarante disse o que já foi repetido à exaustão no curso desta 

CPI: que as mortes estavam associadas a problemas de saúde das gestantes e 

aos pré-natais deficientes. 

RAFAELA BRAGA LEAL REIS, diretora de fiscalização do CREMERJ, 

foi ouvida pela CPI, em sua 6ª reunião ordinária, ocorrida no dia 21 de maio do 

ano em curso. 

A depoente relatou as muitas vezes em que o CREMERJ inspecionou o 

HMCF, apontando inúmeras irregularidades que nunca foram sanadas: 

 

[...] a fiscalização segue um protocolo do CFM, Conselho 

Federal de Medicina, e ela é regulamentada por uma resolução. 

Nós fizemos seis fiscalizações no Hospital da Mulher de Cabo 

Frio e todas com notificações [...]; ele segue [sem corrigir essas 

falhas] o que coloca em risco a vida do paciente, o CFM aponta 

como muito grave [podendo] ser passível de interdição. Após as 

notificações, não houve resposta da reciprocidade em que todo o 

corpo clínico e a direção tomavam ciência de que aquilo 

colocava em risco a vida dos pacientes, colocava em risco o ato 

médico, sendo cabível a interdição em até 10 dias.  Trinta dias 

depois nós fomos, nada foi adequado, foi realizada a interdição 

ética. 

 

A declarante relatou falta graves no HMCF, como determinantes da 

interdição realizada pelo CREMERJ, como a ausência de médico plantonista na 

UI neonatal, a falta de equipamentos, como o cardiotoco, que monitora a 

frequência cardíaca. Além disso, havia falhas estruturais muito 

comprometedoras, como o fato da direção do HMCF ter colocado “pacientes que 

acabaram de ter filho em um auditório”. 

 

[...] Existe um auditório [no HMCF], e como não havia como 

colocar as pacientes, foram colocadas no auditório. Não havia 

[nesse auditório] coberta; roupa de cama; camisola; tudo tinha 

que ser levado de casa. Não era permitido acompanhante, 
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apesar de ser lei que tenha um acompanhante. Não era 

permitido acompanhante durante o parto nem no pré-parto. O 

lactário, a gente chegou a notificar também a Vigilância Sanitária 

da região. O lactário não possuía geladeira, o que não garante 

que o leite seja condicionado da forma correta, podendo haver 

leite contaminado que leva à morte neonatal, a ausência de 

ICMEC onde esteriliza os materiais, a ausência de laboratório. 

Nessa maternidade, o sangue era coletado pela manhã, às 07h, 

e o resultado ele vinha só no plantão seguinte, no plantão 

noturno, mesmo nos casos mais graves. 

 

Perguntada quanto à resposta das autoridades, RAFAELA BRAGA 

LEAL REIS afirmou que as autoridades públicas foram cientificadas dessas 

irregularidades, mas só começaram a dar resposta aos problemas apontados, 

após a interdição ética promovida pelo CREMERJ. 

    LUIS GUILHERME TEIXEIRA DOS SANTOS, médico corregedor do 

CREMERJ, ouvido na mesma reunião ordinária, disse, sobre a interdição ética: 

 

A interdição ética, a gente só impede o funcionamento do 

médico. O local continua aberto. Continua funcionando dentro da 

precariedade dele [...] Por razões que tenho dificuldade de 

explicar, nunca foi feito [a interdição ética] no estado do Rio de 

Janeiro. Apenas no estado do Rio de Janeiro nunca foi feito isso. 

Em todos os estados do Brasil, já foi feito, e com bons 

resultados. Que é o que nós estamos vendo no momento [...] 

estamos falando de coisas simples como desfibrilador, 

medicamentos que deveriam ter em qualquer lugar [...]. 

 

Com relação à gestão hospitalar, LUIS GUILHERME TEIXEIRA DOS 

SANTOS não soube informar se PAUL HERBERT tinha ciência de todas as 

irregularidades detectadas nas sucessivas inspeções do CREMERJ, mas 

existiam contradições na unidade que não poderiam ter sido ignoradas: 

 

[...] vale a pena registrar que o Dr. PAUL não é registrado no 

CREMERJ como responsável técnico [pelo HMCF], onde até 
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sexta-feira [17/05/2019] não tinha nenhum responsável técnico 

pelo hospital. Onde, inclusive, o prefeito contradizia vários fatos 

nos relatórios dizendo que não era bem assim. Inclusive, ele 

apresentou documentos onde tinham comissões instaladas, que 

são básicas em qualquer unidade hospitalar como a CCIH, que é 

a comissão de infecção hospitalar e a comissão de verificação 

de óbitos que, segundo eles, já estavam instaladas, e no 

momento das vistorias era dito que não. 

 

De acordo com o relato do corregedor do CREMERJ, o HMCF não tinha 

responsável técnico inscrito no CREMERJ, ausência que tornava a unidade 

irregular junto ao órgão; providência simples que a administração do hospital 

(PAUL HERBERT e LÍVIA NATIVIDADE) não cumpriu, uma demanda que não 

exigia nada além de interesse e respeito pela coisa pública. Apenas no dia 

seguinte ao da intervenção ética, dia 17 de maio, já com a nova diretora TÂNIA 

LYDIA MATATOZINHO LOWEN PIRES, foi feito o registro do responsável 

técnico pelo HMCF junto ao CREMERJ. 

A comissão de óbitos, cuja responsável, TÂNIA LYDIA MATOZINHO 

LOWEN PIRES, afirmou em depoimento funcionar desde janeiro, mas de modo 

não regular, para o CREMERJ, não existia. Ao menos era essa a informação 

dada ao órgão fiscalizador durante a visitação. 

Todos esses desencontros demonstram uma administração 

desorientada.  

Perguntado quanto à posição do CREMERJ com relação aos óbitos 

ocorridos e a relação dessas mortes com a direção do HMCF, o corregedor 

preferiu não se manifestar, alegando que havia instaurado uma sindicância para 

apurar detalhadamente todos os casos. 

Perguntado quanto às medidas disciplinares tomadas contra a direção 

do hospital e com relação ao sistema de saúde, como um todo, LUIS 

GUILHERME TEIXEIRA DO SANTOS disse: 

 

[...] quando a gente faz a interdição é medida de exceção. A 

gente não quer fechar o ato médico em lugar nenhum [...]. O 

CREMERJ não defende o médico [...] defende a sociedade [...], 

consequentemente, eu tenho que defender o médico. O médico, 

ali, é vítima de um sistema cruel [...]. O secretário estadual de 
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saúde, ele também tem que ter a sua parcela de 

responsabilidade e auxiliar. Muitos desses prefeitos e secretários 

estaduais e municipais reclamam para a gente que eles não têm 

pactuações adequadas, eles não têm regulações. Hoje, o 

sistema de regulação do estado do Rio de Janeiro é uma 

vergonha [...] vamos discutir a pactuação, vamos discutir para 

onde vai o dinheiro, o teto financeiro [...] senão vamos continuar 

na mesma [...] Abri uma sindicância contra o prefeito, contra o 

secretário municipal de saúde e os médicos, porque eles são 

responsáveis. 

  

THAÍSA GUERREIRO DE SOUZA e ALESSANDRA NASCIMENTO 

ROCHA GLÓRIA, defensoras públicas do estado do Rio de Janeiro, foram 

ouvidas, por ocasião dessa mesma 6ª reunião ordinária. 

As testemunhas esclareceram que a Defensoria Pública estadual 

encaminhou à direção do HMCF uma série de 28 observações, apontando 

diversas irregularidades no funcionamento do nosocômio com base nas 

denúncias chegadas à Defensoria. Disseram ainda que a Defensoria fez 

habilitação na ação civil pública movida pelo Ministério Público estadual para 

“determinar que essas medidas sejam cumpridas”. 

Outra questão levantada pelas testemunhas diz respeito ao 

funcionamento de unidades de tratamento improvisadas: 

 

Eles estavam desinstalando a unidade de internação [...] porque 

funcionava, na realidade, como uma unidade de terapia 

intensiva; a estrutura dela era de UTI, eles chamavam de UI 

porque a graduação menor, mas [...] foi verificado que tinham 

bebês no CEPAP69, respirador, que são específicas para 

manutenção da vida do bebê, e eles – a equipe – se referem 

como Unidade de Internação apesar da diretora na minha frente, 

falar que ela nunca teve uma UI funcionando naquela unidade, e 

nós, nesse momento, levantamos que o Cadastro Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) reconhece a maternidade 

como uma maternidade que possui uma unidade de internação, 

                                                 
69 Trata-se de um equipamento destinado a facilitar o processo respiratório. 
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tanto que houve uma alteração [...] retirando a UI de um dos 

serviços oferecidos pela unidade. 

A inspeção realizada pelo CREMERJ em abril havia registrado o 

problema: 

Destaca-se que o hospital dispõe de um local nomeado como “UI 

Neonatal”, que na prática funciona de forma improvisada e sem equipe médica 

necessária, onde esses pacientes ficam enquanto aguardam a transferência. 

REBECA SERVAES, presidenta da OAB/Mulher da subseção de Cabo 

Frio, foi ouvida nessa mesma reunião ordinária. Nada disse que pudesse ajudar 

a esclarecer os fatos. 

PAUL HERBERT DREYER NETO, foi novamente inquirido, no dia 24 de 

julho de 2019. 

Disse que mesmo diretor geral do HMCF atendia na emergência às 

terças-feiras, porque a equipe desse dia pediu demissão, em dezembro de 2018, 

por problemas pessoais. Foram três médicos que atendiam nesse mesmo dia da 

semana, “cada um com seus motivos particulares”. 

Disse, ainda, que não conseguiu nomear um responsável técnico junto 

ao CREMERJ “porque ofereceu esse cargo para vários médicos conhecidos, 

mas nenhum aceitou o convite”. 

Quanto às recomendações do CREMERJ desatendidas e que 

motivaram a interdição ética do HMCF, disse que recebeu esse relatório três 

dias após assumir o cargo, ainda em 2018; que providenciou a maioria delas, 

tanto que “a interdição durou poucos dias, porque a maioria já tinha sido 

cumprida”. 

Quanto à unidade de tratamento improvisada, mencionada 

anteriormente, PAUL HERBERT afirmou: 

 

Soube que teve um problema de nomenclatura. A unidade 

intermediária, que é um berçário patológico que nós tínhamos no 

hospital, inclusive mudará de nome para poder se enquadrar 

dentro das normas, porque era um berçário em que o CREMERJ 

exigia pediatra 24 horas dentro desse berçário. É um berçário 

que só é usado em bebês que nascem com problemas, e eles 

ficam naquela unidade intermediária, como o nome está 

dizendo, até conseguirmos uma remoção para um hospital 

terciário [...]. 



113 
CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio - Resolução n°05 de 2019 – RELATÓRIO FINAL 

 

Ao ser perguntado se em sua opinião um auditório estaria em condições 

técnicas de receber pacientes que acabaram de ter filhos, o depoente disse que: 

 

Sim, tanto que foram instaladas redes de oxigênio [...]; ele foi 

transformado de auditório para uma enfermaria para justamente 

pegar esse excesso de gestante [...] inclusive, o auditório era o 

único lugar que tinha ar condicionado [...]. 

 

Nada mais disse que pudesse contribuir para esclarecer os óbitos, além 

reforçar o fato de que, como gestor público, PAUL HERBER demonstra deixar 

muito a desejar. 

THAIS SEVERINO DA SILVA, ADMA DOS SANTOS SPASOJEVIC e 

ANNA FRANCINE GONÇALO RIGATO, da Secretaria de Estado de Saúde do 

Rio de Janeiro, foram ouvidas pelos integrantes da CPI, em reunião 

extraordinária ocorrida no dia 14 de agosto do corrente. 

Logo na abertura da reunião, a presidenta da CPI informou que o 

secretário municipal de saúde do município de Cabo Frio, MARCIO MUREB, 

havia sido exonerado, e que um novo secretário, CARLOS ERNESTO, fora 

nomeado em seu lugar. 

THAIS SEVERINO DA SILVA, que ocupa o cargo de superintendente de 

atenção primária à saúde, relatou à CPI dados epidemiológicos de saúde das 

mulheres no estado, como também no município de Cabo Frio. 

 

Quando vemos a mortalidade perinatal por residência da criança 

e da mulher, a gente identifica Cabo Frio com uma razão hoje, 

2018 de 20 [por 100.000]; é o terceiro município na região dela 

com maior taxa de mortalidade perinatal. E quando a gente vê a 

taxa de mortalidade infantil, a gente vê que a região vem, teve 

uma redução ali em 2015, mas aumentou em 2017 e reduziu 

depois de 2018 [...]. Então a gente vê algumas afecções 

originadas no período perinatal, que é o capítulo, da CID, que 

foram 11 casos, no ano de 2019, agora, e malformações 

congênitas e anomalias foram três, dos 23 óbitos. A gente tem 
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aqui um relatório de todos os óbitos dessas crianças, e a gente 

evidenciou um grande percentual de sífilis congênita. 

 

Quanto ao pré-natal, THAIS SEVERINO DA SILVA disse: 

 

[...] Muitas questões estão associadas ao pré-natal e ao parto. 

Então, o percentual de nascidos vivos com sete ou mais 

consultas a gente vê que Cabo Frio, hoje, está com um 

percentual de mulheres que fizeram sete ou mais consultas de 

pré-natal abaixo da média estadual e abaixo mesmo da média 

regional [...] e a gente vê que, em Cabo Frio, nenhuma equipe 

de atenção básica realiza o teste rápido de sífilis. [...] Então, 

isso é um desafio para a gente. O teste rápido de sífilis é 

fornecido pelo Ministério da Saúde. O estado repassa. Não é 

uma técnica difícil. (grifo nosso). 

 

Quanto ao planejamento das ações para a área de saúde, THAÍS 

SEVERINO DA SILVA, informou que: 

 

[...] em relação ao planejamento regional integrado, tivemos um 

movimento importante, nos últimos dois anos, para o 

planejamento regional, de uma forma mais inteira [...] a 

secretaria de estado está revisando o Plano Estadual de Saúde.  

 

Com relação à Rede Cegonha, disse que:  

 

[...] estamos aprovando alguns planos que têm ainda falhas, que 

teremos que construir ao longo do tempo com esses municípios.  

 

Quanto à saúde da mulher, declarou que: 
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[...] o estado tem obrigação de ofertar atenção de qualidade para 

todas as mulheres [...]; muitas vezes temos falha no acesso. 

Falha na qualidade, e isso é algo que reconhecemos e vimos 

enfrentando de forma solidária aos municípios [...]. A gente só 

passa recursos financeiros em alguns casos, uma parte dos 

recursos financeiros, mediante melhoria da qualidade [...]. 

  

ADNA DOS SANTOS SÁ SPASOJEVIC, superintendente de vigilância 

sanitária epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde, ouvida a termo 

nesta CPI, disse: 

 

[...] A vigilância sanitária tem um papel bem pontual nessa 

situação, que é o monitoramento, inspeção sanitária, 

acompanhamento de todo o processo relacionado a 

licenciamento, boas práticas [...]. 

 

Quanto às medidas tomadas pela secretaria estadual, diante dos óbitos 

ocorridos no HMCF, a diretora informou: 

 

[...] a equipe esteve lá em dois momentos diferentes: um, para 

inspeção inicial, este ano, e depois, para a verificação do 

cumprimento das intimações lavradas, das exigências lavradas. 

E nesse momento percebeu-se que não havia cumprimento na 

sua totalidade, e a situação estava assim com risco, um risco 

considerável [...]. 

 

Diante dos problemas encontrados, a equipe de inspetores da Vigilância 

Sanitária decidiu recomendar a interdição do HMCF, mas, por conta da 

“essencialidade do serviço prestado pelo HMCF na região”, a medida não foi 

executada. 

 

[...] Em conversa com nossa subsecretária, com a equipe técnica 

e com o gabinete do secretário, nós entendemos que, nessas 
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situações, o que podemos fazer, enquanto vigilância sanitária 

[...] é o educativo – achamos nesse momento que nossa 

intervenção seria fazer um termo de ajuste de conduta nessas 

situações, em unidades públicas, que são essenciais para a 

população, para a região. Nós chamamos o gestor municipal, o 

secretário de saúde, o diretor técnico e equipe, para que seja 

lavrado um termo de ajuste de conduta, que foi o que fizemos. 

 

ANNA FRANCINE GONÇALO RIGATO, ouvida pelos componentes 

desta CPI, disse: 

 

[...] Entre as ações que estão sendo feitas [pela secretaria de 

estado] tem a divulgação e a atualização do plano de 

enfrentamento da sífilis [...]e também todo o protocolo que é 

discutido a atenção básica [...] e está sendo elaborado também o 

protocolo de atendimento da toxoplasmose tanto para 

diagnóstico quanto para o tratamento para a gestante e para as 

crianças, após o nascimento. Há uma parceria também com o 

Ministério da Saúde, eles têm uma parceria, na verdade, com o 

Hospital Albert Einstein, em São Paulo, eles oferecem dez 

vagas, por estado, por um ano mais ou menos, já foram duas 

turmas, para médicos e enfermeiras para atendimentos de 

urgência e emergências, uma capacitação. 

 

THAIS SEVERINO DA SILVA, ainda destacou algumas dificuldades 

envolvendo o pré-natal e a assistência médica como possíveis causas a 

contribuir para os elevados números de óbitos, aqui analisados: 

 

[...] O pré-natal é um desafio. Nós identificamos a questão do 

hospital mesmo na assistência a essas mulheres. Tem o 

componente do pré-natal, tem o componente da assistência, que 

na época [dos óbitos analisados] era dada pelo hospital [HMCF]. 

É superoportuno que a gente pense em ações de mobilização 

social, de apoio às mulheres para realização de pré-natal, pela 

sociedade, para além só desses estímulos todos que a gente 
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está fazendo via serviços [...]; a gente ainda está com 

indicadores de consultas bem baixos e, de fato, essas mulheres, 

quando a gente olha o número de consultas pré-natal, que estão 

aqui nos prontuários, tem muitas sem informação ou falando que 

não teve pré-natal. 

 

No relatório produzido pela Secretaria de Estado de Saúde, ao analisar 

os casos de óbitos ocorridos no HMCF, no período de janeiro a maio de 2019, 

verifica-se a seguinte afirmação: 

 

[...] Em 70% dos prontuários analisados não encontramos relato 

de realização de pré-natal, e que nos outros 30% com menção a 

realização de seis consultas. Foi também identificado pelo Grupo 

de Trabalho elevado número de casos de sífilis na gestante, 

consequentemente com transmissão vertical-sífilis congênita [...]. 

 

Por fim, a Secretaria de Estado de Saúde fez as seguintes 

recomendações: 

 

[...] qualificação na atenção básica; garantia de acesso ao pré-

natal; atuação das equipes de saúde da família/atenção primária 

para identificação de gestantes na área geográfica, para 

captação precoce; ampliação da realização de teste rápido para 

sífilis em gestantes e parceiros; capacitação para identificação 

das etapas de diagnósticos para a eficácia do tratamento da 

sífilis; garantia de tratamento para sífilis em gestantes e 

parceiros; reciclagem da comissão de óbitos do HMCF e 

fortalecimento do comitê municipal de morte materna a fim de 

analisar em tempo oportuno os óbitos maternos e infantis. 
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5.2.2 DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS PELA CPI 

 

Trata-se, neste ponto, de realizar uma análise dos documentos 

requisitados e recebidos por esta CPI, em primeiro lugar, dos prontuários 

médicos referentes aos casos apurados. Considerando que os dados inseridos 

nesses documentos apresentam aspectos muito sensíveis, inclusive com 

relação à própria intimidade das pacientes, optou-se, na análise, pelo emprego 

das iniciais, referidas pelo número do protocolo correspondente, como forma de 

proteger a privacidade das usuárias. 

 

5.2.2.1 DOS PRONTUÁRIOS 

 

Caso: L.A.G (50.711) 

 

L.A.G é uma gestante com 37 anos, em sua 5ª gestação e com idade 

gestacional de 31/32 semanas, de etnia ignorada por não constar nos registros 

do prontuário. Pariu quatro vezes de parto normal. Nunca teve abortos. A 

paciente foi admitida no dia 08 de janeiro de 2019, às 23h25, pelo Dr. PAUL 

HERBERT DREYER NETO (CRM 52.51905-4), com diagnóstico principal de 

pré-eclampsia grave e diagnóstico secundário de síndrome Hellp. 

Admitida como alto risco, sua pressão arterial foi registrada: 260x140 

mmHg. A usuária não estava em trabalho de parto, e os batimentos cardíacos do 

bebê eram de 140 batimentos por minuto. Segundo relatado pelo médico, L.A.G 

“não fez pré-natal e era usuária de drogas”. 

Em 09 de janeiro de 2019, foi indicada uma cesariana pelo Dr. Francisco 

de Almeida e Silva (CRM 52.42883-9). Também foi solicitado parecer do 

neurologista e tomografia de crânio pelo Dr. Aloísio Epiphanio Netto (CRM 

52.55481-4). Ainda no dia 09/01, foram recebidos os resultados dos primeiros 

exames laboratoriais realizados pelo Laboratório CDC. 

Em pesquisa ao site do laboratório na Internet, há informações que esse 

estabelecimento funciona de segunda a sexta, das 7h às 19h, e sábados, das 7h 

às 12h, o que é confirmado pelo Dr. Paul Dreyer em sua oitiva na CPI. 

L.A.G foi avaliada pela Dra Raquel Pires de Almeida (CRM 52.63152-3), 

que solicitou USG e Doppler e identificou bradicardia fetal. Foi então inserida na 
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regulação de vagas, SISREG. O relato, porém, tem data de 10 de janeiro de 

2018.  

O relato de enfermagem do dia 09 de janeiro de 2019 feito pela técnica 

de enfermagem Deigimere da Silva (Coren RJ 131424) é bem minucioso, porém, 

falta registro dos horários em que foram realizados alguns procedimentos. O 

relato da evolução de enfermagem, do plantão diurno de 12 de janeiro de 2019, 

não está assinado, o que viola a resolução do COFEN nº 0545/2017, bem como 

a Portaria nº 1820 de 13/08/2009. 

Uma das prescrições médicas do dia 10 de janeiro de 2019 tem 

assinatura e carimbo ilegíveis, o que viola a resolução do COFEN nº 0545/2017, 

bem como a portaria nº 1.820 de 13/08/2009. Em uma folha de receituário com 

data de 10 de janeiro de 2019, estão registradas as pressões verificadas ao 

longo de vários horários, identificada com o primeiro nome da usuária, porém, 

estão com horários rasurados. 

No dia 11 de janeiro de 2019, foi realizada cirurgia cesariana às 9h26 

pelo Dr. Carlos Alberto Samuel Rufo (CRM 52.38006-4), que optou pela ligadura 

tubária devido ao risco materno e por ser a vontade da mãe, conforme relatado 

por esse profissional na folha de evolução.  

No plantão noturno de 11 de janeiro de 2019, de acordo com o relato da 

enfermeira Grazielle M. de Carvalho (Coren 330039), o Dr. Aldo Amêndola (CRM 

52.25320-7) foi comunicado sobre o fato da pressão arterial da usuária estar 

elevada, recebendo a orientação de administrar um comprimido de captopril 25 

mg, porém, o médico não foi examiná-la. 

O fato se repete, de acordo com o registro da técnica de enfermagem 

Eliane dos S. N. Dion, cujo Coren está ilegível no carimbo. Eliana informa ter 

sido solicitada pelo Dr. Jaime Baltazar da Silveira Filho (CRM 52.1026020) que 

realizasse 20 mg de nifedipina na paciente (não consta no relato a via de 

administração). 

Segundo o Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração 

de Medicamentos, publicado pelo Ministério da Saúde e aprovado pela Portaria 

MS n.º 2.095/201370, as prescrições verbais devem ser restritas às situações de 

urgência/emergência, devendo ser imediatamente escritas no formulário da 

                                                 
70 A documentação citada encontra-se disponível para o leitor interessado em aprofundar o tema  

em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2095_24_09_2013.html. Acesso em: 
15 de out. de 2019.  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2095_24_09_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2095_24_09_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2095_24_09_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2095_24_09_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2095_24_09_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2095_24_09_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2095_24_09_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2095_24_09_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2095_24_09_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2095_24_09_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2095_24_09_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2095_24_09_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2095_24_09_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2095_24_09_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2095_24_09_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2095_24_09_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2095_24_09_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2095_24_09_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2095_24_09_2013.html
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prescrição após a administração do medicamento, bem como validadas pelo 

prescritor assim que possível. 

Não consta registro no formulário de prescrição de nenhum item com a 

indicação da medicação passada verbalmente para a enfermeira, tampouco para 

a técnica de enfermagem. Esse fato parece demonstrar uma prática habitual 

daquela unidade hospitalar. Importante ressaltar que, assim como acontece com 

outros profissionais, o Dr. Jaime Baltazar da Silveira Filho não tem, no site de 

consulta do CFM, a sua especialidade ou área de atuação registradas. 

No dia 15 de janeiro de 2019, foi solicitado um parecer para o serviço de 

Cardiologia pelo Dr. Aldo Amêndola (CRM 52.25320-7). A usuária, contudo, foi 

transferida nesse mesmo dia, às 16h30, para o HE Lagos em Bacaxá, de acordo 

com relato da enfermeira Marcela Ricardo (Coren RJ 344507) e da técnica de 

enfermagem Ireni Sebastiana Reis Souza, que complementa que a usuária foi 

acompanhada do Dr. Paul Dreyer e por ela mesma.  

 

Caso: G.S (33.246) 

 

G.S foi reinternada, em 11 de janeiro de 2019, às 03h26. Tinha 21 anos, 

em sua terceira gestação, sendo as duas anteriores resolvidas por parto normal. 

Estava em trabalho de parto, porém, o BCF estava inaudível ao sonar de acordo 

com relato do médico que a internou, cujo nome e CRM estão ilegíveis (na folha 

de admissão), o que viola a resolução do COFEN nº 0545/2017, bem como a 

Portaria nº 1820 de 13/08/2009. 

A paciente foi admitida com diagnóstico principal de morte fetal intraútero 

e secundário de trabalho de parto. Segundo informações, na folha de Paciente 

Internado, a paciente seria “usuária de drogas: crack, maconha e cocaína”. Não 

há, porém, assinatura do responsável por esse relato. Nessa mesma folha, há 

uma observação de que a usuária havia tido sua primeira internação em 

fevereiro de 2012 no Hospital da Criança. 

Segundo relato na folha de evolução assinada pela Dra. Raquel Pires de 

Almeida (CRM 52.631523), a própria usuária teria informado usar drogas, o que 

foi comunicado ao Serviço Social pela médica citada anteriormente. 

Após o resultado de exames, foi identificado pela Dra. Raquel Pires de 

Almeida que Géssica estava com sífilis, tendo sido indicado o tratamento por 
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meio da prescrição médica, além de orientação de notificar o agravo, o que foi 

cumprido pela enfermeira Sílvia R. de Oliveira (Coren RJ 297409). 

G.S tem evolução registrada no partograma pelo Dr. José Roberto Tisi 

Ferraz (CRM 52.28103-7), cuja especialidade e área de atuação não estão 

discriminadas na página de consulta do CFM e por outros dois profissionais, que 

não foi possível identificar, nominalmente, ou pelo número do Conselho, já que 

um se encontra ilegível e o outro assina somente com uma rubrica, o que viola a 

resolução do (COFEN nº 0545/2017), bem como a portaria nº 1.820 de 

13/08/2009. 

Em 11 de janeiro de 2019 às 11h56, G.S expeliu o feto morto e 

macerado segundo relato do Dr. José Roberto Tisi Ferraz (CRM 52.28103-7). 

Não foi solicitado exame histopatológico da placenta, utilizado para ajudar a 

esclarecer fatos inesperados ou que interfiram com prejuízo do desenvolvimento 

da criança. 

A paciente recebeu alta hospitalar no dia 12 de janeiro de 2019 pela Dra. 

Raquel Pires de Almeida (CRM 52.631523). Não foram observados nesse 

prontuário encaminhamentos da usuária para a rede de atenção básica para o 

acompanhamento do caso de sífilis, nem tampouco de indicação de tratamento 

dos possíveis parceiros sexuais. Não houve também interesse por parte da 

equipe de saúde em encaminhar a usuária para tratamento da dependência de 

drogas na rede de atenção básica. 

Segundo consta no prontuário, trata-se de uma reinternação, porém, não 

se teve acesso ao prontuário anterior, o que permitiria uma análise mais 

completa do caso. 

 

Caso: K.S.O. (43.316) 

 

Trata-se de uma gestante com 20 anos de idade, internada às 20h30, do 

dia 29 de janeiro de 2019, com diagnóstico de morte fetal intraútero em 

decorrência de sífilis (1:256).  Valores altos de VDRL estão geralmente 

associados à doença mais precoce, com menos de um ano. Segundo o 

prontuário, a gestante informou não ter realizado pré-natal. 

Sua queixa, ao chegar ao HMCF, era de dor no baixo ventre. Chama 

atenção que o coração do nascituro não foi ouvido, na ausculta do batimento 

cardio-fetal (BCF) no momento da internação. É possível identificar no prontuário 
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que foi solicitado exame de ultrassonografia, no qual se confirmou a morte fetal 

com trinta e duas semanas de gestação, no dia 30 de janeiro de 2019. Exames 

laboratoriais confirmaram a presença de sífilis, também, no dia 30 de janeiro de 

2019. 

Segundo relato do Dr. Francisco de Almeida Silva (CRM 52.42883-9), 

não foi induzido o trabalho de parto por via vaginal pela “contraindicação de 

indução com misoprostol e por ser o colo impraticável para uso de ocitocina”, o 

que está em acordo com a 5ª edição do Manual Técnico de Gestação de Alto 

Risco do Ministério da Saúde de 2012. 

Também é orientado no documento citado anteriormente que a escolha 

entre a conduta ativa e a expectante deva ser da gestante. 

A gestante é o melhor juiz e é a pessoa que deve fazer a escolha. A 

equipe médica deve orientá-la dando as informações necessárias para que a 

melhor decisão seja tomada. 

Porém, pela falta de relatos no prontuário, parece que em nenhum 

momento a gestante, bem como seu companheiro ou familiares, tenha sido 

consultada quanto à melhor resolução para o caso da morte do nascituro. 

A gestante K.S.O, segundo relato na folha de evolução de enfermagem, 

foi admitida no Centro cirúrgico às 16h do dia 31 de janeiro de 2019, porém, não 

há assinatura da profissional responsável pela informação descrita. Tal fato viola 

a resolução do COFEN n°0545/2017, bem como a portaria n°1.820 do Ministério 

da Saúde, de 13 de agosto de 2009. 

O procedimento de anestesia foi iniciado às 16h45, de acordo com a 

folha do anestesista assinada pela Dra. Mariana Alves (CRM 52.90048-6). Às 

17h, extraiu-se o feto (sexo feminino) morto, segundo relato da profissional de 

enfermagem.  

Há, porém, uma contradição no prontuário em relação ao horário de 

indicação do procedimento e a admissão da gestante no centro cirúrgico. Na 

folha de evolução médica, há indicação da cesariana às 17h pelo Dr. Francisco 

de Almeida Silva (CRM 52.42883-9), horário em que a paciente já havia sido 

admitida no centro cirúrgico e mais precisamente seria esse o momento em que 

foi retirado o feto morto. 

No dia 31 de janeiro de 2019, K.S.O recebeu a primeira dose de 

Benzetacil para tratamento da sífilis. No momento da alta, no dia 02 de fevereiro 

de 2019, consta no prontuário a orientação da Dra. Nathalia Braga Pedrosa 

(CRM 52.108829-7) quanto à “importância de terminar o tratamento da sífilis”.  
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Nada consta no prontuário se houve encaminhamento da puérpera para 

continuação do tratamento na rede básica ou qual caminho ela deveria percorrer 

para receber as demais doses necessárias ao tratamento. Também não consta a 

indicação de tratamento de possíveis parceiros sexuais da paciente em questão.  

De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para 

Prevenção da Transmissão Vertical de HIV, Sífilis e Hepatites Virais do Ministério 

da Saúde de 2019, o tratamento de sífilis em gestantes deve ser feito com a 

administração de três doses de Benzetacil 2.400.000 intramuscular, com 

intervalo de uma semana entre as doses. Parceiros sexuais devem ser tratados 

concomitantemente; caso contrário, o recém-nato será considerado caso de 

sífilis congênita.  

A partir da análise do prontuário da gestante em questão, é possível 

identificar uma demora institucional no que se refere aos resultados dos exames 

ou da realização de procedimentos investigativos. Nesse sentido, parece falta 

grave que os serviços de ultrassonografia e mesmo exames laboratoriais de 

resultado rápido não façam parte da estrutura hospitalar, mas sejam terceirizado, 

o que dificulta o acesso principalmente quando se trata de internação no período 

noturno. 

Não se pode afirmar que K.S.O perderia seu bebê por conta da sífilis, 

porém, é possível sustentar indícios de um descaso com a gestante tanto na 

demora dos procedimentos como no cuidado longitudinal de sua doença e 

orientação do tratamento de seu(s) parceiro(s) sexuais para além das violações 

já citadas acima. 

 

Caso: S.F.A (50.649) 

 

Trata-se de uma gestante de 40 anos, em sua primeira gestação. S.F.A 

foi internada no dia 30 de dezembro de 2018, com diagnóstico de trabalho de 

parto prematuro (prematuridade extrema). Segundo prontuário da gestante, em 

quatro dias de internação seu líquido amniótico baixou de 4 (quatro) para 

adramnia (sem líquido). De acordo com o Manual Técnico de Gestação de alto 

Risco de 2012 do Ministério da Saúde, o volume normal de líquido amniótico 

varia entre 8 (oito) e 18 (dezoito) centímetros, e a redução desse líquido pode 

causar variação nos batimentos fetais. 
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Não é possível evidenciar essa variação por meio das descrições 

contidas no documento fornecido pelo hospital, já que não há registro rotineiro 

dos batimentos fetais. Durante o período em que esteve internada enquanto 

gestante (de 30 de dezembro de 2018 a 06 de janeiro de 2019), há relatos de 

apenas quatro verificações de batimentos cardio-fetais na evolução médica. Em 

três dias, não há registro e, em uma das evoluções, a do dia 31 de dezembro de 

2018, a letra está ilegível. 

Nos relatos da evolução de enfermagem feita pelos técnicos de 

enfermagem, em nenhum momento há registro de questionamento sobre a 

movimentação fetal direcionado à gestante. No relatório de enfermagem 

preenchido pelas enfermeiras Aline e Alexsara, nos dias 03 e 06 de janeiro de 

2019, respectivamente, constam a presença de movimentação fetal, porém não 

houve a ausculta dos batimentos cardiofetais. 

A consulta de enfermagem durante a gestação é respaldada pela lei do 

exercício de enfermagem (Lei 7498/1987) e regulamentada pelo decreto 

94.406/1987, durante a qual é necessária a ausculta do BCF para avaliação da 

vitalidade fetal. 

Parece também não ter sido levado em consideração o descrito nos 

resultados de USG do dia 04 de janeiro de 2019, que informa “episódio de 

bradicardia acentuada seguida de taquicardia”, e no resultado da USG do dia 06 

de janeiro de 2019, “adramnia (falta de líquido amniótico) e taquicardia fetal”, 

para a tentativa de transferência da gestante para um serviço com mais 

condições de atendimento do alto risco. 

Ainda sobre os resultados de exames, no dia 02 de janeiro de 2019, 

S.F.A não apresentava alteração significativa que demonstrasse caso de 

infecção. Porém, no dia 07 de janeiro de 2019, o resultado do exame 

apresentava um aumento de leucócitos que poderia ser indicativo de infecção. 

Após o parto, foi prescrito antibioticoterapia, mas está registrada a administração 

de somente 01 dose, apesar de estar indicado o uso de 03 doses para “profilaxia 

alargada”, como solicitado pela Dra.  Lyvia Monteiro, CRM 52.111.566-9. 

S.F.A foi internada com colo uterino aberto e sangramento vaginal 

moderado, sinais de ameaça de trabalho de parto prematuro. Segundo o 

prontuário, foi tomada a seguinte conduta: repouso, Buscopan e hidratação. 

Houve, segundo registros, uma redução no sangramento vaginal e, após 

avaliação, a Dra. Raquel optou pelo início da medicação Utrogestan. 
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A plantonista do dia 03 de janeiro de 2019 recebeu receita da Dra. 

Raquel para efetivar a compra caso o remédio estivesse em falta no hospital. 

Essa medicação composta por progesterona inibe as contrações uterinas, 

mantendo a musculatura do útero relaxada durante a gestação, e assim ajuda a 

evitar a expulsão precoce do feto. Foi utilizada somente no 4° dia de internação. 

No 9º (nono) dia de internação, S.F.A expeliu o feto morto. 

Mais uma vez, são evidenciados a pouca preocupação com a vitalidade 

fetal e o comprometimento com a vida dos nascituros/recém-nascidos. Em 

nenhum momento, durante a internação, houve registro de movimentação da 

equipe de saúde na tentativa de transferência da gestante para um serviço em 

que houvesse uma UTI Neonatal, mesmo sendo de conhecimento público que o 

Hospital da Mulher de Cabo Frio não tem serviço de neonatologia adequado 

para receber um bebê com prematuridade extrema. 

De acordo com o Ministério da Saúde, por meio de seu Manual Técnico 

de Gestação de Alto Risco 2012: 

 

Toda gestante em trabalho de parto prematuro deve ser 

assistida em unidade com recursos adequados para 

assistência neonatal em prematuridade, ou seja, de nível 

secundário ou terciário, dependendo da idade gestacional e/ou 

outros problemas fetais. A melhor forma de transporte de 

prematuros ainda é no interior do útero da mãe71. 

 

Nesse sentido, conclui-se que um hospital especializado em 

atendimento de gestação de alto risco seria o mais indicado para tratar do 

quadro dessa gestante. 

A falta da medicação Utrogestan no hospital demandou a demora na 

introdução da medicação, que só foi iniciada no 4º (quarto) dia de internação, 

após sua aquisição pela família da gestante, com receita fornecida pela médica 

do Hospital da Mulher de Cabo Frio. 

De acordo com a Constituição Federal, a “saúde é direito de todos e 

dever do Estado” (art. 196). Para tanto, a União, os Estados e os Municípios 

dividem as responsabilidades sobre os medicamentos por meio de listas oficiais 

                                                 
71 A referida documentação encontra-se disponível para consulta em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_tecnico_gestacao_alto_risco.pdf. Acesso em: 
15 de out. de 2019. 
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de fornecimento obrigatório. Causa estranheza que a instituição pública de 

gestão Municipal transfira a responsabilidade da compra de medicação para a 

usuária, que busca atendimento público e gratuito, ferindo assim o direito 

constitucional e o princípio da integralidade do SUS. 

Vale destacar que apesar de ter sido solicitada a anatomia patológica da 

placenta da paciente, até o momento do recebimento do prontuário o resultado 

não estava disponibilizado. 

 

Caso: B.P.R (50.812) 

 

B.P.R é uma gestante de 19 anos, cor branca, admitida no dia 26 de 

janeiro de 2019, a 1h17, com bolsa rota ocorrida às 0h30. No prontuário, o 

motivo do óbito do nascituro foi assinalado como anoxia intra-útero. Consta 

registro de pré-natal em dia, podendo ser considerada uma gestação de baixo 

risco. Não há registro de nenhuma medicação utilizada. 

Há registro de que B.P.R foi admitida pelo Dr. Carlos Alberto Samuel 

Rufo (CRM: 52.38006-4), às 01h17 do dia 26 de janeiro de 2019, e encaminhada 

ao pré-parto com colo entreaberto, 50% apagado e contrações esparsas, líquido 

sem presença de mecônio e batimentos cardio-fetais de 140 por minuto. Isto é, 

em pródromos de trabalho de parto, com bolsa rota e bebê com boa vitalidade.  

B.P.R permaneceu no pré-parto no soro e em decúbito lateral esquerdo. 

O relato médico, na passagem do plantão, informa que a paciente disse não 

sentir o bebê se movimentar desde às 2h. Porém, somente às 8h40, do dia 27 

de janeiro de 2019, foi solicitado USG para certificação de óbito fetal, o que foi 

realizado pela manhã no centro de saúde Osvaldo Cruz. Durante esse período, 

exatas sete horas e vinte e três minutos, não houve registro de ausculta dos 

batimentos cardio-fetais. Ademais, não foram constatadas infecções por exames 

laboratoriais. 

De acordo com as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal 

do Ministério da Saúde de 2017, uma mulher internada em trabalho de parto 

deve receber alguns cuidados específicos, dentre os quais a avaliação do bem-

estar fetal através da ausculta dos batimentos cardio-fetais:  
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[...] realizar a ausculta antes, durante e imediatamente após uma 

contração, por pelo menos 1 minuto e a cada 30 minutos, 

registrando como uma taxa única; registrar acelerações e 

desacelerações se ouvidas; palpar o pulso materno se alguma 

anormalidade for suspeitada para diferenciar os batimentos 

fetais e da mãe72. 

 

As acelerações e desacelerações que provavelmente existiram devido à 

presença de dupla circular justa de cordão identificadas no momento da 

cesariana, não foram identificadas pela equipe de saúde, e consequentemente 

as condutas de intervenção necessárias para preservar a vida do nascituro não 

foram tomadas a tempo. 

É inconcebível que uma mulher que tenha realizado um pré-natal de 

baixo risco com 10 consultas, seja admitida com um nascituro vivo, a termo, com 

BCF dentro dos padrões de normalidade e não tenha no momento de internação 

um exame de ultrassonografia e cardiotocografia no serviço de saúde.  

Além disso, não foi feito acompanhamento da vitalidade fetal pela 

ausculta dos batimentos fetais, que pode ser feita com estetoscópio de Pinard 

(aparelho que não necessita de energia para funcionar, muito utilizado pelo 

serviço de obstetrícia antes da chegada do sonar Doppler) ou com um detector 

fetal portátil (um aparelho manual que funciona a pilha) e pode ser utilizado pela 

equipe médica e de enfermagem do serviço. 

O bebê intra-útero dá sinais de alterações dos batimentos antes de 

entrar em sofrimento e vir a óbito. O registro feito no pós-parto pelo Dr. Jaime da 

Silveira Filho (CRM 52.102.602-0), de que existiam duas circulares de cordão 

justas, pretendia indicar que o bebê morreu por essa causa. A observação 

ratificou a falta de acompanhamento da vitalidade fetal no pré-parto.  

 

Caso: A.M.G (50.815) 

 

A.M.G é uma gestante de 40 anos, cor parda, em sua terceira gestação. 

Teve os dois outros bebês por parto normal e nunca teve abortos. A.M.G é 

                                                 
72 O referido documento encontra-se disponível em: http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-

content/uploads/2018/07/diretrizes_nacionais_assistencia_parto_normal.pdf. Acesso em: 15 de 
out. de 2019. 
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usuária do Sistema Único de Saúde. Refere ter sido acompanhada no pré-natal 

em Arraial do Cabo pela médica Dra. Daniele, que solicitou todos os exames de 

rotina. 

Foi identificada com doença hipertensiva específica da gravidez 

(DHEG). Com 34 semanas de gravidez, no dia 23 de novembro, foi solicitada 

uma ultrassonografia obstétrica com Doppler, proteinúria de 24 horas e exames 

laboratoriais de urina.  

A partir disso, foi prescrita medicação para controle de pressão arterial: 

metildopa 250mg 3x/dia. Ao retornar para consulta no dia 07 de dezembro de 

2018, duas semanas depois, ainda não havia resultado dos exames solicitados, 

o que viola o artigo 7° da portaria n° 1.459, de 24 de junho de 2011, do Ministério 

da Saúde73. 

Em 21 de Janeiro, de acordo com o próprio relato, a paciente foi 

atendida no Hospital Geral de Arraial do Cabo pelo Dr. Francisco de Almeida e 

Silva (CRM 52.42883-9), que disse que o parto deveria ser feito naquele dia 

mesmo, porém, o médico alegou “não ter equipe”. 

Observado esse problema, a paciente foi encaminhada para o Dr. Willian 

G. F. Caboclo (CRM 52.31113-0). No dia 23 de janeiro, às 9h, A.M.G é informada 

pelo Dr. Willian que não iria mais fazer o parto porque não haveria necessidade. 

Seguindo, o médico disse que a paciente deveria “esperar a virada da lua”. 

Continuando seu relato, A.M.G informa que em 26 de janeiro foi 

atendida no Hospital de Arraial do Cabo, porém, foi transferida pelo Dr. Carlos, 

cujo sobrenome ela não se recorda, para o HMCF. O motivo: não haveria 

anestesistas no plantão. A gestante, a partir desse encaminhamento médico, foi 

levada de ambulância ao HMCF e deixada à distância de uma quadra do 

hospital. 

Essa situação, que viola a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080 de 1990), 

além de toda a Política de Humanização da Saúde vigente no país, bem como 

qualquer conduta ética assegurada pelos órgãos de classe competentes, foi 

justificada da seguinte forma pelo Dr. Carlos, em pronunciamento durante o 

atendimento a A.M.G: “Se fosse levada até o hospital, não seria aceita, já que 

estaria vindo de outra instituição”. 

A gestante chegou ao HMCF às 11h40m, do dia 26 de janeiro de 2019, 

referindo perda de líquido e sangramento. De acordo com o seu próprio relato, 

                                                 
73 Disponível em: http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.530-de-24-de-junho-de-2019-

180696679. Acesso em: 15 de out. de 2019. 
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A.M.G foi atendida por uma mulher que a informou sobre o bebê, que estaria 

perto de nascer. Admitida ao HMCF, A.M.G foi levada por uma profissional de 

enfermagem – que ela não consegue identificar nominalmente já que a 

enfermeira não se apresentou – para o pré-parto. 

Segundo A.M.G, sua internação foi identificada como de alto risco 

devido à hipertensão relatada no pré-natal, mas não há relato em seu prontuário 

de que a sua pressão tenha sido verificada no momento da admissão. Sua 

primeira verificação de pressão foi às 13h10. O resultado apontou 130x100 

mmHg. De acordo com o prontuário, às 14h sua pressão era de 130x100 mmHg, 

colo do útero 80% apagado e com 3 cm de dilatação. 

A partir desse conjunto de observações, prescreveu-se soro glicosado 

com ocitocina às 16h35, pela Dra. Nathalia Mathias (CRM 52.97839-6). 

Segundo, ainda, o que foi relatado pela própria, A.M.G foi colocada no 

soro e deixada no pré-parto, sem que nenhuma ausculta do coração do bebê 

fosse realizada. Há registro no partograma do único relato de batimento cardíaco 

fetal feito às 14h40, quando o bebê estava com 156 batimentos por minuto – 

avaliação feita pela Dra. Nathalia Mathias (CRM 52.97839-6) – o normal em um 

trabalho de parto. 

Segundo o Dr. Jaime Balthazar (CRM 52102602-0), às 14h59 foi feita 

uma cardiotocografia por 80 minutos, cujo laudo médico foi tranquilizador. O 

nascituro estava no plano I, o que seria um dos motivos para não ser utilizada a 

substância ocitocina, que havia sido prescrita como relatado anteriormente. A 

bolsa estava rota e o líquido era claro, identificando que não havia sofrimento 

fetal naquele momento. 

A.M.G relata que foi perguntada várias vezes se não estava sentindo 

nada e que o frasco de soro ficou bem murcho.  Queixou-se de queimação no 

rosto e dor de cabeça. Às 18h45, foi encaminhada ao centro cirúrgico, 2 horas e 

10 minutos depois de ter iniciado a infusão do soro. Conclui-se, de acordo com o 

relato de A.M.G, que foi infundida em pouco tempo uma quantidade de soro 

muito superior ao aceitável nessa fase do trabalho de parto. 

Às 18h, a Dra. Nathalia Mathias (CRM 5297839-6) calcula a idade 

gestacional por uma única USG tardia (29 semanas e 5 dias), chegando à 

conclusão de que a paciente estava com 43 semanas e 1 dia, indicando a 

necessidade de uma cesariana e suspendendo a ocitocina. Ressalta-se que a 

data da última menstruação era conhecida e deveria ser levada em 

consideração, já que A.M.G não tinha dúvidas quanto a isso.  
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Além disso, a USG utilizada para o cálculo da data provável ultrapassa 

22 semanas e, segundo o Ministério da Saúde, por meio do Caderno de Atenção 

Básica Nº32, deve-se levar em consideração a USG do primeiro trimestre (até 

13 semanas) e comparar com a data da última menstruação para cálculo da 

idade gestacional e da data provável do parto. 

Segundo relato de A.M.G, quando estava no centro cirúrgico, a 

anestesista, cujo nome não soube informar, tentou várias vezes até conseguir 

anestesiá-la. Contou também que a sacudiram muito para retirar o nascituro. 

A.M.G prossegue relatando que uma médica foi chamada para ajudar e 

que disse a ela: “eu sou bem bruta!”. A mesma médica, que não se apresentou 

nominalmente, subiu em um banquinho para empurrar o bebê. De acordo com a 

escala fornecida pelo HMCF, naquele dia estavam de plantão as médicas 

Nathalia Mathias (CRM 5297839-6) e Maria Edea Guerreiro (CRM 5243459-6). 

Pela escala de plantão da enfermagem, estavam de plantão Cristine Bragas 

(CRM 52.72342-8) ou Alexandra Lucia Melo (CRM 52.89606-3). 

Logo depois que o nascituro foi retirado, a paciente relata que desmaiou 

e não viu mais nada. No prontuário, foi informado que nasceu vivo, às 19h37 , do 

dia 26 de janeiro de 2019, sendo o óbito constatado às 20h30. A paciente 

informa que acordou já na enfermaria e permaneceu todo o tempo sem 

acompanhante, o que viola a Lei n°11.108 de 07/04/200574. A.M.G relata ainda 

que ninguém esteve na enfermaria para verificar sua pressão, nem checar o 

soro ou a sonda. 

Na manhã do dia 27 de janeiro de 2019, uma profissional de 

enfermagem que não se apresentou esteve na sala e disse que voltaria para 

ajudá-la a levantar. Porém, ninguém retornou, e ela se encaminhou ao banheiro 

sozinha, com soro, sonda e curativo cirúrgico. 

No prontuário, na parte de observações da folha de prescrição, a 

profissional relata que A.M.G levantou com seu auxílio. Não é possível identificar 

quem fez o relato, já que não está carimbado e a assinatura não é legível. 

Somente à tarde as profissionais de enfermagem que não se identificaram 

voltaram à enfermaria onde ela estava e se surpreenderam por ela já ter se 

levantado.  

Em nenhum momento o nascituro lhe foi mostrado, mesmo diante de 

seu pedido para vê-lo. Um médico, que A.M.G identifica como “bem novinho”, 

                                                 
74 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11108.htm. 

Acesso em: 15 de out. de 2019. 
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apesar de na escala de plantão fornecida pelo HMCF não existir obstetras 

homens lotados naquele dia, mostrou uma foto de uma placenta esverdeada na 

tela do celular e disse que era sua. Ela retrucou, já que não teria como saber se 

aquela era mesmo a sua placenta. Somente conheceu seu filho dois dias depois, 

no ato do seu sepultamento. 

Identifica-se, na assistência no pré-natal, uma qualidade muito 

comprometida quando, apesar de a profissional  ter solicitado todos os exames 

preconizados e necessários pelo quadro identificado, não conseguiu receber os 

resultados e dar continuidade adequada ao atendimento pré-natal. 

No Hospital de Arraial do Cabo, o desencontro de condutas entre os 

profissionais que atenderam A.M.G ora dizendo ser necessário intervir 

imediatamente, ora aguardando “pela próxima lua” demonstram o descaso e a 

falta de compromisso com a saúde da mulher e da criança. 

A transferência de AMG para o HMCF, em uma ambulância que a deixa 

a um quarteirão do destino com a justificativa de que ela não seria recebida se 

chegasse na ambulância, ratifica a negligência e descaso com a paciente e sua 

família. 

De acordo com a resolução do CFM 1.672/2003 no art. 1º item IV:  

 

Antes de decidir a remoção do paciente, faz-se necessário 

realizar contato com o médico receptor ou diretor técnico no 

hospital de destino, e ter a concordância do(s) mesmo(s).75 

 

A.M.G considera ter sido desrespeitada nos seus direitos como usuária 

do SUS e cita que, durante o período em que esteve internada no HMCF, 

presenciou pessoas da equipe de enfermagem deitadas no leito de internação, 

uso de aparelho sonoro em alto volume, conversas indevidas durante o 

atendimento cirúrgico e profissionais se dirigiram a ela com frases tipo:  

 

[...] “ah, Bonitinha... vou te levar para o centro cirúrgico pra ver 

se salva pelo menos a criança” e “não vejo motivo de você estar 

chorando” [...]. 

                                                 
75 Disponível em: http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2003/1672_2003.htm. Acesso 

em: 15 de out. de 2019. 
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. 

A.MG foi uma mulher diagnosticada com doença hipertensiva específica 

da gravidez. Internada em pródromos de trabalho de parto, a usuária foi 

colocada em uma sala de pré-parto, sendo infundida em sua veia ocitocina, que 

é vasoconstritor e por isso pode causar o aumento dos níveis pressóricos. 

A.M.G não teve acompanhamento médico. O desfecho que envolveu o 

sofrimento fetal e a consequente morte do recém-nascido é o resultado direto do 

procedimento adotado no HMCF. 

A.M.G chega ao hospital com perda de líquido claro, com o nascituro 

vivo dentro do útero. Faz um exame (CTG) que tem resultado tranquilizador. Seu 

filho estava no plano I de De Lee, o que significa dizer que estava alto. Não há 

como calcular o índice de Bishop devido à falta de informações76. Esse índice, é 

sabido, deve ser levado em consideração quando se deseja induzir um trabalho 

de parto com ocitocina. 

Não há como precisar qual o critério utilizado pela equipe para optar por 

induzir o trabalho de parto de A.M.G. Após o início da indução, não há registros 

no partograma de que foi iniciado às 14h40. Significa dizer que a usuária não 

teve sua pressão avaliada. O batimento do coração do nascituro não foi ouvido. 

O soro com ocitocina, que deveria ser infundido no volume de 18 ml por hora, 

em 4 horas teria infundido um total de 73 ml. O frasco de soro em questão era 

de 500 ml e fluiu todo em quatro horas, o que significa um volume de 125 ml por 

hora, muito além do preconizado para uma indução. 

A vasoconstrição causada pelo uso da ocitocina reduz o fluxo 

placentário e consequentemente o aporte de oxigênio ao nascituro.  Um feto mal 

oxigenado aumenta a contratilidade dos intestinos, relaxando o esfíncter (como 

em situação de estresse), levando à eliminação de mecônio, aspiração meconial 

e óbito.  

Caso o batimento cardíaco do feto tivesse sido acompanhado durante o 

trabalho de parto, seria identificada uma bradicardia, e uma cesariana de 

urgência poderia ter salvado a vida do filho de A.M.G.  

                                                 
76 Trata-se de um sistema de pontuação utilizado para prever se a indução do trabalho de parto 

será necessária. Para mais detalhes, verifique-se o tema disponível em: 
http://www.me.ufrj.br/images/pdfs/protocolos/obstetricia/inducao_do_parto.pdf. Acesso em: 15 de 
out. de 2019. 
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A.M.G permaneceu abandonada pela equipe no pré parto até   as 

18h30, quando foi levada ao centro cirúrgico para ser submetida à cesariana. Foi 

retirado um bebê vivo, que veio a óbito pouco tempo depois de nascido.  

Segundo foi relatado para A.M.G, sua placenta estaria esverdeada, o 

que significa que seu filho tenha eliminado mecônio quando ainda estava no 

útero. Após ter sido apertada para a saída de seu filho, a paciente desmaia e 

acorda sem saber o que lhe havia acontecido. Novamente, permanece 

abandonada pela equipe de saúde, que a deixa sem informações e sem 

atendimentos básicos, como verificação de pressão arterial, cuidado 

importantíssimo para uma gestante diagnosticada como hipertensa. 

A.M.G se levanta sozinha no outro dia pela manhã, sem que ninguém da 

equipe de enfermagem lhe ajude.  Apesar de muito pedir, não conseguiu ver seu 

filho. Somente após dois dias conheceu o corpo do filho, que tanto aguardou e 

de quem cuidou durante o pré-natal em suas buscas constantes de atendimento 

pelo SUS. 

No momento de sua alta, a usuária não recebeu orientações para a 

retirada dos pontos. Não foi direcionada para o serviço de psicologia, tampouco 

para o serviço social.  Hoje, A.M.G não consegue trabalhar (anteriormente era 

cuidadora de idosos). Não está sendo acompanhada pelo serviço de psicologia, 

e o que ela mais queria era seu filho “porque ele estava bem”. 

 

Caso: G.R.A.S (50.756) 

 

G.R.A.S é uma gestante de 19 anos, cor preta, em sua primeira 

gestação. Nunca teve abortos. A usuária foi admitida no HMCF às 15h do dia 15 

de janeiro de 2019, com dor no baixo ventre e em trabalho de parto prematuro. 

G.R.A.S estava com 34 semanas e 2 dias de gestação. Consta, em seu 

prontuário, que a gestante estava sendo acompanhada pelo pré-natal, mas não 

foram registrados o local e a quantidade de consultas. 

No momento da internação, o batimento cardíaco do bebê era 140 

batimentos por minuto, o que é considerado normal, mas apresentava 

movimentação diminuída. A bolsa estava íntegra. Consta no exame físico o 

relato de que a parturiente apresentava odor fétido na secreção vaginal. Foi 

considerada como médio risco. 
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Na tentativa de manter a gestação até o termo ou próximo dele, foi 

iniciada a tocólise. Dessa forma, passou a ser administrado betametasona, 

medicação que ajuda o desenvolvimento dos pulmões do nascituro. No relatório 

de enfermagem, consta a solicitação de exames de rotina como grupo o 

sanguíneo, o fator Rh, o VDRL e a testagem rápida de HIV, que foram realizados 

no mesmo dia. 

Os demais exames coletados e entregues no dia 16 de janeiro de 2019 

evidenciaram um aumento dos leucócitos, o que indica uma possível infecção. 

G.R.A.S não deixou de sentir cólicas apesar da medicação 

antiespasmódica administrada. Teve acompanhamento dos batimentos do 

coração do nascituro, nas avaliações, porém, apesar dos esforços em retardar o 

trabalho de parto, foi identificado batimento cardíaco fetal inaudível, sendo 

constatado o óbito fetal no dia 17 de janeiro de 2019. 

A gestante teve trabalho de parto induzido às 17h55 daquele mesmo dia. 

Foi expelido o feto morto, do sexo masculino, e na presença do obstetra 

Francisco da Silva (CRM 5242883-9) e da neonatologista Mayra Rodrigues 

(CRM 5295428-4), segundo relato feito pela profissional de enfermagem, cujo 

nome se desconhece por não haver assinatura nem carimbo que a identifique. 

A ausência de identificação viola a resolução do COFEN nº 0545/201777, 

bem como a portaria nº 1.820 de 13 de agosto de 2009 do Ministério da Saúde78. 

Não constam direcionamentos da paciente para a rede básica de saúde a fim de 

realizar o acompanhamento no pós-parto, o que viola a portaria nº. 

1.459/06/201179 e nº. 1.820, de 13/08/200980, ambas do Ministério da Saúde. 

Não há registro no prontuário de que a placenta tenha sido encaminhada 

para anatomia patológica. Apesar de ser um importante recurso para ajudar a 

esclarecer fatos inesperados, esse é um exame subutilizado no país, e as 

                                                 
77 Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-05452017_52030.html. Acesso em: 

15/10/2019. 

 
78A referida documentação encontra-se disponível para consulta em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt1820_13_08_2009.html. Acesso em: 15 de 
out. de 2019. 

 
79Trata-se de documento que pode ser consultado em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1459_24_06_2011.html. Acesso em: 15 de 
out. de 2019. 

 
80Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2009/01_set_carta.pdf. Acesso 

em: 15 de out. de 2019. 
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instituições hospitalares têm protocolos próprios para o exame histopatológico 

da placenta. 

 

Caso: M.C.S.P (50.746) 

 

M.C.S.P é uma paciente de 19 anos, com 40 semanas de sua primeira 

gestação. Nunca teve abortos e realizou 7 consultas de pré-natal. A usuária foi 

internada em 14 de janeiro de 2019, às 9h15, com queixa de dor no baixo 

ventre.   

Ao ser examinada, foi constatado colo pérvio e batimento cardio-fetal de 

140bpm.  A partir deste quadro, foi internada em pródromos de trabalho de parto 

pelo Dr.  Luiz Arthur M. Rezende (CRM 52433137-9) que, de acordo com a 

escala fornecida pelo Hospital da Mulher, não estaria de plantão nesse dia, mas 

às quintas-feiras. 

A gestante apresentou cartão de pré-natal em dia, com 7 consultas, 

doses vacinais preconizadas e acompanhamento pela enfermeira (1 consulta) e 

médica (6 consultas) na unidade básica de saúde.  

A paciente foi identificada com HPV em 13 de setembro 2017, segundo 

informado no cartão de pré-natal. M.C.S.P teve biópsia colhida em 07 de maio 

(ano não especificado). 

Segundo relatos na evolução de enfermagem, feita por profissional de 

nome Deborah, a gestante estava aproximadamente com 40 semanas em 

pródromos de trabalho de parto e negava comorbidades, apresentando sinais 

vitais dentro dos padrões de normalidade durante toda a sua internação. A 

observação tem assinatura, porém, não tem carimbo da profissional, o que viola 

a resolução do COFEN nº 0545/2017, bem como a Portaria nº 1.820 de 

13/08/2009 do Ministério da Saúde. 

Pelo relato do Dr. Luiz Arthur M. Rezende (CRM 52.43137-9), nas folhas 

de evolução médica, M.C.S.P foi internada às 9h07 do dia 14 de janeiro de 

2019, em pródromos de trabalho de parto, e os batimentos do coração do 

nascituro eram de 140 bpm (batimento por minuto – considerado normal). 

Às 10h do dia 14/01, a usuária realizou um exame de cardiotocografia 

que teve, segundo o laudo médico, resultado tranquilizador: o BCF era 135 bpm. 

A próxima avaliação de M.C.S.P se dá em 15 de janeiro de 2019, às 

20h30, o que resulta em mais de 30 horas após a internação. Nesse intervalo, 
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não houve ausculta de BCF, tampouco avaliação e/ou registro da evolução do 

trabalho de parto.  

M.C.S.P foi orientada pelo Dr. Paul Dreyer (CRM 52.51905-4) a iniciar 

dieta zero a partir de 00h do dia 16 de janeiro de 2019, pois seria submetida à 

cesariana devido ao resultado de uma USG. Nesse exame, ter-se-ia revelado um 

Doppler alterado, além de redução de líquido amniótico. No laudo da USG, 

consta BCF 140bpm, o que significa boa vitalidade fetal. 

No dia 16 de janeiro de 2019, M.C.S.P ainda permanecia em pródromos 

de trabalho de parto, sendo, portanto, encaminhada ao centro cirúrgico às 9h 

para a cirurgia, quando nasceu o bebê. Nasceu, contudo, com índice de Apgar 

1/681, sendo atendido pela pediatra Vera Márcia Congilio (CRM 52.38247-1) 

segundo consta na folha de evolução clínica de neonatologia. Não constam 

assinatura nem carimbo após os relatos, o que viola a portaria 1820 de 13 de 

agosto de 2009 do Ministério da Saúde. 

Após cuidados imediatos, o recém-nascido foi levado à Unidade de 

Internação e mantida em oxi hood por dificuldade respiratória.  Pela avaliação da 

pediatra Vera Márcia Congilio (CRM 52.38247-1), após o cálculo do capurro 

somático, o recém-nascido tinha 38 semanas e 4 dias, o que seria adequado 

para a idade gestacional. Pelo resultado da USG realizada em 15 de janeiro de 

2019 pelo Dr. Luiz Eduardo M. Neira (CRM 52.66572-0), o bebê estaria com 37 

semanas, sendo identificado como pequeno para sua idade gestacional. 

Como se trata de um caso muito complexo, resolveu-se apontar 

conclusões mais específicas: uma mulher internada em pródromos de trabalho 

de parto deveria estar sendo acompanhada na evolução do trabalho de parto. O 

mínimo que se poderia esperar de uma equipe hospitalar seria a avaliação do 

BCF; a avaliação por meio do toque vaginal para a observação da dilatação 

também seria indicada de 4 em 4 horas, já que estava internada em um serviço 

de obstetrícia. A ausência dessas condutas configura negligência assistencial, 

segundo as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, de 2017, do 

Ministério da Saúde. 

A indicação é de que seja avaliado pelo menos o BCF de hora em hora. 

Não é preciso ser especialista para concluir que M.C.S.P permaneceu 30 horas 

sem nenhuma avaliação. Importante ressaltar que o companheiro de M.C.S.P foi 

                                                 
81 Trata-se de um teste que consiste na avaliação de 05 sinais objetivos do recém-nascido, para 

aferir o nível de adaptação deste à vida extrauterina.  
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proibido de estar com ela no atendimento e na hora do parto, o que viola a lei nº 

11.108 de 7 de abril de 2005. 

Se foi identificada alteração no Doppler e havia indicação de cesariana, 

seria coerente que M.C.S.P fosse encaminhada imediatamente para 

atendimento cirúrgico se avaliada como emergência, independentemente de ter 

se alimentado ou não. Se não fosse caso de emergência, a gestante seria 

encaminhada para o procedimento e, após cumprir o período de dieta zero, 

deveria ter sido monitorada a vitalidade fetal por meio da ausculta dos 

batimentos cardiofetais. 

M.C.S.P foi internada em pródromos de trabalho de parto. Essa fase 

pode durar horas, dias ou semanas. De acordo com as Diretrizes Nacionais de 

Assistência ao Parto Normal do Ministério da Saúde, se a mulher não estiver em 

trabalho de parto estabelecido, isto é, com dilatação cervical igual ou acima de 3 

cm, deve-se 

 

[...] encorajar e aconselhar a mulher a permanecer ou retornar 

para casa, levando em consideração as suas preocupações, a 

distância entre a sua casa e o local do parto e o risco deste 

acontecer sem assistência82.  

 

No caso de internação, a usuária deve ser acompanhada em sua 

evolução.    

M.C.S.P foi submetida à cesariana às 9h38 do dia 16 de janeiro de 

2019, dois dias após ter sido internada e aproximadamente 13 horas depois de 

ter sido identificado um Doppler alterado. Não houve monitoramento dos 

batimentos cardíacos fetais, como preconizado pelas Diretrizes Nacionais de 

Assistência ao Parto Normal do Ministério da Saúde. Por meio de uma cirurgia, 

foi retirado um feto vivo que não chorou ao nascer, com índice de Apgar 1 e 6.   

Isto é, no primeiro minuto de vida, ele só tinha batimentos cardíacos acima de 

100 bpm, sendo-lhe conferida "nota" 1 no índice de Apgar. 

Após 5 minutos, o recém-nascido apresentou choro fraco, flexão das 

extremidades, resposta fraca ao cateter e extremidades azuladas, o que lhe 

conferiu a "nota" 6 do Apgar. Depois disso, o recém-nascido foi encaminhado à 

                                                 
82 As referidas diretrizes podem ser encontradas  disponíveis em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_assistencia_parto_normal.pdf. 
Acesso em: 15 de out. de 2019. 
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Unidade Intensiva, e foi solicitada sua transferência para uma unidade hospitalar 

que tivesse UTI.  Faleceu às 11h50 sem conseguir a transferência, após ter sido 

submetida a cuidados da pediatria. 

A título de esclarecimento, vale a pena ressaltar que o índice de Apgar é 

uma escala que foi desenvolvida por uma médica norte-americana com o 

objetivo de avaliar qual a adaptação do recém-nascido ao mundo extrauterino e 

se em algum momento o bebê sofreu de asfixia e qual a sua gravidade. A escala 

preconiza a avaliação de cinco itens: cor da pele, frequência cardíaca, 

frequência respiratória, resposta reflexa a estímulos e tônus muscular. A cada 

item, é atribuída uma pontuação de 0 a 2, sendo o valor 2 representado como o 

normal e expectável. O valor máximo que se pode obter no índice de Apgar é 10. 

 

Caso: S.H.C.F.B (50.729) 

 

S.H.C.F.B é uma gestante de 19 anos, solteira, etnia não informada no 

prontuário. É sua primeira gestação. A usuária foi internada em 11 de janeiro de 

2019, às 14h10, com um quadro de ameaça de trabalho de parto prematuro. 

Apresentava vômitos e diarreia. A paciente foi diagnosticada com infecção 

intestinal e sífilis após a realização dos exames laboratoriais. Durante o pré-

natal, teve um resultado de VDRL não reator em 01 de novembro de 2018. 

Com aproximadamente 36 semanas de gestação, a paciente estava 

sendo acompanhada pelo pré-natal, mas não há identificação quanto ao local e 

o número de consultas. Expeliu seu feto morto e macerado às 13h40, do dia 15 

de janeiro de 2019, que, segundo o relato do prontuário, foi encaminhado à 

capela e ficou aguardando recolhimento. 

A placenta da paciente foi direcionada à anatomia patológica. De acordo 

com relato da técnica de enfermagem Sabrina C. Campos, S.H.C.F.B se recusou 

a receber a placenta para levar à biópsia.  

Causa estranheza, em especial, que a paciente é quem tenha que levar 

o material para a biópsia, pois o serviço de saúde é que deveria se 

responsabilizar em encaminhar material para ser avaliado pela anatomia 

patológica, disponibilizando meios para a paciente ter acesso ao resultado. 

S.H.C.F.B recebeu alta no dia 16 de janeiro de 2019 com receita para 

continuidade do tratamento da sífilis liberada pela Dra. Gabriela Azevedo 

Machareth (CRM 5279629-8). 
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Caso: D.S.M (31.222 reinternação) 

 

D.S.M é uma gestante de 28 anos, de etnia ignorada por falta de registro 

em seu prontuário. Está em sua terceira gestação. As duas primeiras foram 

resolvidas por cesariana. Nunca teve abortos. A paciente foi atendida no dia 19 

de janeiro de 2019, às 19h01, e internada pelo Dr. Carlos Raposo da Silva Junior 

(CRM 52.32838-8) no mesmo dia, às 19h23, com queixa de dor no baixo ventre. 

A paciente estava com 39 semanas e 2 dias de gestação. No exame 

especular, o colo estava fechado e grosso, havia sangramento vaginal e 

apresentava abdômen hipertônico. Sua pressão arterial era de 200x120 mmHg. 

Os exames foram solicitados pelo médico que a internou, mas não há registro de 

ausculta dos batimentos cardio-fetais. Foi internada com quadro de 

descolamento prematuro de placenta (DPP). 

Em seu prontuário, não há registro do horário de início do procedimento 

cirúrgico realizado pelos obstetras Maria Edea Guerreiro Giovanni (CRM 

52.43459-6) e Carlos Raposo da Silva Junior (CRM 52.32838-8). 

Foi registrado, porém, que às 19h41, foi extraído um feto vivo, que 

chorou ao nascer. Seu índice de Apgar foi respectivamente 02, 05 e 07 no 

primeiro, quinto e décimo minutos, conforme relatado pela profissional de 

enfermagem, na coluna de observação da folha de prescrição. Não é possível 

identificar a profissional, já que não consta o carimbo e a assinatura é ilegível. 

Tal fato viola a resolução do COFEN nº 0545/2017, bem como a portaria nº 

1,820 de 13/08/2009 do Ministério da Saúde. 

O bebê estava banhado em mecônio espesso e fétido e tinha aumento 

da região cervical (perímetro cefálico de 40 cm), que apresentava duas fístulas, 

uma drenando secreção purulenta e a outra drenando sangue, conforme 

relatado pela Dra. Tatiana, cujo sobrenome e CRM não estão registrados no 

prontuário. Tal fato viola a resolução do COFEN nº 0545/2017, bem como a 

Portaria nº. 1820 de 13 de agosto de 2009 do Ministério da Saúde.  Às 20h, o 

bebê foi encaminhado à UI. 

No relato da folha de evolução da clínica de neonatologia, constam as 

informações sobre o nascimento, nome dos profissionais envolvidos (obstetras, 

pediatra, anestesista) e o estado de saúde do recém-nascido. 
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Não há, porém, evidências de quem tenha feito os registros, já que não 

constam assinatura nem carimbo. O mesmo se repete na folha de anestesia, em 

que o carimbo do anestesista de nome Carlos Cesar Carvalho Machado (CRM 

52. 66251-8) está ilegível. Mais uma vez a resolução do COFEN nº 0545/2017, 

bem como a portaria nº 1.820 de 13/08/2009 do Ministério da Saúde, são 

violadas.  Somente foi possível encontrar sua identificação por meio da escala 

fornecida pelo HMCF. 

Os exames solicitados foram coletados somente no dia 20 de janeiro de 

2019, sendo liberados os resultados no mesmo dia, isto é, um dia depois da 

internação.  Não foi possível identificar infecção pelos resultados dos exames 

que se encontram no prontuário, já que não são específicos para esse fim. A 

placenta não foi encaminhada para anatomia patológica. 

 

Caso: RN de D.S.M (50.772) 

 

O recém-nascido de D.S.M nasceu por cesariana em 19 de janeiro de 

2019, às 19h41. A paciente apresentou um descolamento prematuro de 

placenta. Apresentava aumento da região cervical (Perímetro cefálico 40 cm) e 

duas fístulas. Uma delas drenando secreção purulenta, e a outra com drenagem 

de sangue. Às 20h, foi levado para a UI e entubado. Tinha taquicardia. Foram 

coletados exames pela pediatra Dra. Tatiana Menezes Monteiro CRM 52.85189-

2, e solicitada vaga para transferência por meio do SISREG (Sistema de 

Regulação). 

Às 21h33, o RN de D.S.M teve piora do quadro respiratório. A Dra. 

Tatiana informou a condição do RN a seus pais. Nesse momento, ainda era 

aguardada a vaga pela central de regulação. Às 22h, o estado de saúde do 

recém-nascido é considerado gravíssimo e, apesar de estar sendo ventilado 

pelo respirador, apresentava desconforto respiratório. Novamente, a Dra. Tatiana 

conversa com o pai sobre a gravidade do quadro do filho. Às 22h50, teve nova 

piora. Foi avaliado novamente às 00h40 e às 6h pela Dra. Tatiana, que 

novamente chamou o pai para conversar sobre a gravidade do quadro. O recém-

nascido permanecia aguardando vaga na central de regulação. 

Às 8h, continuava com quadro gravíssimo de acordo com relato da dra. 

Tatiana. Mais uma vez, a médica chama a mãe para conversar sobre o quadro 

de gravidade de seu filho. Às 8h31min, o recém-nascido sofre parada 



141 
CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio - Resolução n°05 de 2019 – RELATÓRIO FINAL 

cardiorrespiratória, sendo atendido pela pediatra Dra. Júlia Barreto (CRM 

52.78644-6). No site do CFM, não se encontra registro da especialização ou 

área de atuação dessa profissional. Após manobras de ressuscitação sem êxito, 

foi constatado o óbito. 

Segundo relato no prontuário, as duas pediatras, Tatiana e Júlia, 

informam o óbito à usuária, que nesse momento estaria sem acompanhante. De 

acordo com a própria Dra. Júlia, ela tentou contato com o companheiro e com a 

mãe de D.S.M, mas sem êxito. Às 10h, a Dra. Júlia vai com a paciente à UI para 

que ela veja o filho e conversa mais uma vez sobre a clínica e o óbito do recém-

nascido. Somente depois o corpo é liberado. 

A Declaração de óbito é preenchida pela Dra. Kelen Gleice Lima Lemos 

Nascimento (CRM. 52.66209-7). A evolução de enfermagem é preenchida, mas 

não é assinada, o que viola a resolução do COFEN nº 0545/2017, bem como a 

portaria nº 1.820, de 13/08/2009, do Ministério da Saúde. 

É necessário que haja a implantação de uma UTI Neonatal no HMCF. 

Mesmo em um quadro grave em que o prognóstico seja sombrio, se houver 

condições adequadas de atendimento, é possível humanizar o momento do 

óbito. As pediatras se mostraram solidárias com a dor da família e realizaram um 

atendimento humanizado. 

 

FEVEREIRO/2019 

 

Caso: L.R.G (30.240 reinternação) 

 

 Segundo depoimento da gestante, para a DEAM-CABO FRIO, prestado 

no dia 18/03/2019, L.R.G procurou atendimento no HMCF nos dias 16, 17 e 24 

de fevereiro relatando dores na barriga. Disse estar com 40 semanas de 

gestação. Foi atendida em todas as ocasiões pelos médicos plantonistas que 

realizaram exame de toque ginecológico. Não sendo identificado trabalho de 

parto, a paciente foi orientada a retornar para a sua residência. 

A paciente relatou em todas as ocasiões que havia sido submetida à 

cesariana em sua primeira gestação, 8 anos antes, por falta de dilatação. Sabe-

se que cada gestação é única, o que foi verbalizado pelo médico identificado por 

ela como sendo branco, baixo, com 50 a 60 anos, meio careca, que a atendeu 

no dia 17 de fevereiro de 2019, domingo. Na escala de plantão fornecida pelo 

Hospital da Mulher, não há médico homem nesse plantão. 



142 
CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio - Resolução n°05 de 2019 – RELATÓRIO FINAL 

Cabe salientar, porém, que não se teve acesso a todos os documentos 

solicitados como, por exemplo, o boletim de atendimento médico dessa 

gestante. Em nenhum momento a fala da gestante foi valorizada, fato que é 

visível pela falta de ausculta do BCF (batimento cardio-fetal) e a falta de 

realização de exame de CTG (cardiotocografia). Ambos os exames são 

utilizados para avaliação da vitalidade fetal. 

Em 24 de fevereiro de 2019, de acordo com o relatado pela gestante em 

depoimento à DEAM-CABO FRIO, o Dr. Carlos Raposo (CRM 5238006-4), após 

mais uma avaliação de toque vaginal, identificou que a gestante não estava em 

trabalho de parto. Porém, como ela se queixava de dores e a barriga estava 

dura, ele a medicou com antibiótico. 

Ressalta-se que não há indicação de pedido de exames para 

confirmação do quadro a ser tratado, e mais uma vez não foi ouvido o BCF nem   

indicada a necessidade de CTG. Somente foi avaliada uma USG, que, segundo 

a fala do Dr. Carlos Raposo (CRM 5238006-4), revelou que "o neném já estava 

perto de nascer". Diante da afirmativa da gestante, em relação à cesariana 

anterior, ela ouviu do médico que "tinha que esperar que não era ele". 

A gestante retornou com muitas queixas às 19h30 do dia 26/02, 

solicitando atendimento, porém, foi atendida apenas às 00h53 do dia 27 de 

fevereiro de 2019, quando foi admitida. No prontuário, a folha de internação se 

encontra rasurada em relação à data. 

A gestante foi recebida pelo Dr. Paul Dreyer (CRM 5251905-4) e 

submetida a novo exame de toque vaginal. Após esse exame, o médico a 

informou de que ela não estaria em trabalho de parto. Diante da afirmação da 

gestante de que o nascituro não estava se mexendo, o médico buscou o 

aparelho para ausculta do BCF e identificou a ausência de batimentos, 

afirmando à paciente que "o bebê já teria ido a óbito".   

Diante do choro da paciente o médico pediu que ela aguardasse até o 

meio-dia para realização de um ultrassom e que ele "rezaria para achar os 

batimentos do neném".  

Segundo a gestante, no dia 27/02/2019 (quarta-feira) ela foi informada 

pela Dra. Gabriela Carvalho (CRM 5279829-8) que, 

 

[...] não haveria a necessidade de realização do exame de USG 

já que, devido ao tempo de gestação, teria que ser realizada 

cesariana de qualquer forma [...]. 
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A afirmação é ratificada pelo termo de declaração da médica Dra. 

Natália Braga Pedrosa (CRM 52.108829-7) que ressalta que, 

 

[...] a ultrassonografia nesse caso seria dispensável por não 

alterar a conduta a ser realizada, ou seja, com ou sem a 

realização do exame, ter-se-ia de realizar a cesariana como via 

de parto[...]. 

 

Soma-se a essa afirmativa o relatado em depoimento, na DEAM/CABO 

FRIO, prestado por Aloísio Epiphanio Neto (CRM 52.55481-4), onde o mesmo 

afirmou que 

[...] realizando ou não a ultrassonografia, a cesariana teria de ser 

realizada, tendo em vista que o óbito fetal já havia sido 

diagnosticado e, assim, nada mudaria [...]. 

  

Todas essas afirmações entram em discordância com a conduta 

assistencial do Dr. Paul Dreyer (CRM 5251905-4), que orientou que a paciente 

aguardasse o exame até o meio-dia, prolongando assim o sofrimento a que 

havia sido submetida desde a informação da morte do feto. 

Cabe ressaltar que, ainda de acordo com relato do Dr. Paul Dreyer 

(CRM 5251905-4), em seu termo de declaração, é rotina do hospital o exame  

 

[...] ser feito após a passagem do médico nas pacientes que estão 

internadas logo pela parte da manhã [...]. 

  

Não há nenhuma lógica no pedido de que a gestante aguardasse até o 

meio-dia para o procedimento. Segundo a 5ª edição do Manual Técnico de 

Gestação de Alto Risco de 2012 do Ministério da Saúde, a escolha entre a 

conduta ativa e a expectante deve ter a participação da mãe já que “a gestante é 

o melhor juiz e é a pessoa que deve fazer a escolha”.  
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Ainda segundo o documento, “a equipe médica deve orientá-la dando as 

informações necessárias para que a melhor decisão seja tomada”. 

Além da demora no atendimento à gestante, é notório, por meio dos 

relatos no prontuário, que a mesma não participou da decisão sobre a conduta e 

em nenhum momento recebeu informações necessárias para essa escolha. 

Segundo relato da paciente, após a alta, L.R.G retornou ao hospital em 

18 de março de 2019 para solicitar seu prontuário. Foi atendida pela funcionária 

Aline, que lhe negou o fornecimento do documento solicitado, informando que 

ela teria que esperar um mês para acessá-lo.  A gestante informou que sabia de 

seus direitos quanto ao acesso a tal documentação e conseguiu um prazo de 

cinco dias para acessar seu prontuário, pouco após a referida funcionária ter se 

comunicado com a direção do HMCF. 

Essa conduta viola a Portaria n°. 1.820, de 13/08/2009; bem como o 

Código de Conduta e Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, que 

garante a entrega do documento assim que solicitado. 

Segundo relato da gestante, em depoimento na DEAM/CABO FRIO, ao 

ter solicitado à funcionária um documento que constasse seu nome e matrícula e 

informasse a data de retorno, para a retirada da documentação, a funcionária 

teria respondido que não possuía matrícula e prosseguiu dizendo que ninguém 

ali possuía. 

Ao ver que L.R.G utilizava o celular, a funcionária começou a gritar que a 

paciente a estava filmando e iria processá-la. Mesmo após ter sido informada de 

que não estava sendo filmada, a funcionária continuou gritando, tendo tentado 

puxar o aparelho das mãos de mesma. Apesar de suas acompanhantes pedirem 

a todo tempo que a funcionária se acalmasse, a mesma continuava 

destemperada. 

Ao ser informada de que a paciente e suas acompanhantes iriam à 

delegacia prestar queixa, a funcionária disse que somente seria resolvido dessa 

forma e não resolveria mais nada ali, e que o assunto estava encerrado. Nesse 

momento, a funcionária virou as costas, ignorando a paciente e seus 

acompanhantes. Diante dos fatos, a paciente e seus acompanhantes se 

dirigiram à delegacia de polícia local. 

A falta de informações precisas e o despreparo no trato com o público 

estão presentes nos diversos setores do HMCF, como descrito no relatório do 

Conselho. 
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No caso da paciente aqui em questão, não há informações no momento 

da alta sobre encaminhamento da mesma para retorno de reavaliação.  

 

MARÇO DE 2019 

 

Caso: L.L.R (51.108) 

 

Trata-se de uma paciente de 20 anos, internada às 12h10 do dia 23 de 

março de 2019, com diagnóstico de trabalho de parto prematuro. Era sua 

primeira gestação. L.L.R não apresentou documentação que comprovasse estar 

sendo acompanhada no pré-natal. Durante sua avaliação na admissão, foi 

verificado o BCF e identificado como inaudível.  Às 15h09, L.L.R expeliu seu feto 

morto, que pesava 2040g e, segundo relato no prontuário, estava banhado em 

líquido meconial, apresentando o cordão umbilical coagulado. 

Às 19h30 do dia 24 de março de 2019, L.L.R recebeu o resultado do 

exame de VDRL que identificava infecção por sífilis em titulagem 1:128, sendo 

medicada com penicilina benzatina. Em 25 de fevereiro de 2019, a paciente 

recebeu alta hospitalar. 

Não há informação de que tenha sido encaminhada para a rede básica 

de saúde a fim de dar continuidade ao tratamento da sífilis, o que confirma a 

hipótese do descompromisso do HMCF em dar continuidade ao tratamento das 

mulheres atendidas pelo nosocômio. 

Tal fato viola a atenção à saúde de modo longitudinal, preconizada pela 

Lei Orgânica nº. 8080/1990 do Ministério da Saúde e reafirmada pela Política 

Nacional de Humanização da Saúde, que, no caso específico das gestantes, são 

reforçadas pela portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011. 

 

Caso: L.V.M (51.032) 

 

Trata-se de uma gestante com 22 semanas de gestação que procurou 

atendimento no HMCF, na madrugada do dia 07 de março de 2019, com queixa 

de sangramento vaginal e cólicas. O batimento cardiofetal (BCF) era de 140 

bpm. L.V.M Foi internada com diagnóstico principal de aborto, porém, a 

justificativa para a internação foi de trabalho de parto prematuro. De acordo com 
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os protocolos oficializados do HMCF, há atendimentos diferenciados para cada 

um desses dois diagnósticos. 

A paciente permaneceu internada sob a orientação da Dra. Juliana 

Pereira Soares (CRM 52.102717-4) de ficar em repouso fazendo uso das 

medicações para alívio das dores e enjoos, a serem usadas caso necessário. 

Foi colhido material para realização de exames laboratoriais de sangue. L.V.M 

não tinha febre, e os sinais de vitalidade estavam dentro dos padrões de 

normalidade. 

A usuária foi orientada a solicitar à sua família que comprasse 

Utrogestan – medicação que na gravidez é recomendada em casos em que há o 

risco de perder o feto. Causa estranheza que uma usuária internada em uma 

unidade hospitalar do serviço público receba orientação de compra de 

medicação. Tal fato colide com os princípios da universalização e da 

integralidade do SUS, preconizados pela lei nº. 8080/1990. 

No segundo dia de internação, 08/03/2019, a paciente iniciou uso de 

antibiótico e continuou com a medicação Utrogestan, reposição de ferro e 

medicação para dor, prescritos pela Dra. Gabriela Monteiro Andrade (CRM 

52.79954-8). A paciente recebeu, outrossim, orientação para permanecer em 

repouso. Diante dessas indicações, concluiu-se a utilização do protocolo de 

ameaça de trabalho de parto prematuro. 

No dia 09 de março de 2019, L.V.M foi encaminhada ao pré-parto às 

11h30, dando a luz às 15h46 uma criança do sexo masculino com 610g – 

segundo relato da equipe técnica de enfermagem no prontuário. Não é possível 

identificar o responsável pelo relato, já que não foi assinado nem carimbado, o 

que fere a resolução COFEN n°. 0545/2017, bem como a portaria n°1820, de 

13/08/2009 do Ministério da Saúde. 

No registro da folha de evolução médica, em relato feito pela Dra. 

Patrícia Almeida (CRM 52.97856-6), o nascimento se deu às 16h10, com o peso 

de 480g, com ressalva de ter sido pesado novamente e ter atingido o peso de 

610g.  No termo de declaração do Dr. Paul Herbert Dreyer Neto (CRM 5251905-

4), "houve ganho de alguns gramas passando os 500 gramas, devido ao início 

da putrefação". 

Ressalta-se que, segundo resultado da USG realizada no dia 07 de 

março de 2019, indicou-se o peso estimado de 604g, que poderia variar para 

mais ou para menos, em 15% desse valor, o que coloca o peso fetal estimado 

entre 517,65g e 694,6g. Não foi evidenciado pelo Dr. Paul Herbert Dreyer Neto 



147 
CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio - Resolução n°05 de 2019 – RELATÓRIO FINAL 

(CRM 52.51905-4) qual o cálculo utilizado para chegar à conclusão do ganho de 

peso devido ao “estado de putrefação”. 

Em seu termo de declaração, L.V.M informa que chegou ao hospital às 

22h do dia 6 de março de 2019, porém, no prontuário consta sua internação às 

00h02. A paciente foi atendida por uma médica, cujo nome não soube indicar, 

pois apesar de ser recomendação ética que todos os profissionais portem 

crachá com os nomes para pronta identificação, parece recorrente o 

descumprimento dessa norma pelos profissionais do HMCF. 

É também determinação ética que as prescrições e os relatos sejam 

feitos com letra legível. A gestante permaneceu sem acompanhante, pois os 

funcionários teriam alegado ser norma do hospital, o que viola a lei federal 

n°11.108, de 07/04/2005. A gestante foi, entretanto, orientada a solicitar à sua 

família a compra de uma medicação. 

Apesar de dar entrada no Hospital no dia 06 de março, a paciente foi 

atendida no dia 07 de março de 2019 pela manhã. 

No dia 08 de março, a paciente foi atendida por outro médico, cujo nome 

ignora e, apesar da orientação de permanecer deitada, teve que se deslocar até 

o serviço de ultrassonografia, onde lhe informaram que o bebê estaria bem e 

pesando aproximadamente 600 g. As dores aumentaram. A paciente teve 

sangramento e solicitou a presença de um médico por volta de 17h. O médico, 

porém, só apareceu por volta de 22h, e da porta do quarto disse que era para 

lhe dar um calmante “já que não tinha o que fazer”.  

A paciente informa ter dormido com muita dor e ter sido atendida no dia 

9 de março de 2019 por outra médica, que ela não sabe o nome. Por estar com 

"dilatação máxima", L.V.M foi encaminhada ao pré-parto, onde permaneceu até 

o nascimento do filho às 15h47. 

A família tentou transferir a paciente, porém, foi desaconselhada pela 

equipe médica, que ela não identificou nominalmente devido ao prognóstico. 

L.V.M e a mãe dizem que o bebê (Nicolas) nasceu vivo, mas foram informadas 

de que ele já estava morto. Relatos no prontuário da Dra. Patrícia Almeida (CRM 

52.97856-6), da enfermeira Graziela M de Carvalho (COREN 330.039) e de um 

profissional técnico de enfermagem que não pôde ser identificada por falta de 

assinatura, dizem que o recém-nascido morreu minutos após o nascimento. 

L.V.M somente viu o filho porque pediu para vê-lo.  No HMCF, disseram 

a ela que não haveria enterro porque "a criança tinha menos de 500 gramas, e 

nesse caso seria descartada”. Houve discordância também quanto ao horário do 
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nascimento e, após o questionamento feito pela família, uma funcionária "pegou 

a ficha e não devolveu mais". 

Após a alta, a paciente retornou ao HMCF para solicitar o seu prontuário 

e lhe foi negado pela funcionária Edmara, que alegou que a funcionária 

responsável não se encontrava. Essa conduta viola a Portaria n°. 1.820, de 

13/08/2009 do Ministério da Saúde, bem como o Código de Conduta e Ética 

Médica do Conselho Federal de Medicina, que garantem a entrega do 

documento assim que solicitado. 

 

Caso: L.S.L (27.774 reinternação) 

 

Trata-se de uma paciente de 30 anos de idade na quarta gestação. 

L.S.L deu entrada no HMCF no dia 12 de março 2019 às 17h58, com 36 

semanas de gestação em franco trabalho de parto, expelindo seu feto morto às 

18h50. 

L.S.L realizou seis consultas de pré-natal e foi identificada como sendo 

de baixo risco, com VDRL negativo durante o pré-natal e teste rápido de HIV não 

reagente.  Não há motivo aparente para o óbito fetal. 

No prontuário, há registro da Dra. Juliana Pereira Soares (CRM 

52.102717-4) de que o natimorto se encontrava em estado de maceração. 

Porém, não há indicação no prontuário de que tenha havido conduta que 

permitisse identificar o motivo do óbito. Portanto, faltou conduta por parte do 

HMCF para identificar os possíveis motivos que levaram o bebê a óbito, o que 

poderia ser feito por meio de exame histopatológico. Não há indicação de que 

L.S.L tenha sido encaminhada para atendimento da rede de serviço social e de 

psicologia. 

Trata-se de uma reinternação, segundo consta no prontuário, porém, 

não foi possível conseguir acesso ao prontuário anterior, fato que permitiria uma 

análise mais completa do caso. 

 

Caso: L.S.F (42642 reinternação) 

 

Gestante internada dia 07 de março de 2019, às 12h, com queixa de dor 

no baixo ventre. L.S.F foi diagnosticada em trabalho de parto e DHEG (doença 

hipertensiva específica da gravidez) associada à obesidade mórbida. Não fez 
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pré-natal e o BCF estava inaudível.  Às 19h52, foi retirado por cesariana um feto 

morto do sexo masculino. 

A gestante fez ultrassonografia no dia 07 de março de 2019, na qual foi 

identificada a idade gestacional de 35 semanas e 2 dias, indicado cesariana por 

exiguidade de bacia com feto morto, valorizado por peso estimado de 3800g e 

por desconhecimento do tempo e a data do óbito intra-útero. L.S.F fez exames 

laboratoriais que apresentaram aumento de leucócitos (no sangue e na urina) e 

aumento da microbiota (urina). 

Na análise de seu prontuário, não há prescrição de nenhum anti-

hipertensivo, apesar da usuária ser diagnosticada como portadora de DHEG. 

Tem-se o relato de que a única indicação de cuidado prescrito seria a avaliação 

da pressão arterial de 4/4h e, caso houvesse pico hipertensivo, que fosse 

avisado ao plantonista. Não se encontrou prescrição de medicação “SOS”83. 

Pelos registros no prontuário, não houve, em nenhum momento, aumento da 

pressão da usuária. 

Mais uma vez, verifica-se, no caso de L.S.F, não constar qualquer 

orientação/encaminhamento para o acompanhamento em serviço de saúde para 

controle de sua pressão. Repete-se a falta de compromisso da instituição com o 

cuidado em saúde da população por ela atendida durante a internação e após o 

momento de alta. 

Não é cumprido protocolo de atendimento no caso específico do quadro 

apresentado para evitar maiores danos à saúde da mãe e do bebê. Falta 

monitoramento adequado durante a internação e maior envolvimento da rede de 

atendimento da região. 

Tais fatos violam a atenção à saúde de modo longitudinal preconizada 

pela Lei Orgânica 8080 de 1990 do Ministério da Saúde e reafirmada pela 

Política Nacional de Humanização da Saúde e, no caso específico das 

gestantes, da Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011. 

Trata-se de uma reinternação segundo consta no prontuário, porém, não 

se conseguiu acesso ao prontuário anterior, o que permitiria uma análise mais 

completa do caso. 

 

                                                 
83 “SOS” é uma sigla de uso corrente entre profissionais da saúde, que traduz a expressão latina 

si opus sit (se for necessário). É utilizada em prescrições médicas a aconselhar o uso de uma 
determinada medicação, “se for necessário”. Disponível em: 
https://www.infopedia.pt/dicionarios/termos-medicos/S.O.S. Acesso em: 15 de out. de 2019. 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/termos-medicos/S.O.S.
https://www.infopedia.pt/dicionarios/termos-medicos/S.O.S.
https://www.infopedia.pt/dicionarios/termos-medicos/S.O.S.
https://www.infopedia.pt/dicionarios/termos-medicos/S.O.S.
https://www.infopedia.pt/dicionarios/termos-medicos/S.O.S.
https://www.infopedia.pt/dicionarios/termos-medicos/S.O.S.
https://www.infopedia.pt/dicionarios/termos-medicos/S.O.S.
https://www.infopedia.pt/dicionarios/termos-medicos/S.O.S.
https://www.infopedia.pt/dicionarios/termos-medicos/S.O.S.
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Caso: M.A.F (28.353 reinternação) 

 

Internada em 15 de março de 2019, às 2h48, em sua terceira gestação, 

com 19 semanas e 6 dias, sendo desconhecida a resolução das duas gestações 

anteriores por falta de registro no prontuário. Etnia não registrada, 36 anos, 

M.A.F eliminou seu feto natimorto na recepção do HMCF, de acordo com o 

relato do Dr. Luiz Arthur Mortari Rezende (CRM: 52 43137-9), cuja especialidade 

ou área de atuação não são indicadas no site do CFM. 

Na ficha de internação no puerpério preenchida pelo Dr. Liz Arthur 

Mortari Rezende, não estão preenchidas lacunas relevantes como doenças 

prévias e durante à gestação, histórias anteriores de abortamentos, cesarianas, 

partos prematuros, natimortos e exame físico da usuária. 

A idade de M.A.F também não confere com a data de seu nascimento. 

Importante ressaltar que o prontuário da paciente é definido pelo Conselho 

Federal de Medicina como sendo: 

 

O documento único constituído de um conjunto de informações, 

sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, 

acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a 

assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, 

que possibilita a comunicação entre membros da equipe 

multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao 

indivíduo84. 

 

Um prontuário bem feito, bem preenchido, sem rasuras, legível e com 

dados fidedignos consegue garantir simultaneamente as implementações de 

protocolos, formulários, indicadores e comissões, pois todos estão interligados à 

gestão de prontuários.  

De acordo com a técnica de enfermagem Ireni Sebastiana Reis Souza, 

cujo Coren está ilegível no prontuário, o que viola a resolução do COFEN nº 

0545/2017, bem como a Portaria nº. 1820 de 13 de agosto de 2009, a paciente 

“aparentemente está bem. Não está chorosa, parece estar conformada.” 

                                                 
84 Disponível em: http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2002/1638_2002.htm. Acesso 

em: 15 de out. de 2019. 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2002/1638_2002.htm
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http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2002/1638_2002.htm
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2002/1638_2002.htm
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2002/1638_2002.htm
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2002/1638_2002.htm
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2002/1638_2002.htm
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2002/1638_2002.htm
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2002/1638_2002.htm
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2002/1638_2002.htm
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2002/1638_2002.htm
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2002/1638_2002.htm
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2002/1638_2002.htm
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2002/1638_2002.htm
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A enfermeira Tatiana Leon (Coren 23611-5) relata que a paciente 

informou ter feito pré-natal, porém, ignorava o tempo de gestação e não sabia o 

sexo do bebê, deixando como comentário pessoal que achava “muito estranho”. 

Tatiana também informa em seu relato que procurou a placenta para encaminhar 

ao exame histopatológico, mas o material já havia ido para descarte. Uma 

solicitação do histopatológico foi feito pelo Dr. Luiz Arthur Mortari Rezende 

(CRM: 52 43137-9) e foi arquivado junto ao prontuário da usuária. 

No dia seguinte, 16 de março de 2019 M.A.F recebeu alta após 

avaliação da Juliana Pereira Soares (CRM 52.102717-4). Levando em 

consideração que as visitas médicas de rotina são realizadas na parte da 

manhã, segundo o exposto pelo Dr. Paul Dreyer (CRM 52.51905-4), durante sua 

oitiva na CPI, pode-se concluir que a usuária permaneceu internada por um 

período inferior a 48 horas, durante o qual não foram feitos esforços para 

identificar o porquê da perda fetal ou feitos encaminhamentos para avaliação do 

serviço de psicologia ou para acompanhamento na rede de atenção básica.  Ao 

contrário disso, a equipe de enfermagem avalia que a usuária está bem porque 

“não está chorosa” e que acha “muito estranho” ela não saber os dados 

referentes à sua gestação. 

A falta de compromisso com registros importantes, inclusive para 

evidenciar os indicadores de saúde da população, é uma constante entre os 

profissionais que compõem a equipe de saúde do HMCF. A falta de pesquisa 

sobre as possíveis causas maternas para os óbitos dá a impressão de 

desinteresse com a saúde da mulher e da criança na região. 

Trata-se de uma reinternação, segundo consta no prontuário. Todavia, 

não foi possível o acesso ao prontuário anterior, o que permitiria uma análise 

mais completa do caso. 

 

ABRIL 

Caso: D.S.M (38.039) 

 

Trata-se de uma gestante 22 anos, de etnia preta ou parda (identificada 

no prontuário com a letra “P”), em sua segunda gestação, tendo sido o primeiro 

uma cesariana. 

D.S.M chega ao Hospital Municipal de Cabo Frio em 05 de abril de 2019, 

às 22h40, queixando-se de dor no baixo ventre, quando informa ter tido infecção 
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urinária não tratada. No momento do atendimento, foi realizado toque vaginal e 

ausculta do Batimento cardio-fetal do bebê, levando o médico Aldo Amendola 

(CRM 52.25320-7) a interná-la para trabalho de parto. A paciente fez pré-natal 

na rede particular, porém não estava de posse do cartão. 

Acompanhamento registrado no partograma indica que houve parada de 

progressão, após 8 h de trabalho de parto, período em que D.S.M foi examinada 

pelos médicos Aldo Amêndola (CRM 52.2532-07), obstetra, e Carlos Alberto 

Samuel Rufo (CRM 52.38006-4), que na página de consulta do CFM apresenta 

como especialidade a angiologia, e José Roberto Tizi Ferraz (CRM 52.28103-7), 

que não tem registrada especialidade na página de consulta do CFM. 

Em todos os exames, houve avaliação da evolução do trabalho de parto 

por meio de toque vaginal e da vitalidade fetal com a ausculta dos batimentos 

cardio-fetais. Todos os registros no partograma foram assinados e carimbados, 

assim como as evoluções feitas pela equipe de enfermagem (enfermeiras e 

técnicos de enfermagem). Também foram percebidos o registro com carimbo e a 

assinatura dos profissionais de pediatria e anestesiologia em seus respectivos 

relatos. 

D.S.M pôde contar com a presença de um acompanhante durante sua 

internação e foi encaminhada ao atendimento do serviço de psicologia após a 

intervenção cirúrgica. Importante ressaltar que após o início da CPI do HMCF 

esse é o único prontuário em que foram identificados registros do profissional 

por meio de carimbo e encaminhamento a profissionais de outras áreas de 

atendimento. 

A evolução de enfermagem parece ter sido passada a limpo, pois 

apresenta um relato contínuo das 23h15 do dia 05 até às 6h50 do dia 06, feitas 

pela mesma profissional, enfermeira Graziela M. de Carvalho (Coren-RJ 

330.039). Parece humanamente impossível que uma enfermeira (a única do 

plantão) permaneça todo esse tempo ao lado de uma usuária em detrimento do 

atendimento às outras que se encontram internadas. 

Trata-se de uma reinternação, segundo consta no prontuário, porém, 

não se conseguiu acesso ao prontuário anterior, o que permitiria uma análise 

mais completa do caso. 
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5.2.2.2 – OUTROS DOCUMENTOS RECEBIDOS PELA CPI 

 

A fim de dar seguimento aos trabalhos da presente CPI, foram 

requisitados documentos a diversas autoridades e instituições. Trata-se, neste 

item, de expor as informações reunidas em parte desses documentos doravante 

listados. Como não seria possível analisar pormenorizadamente cada peça 

recebida pela CPI, coube deter-se naqueles resultantes de outros processos de 

fiscalização e vistorias, inquéritos civis e demais procedimentos de caráter 

jurídico.  

Dentre as peças documentais recebidas, focou-se nas seguintes: 

relatório de visitação do Conselho Municipal de Saúde de Cabo Frio ao HMCF 

(13 de março de 2019), Relatório Conclusivo da Comissão de Direitos Humanos 

e Legislação Participativa da Câmara Municipal de Cabo Frio, destinado a 

avaliar denúncias referentes ao HMCF (1º de abril de 2019), ata de reunião com 

o Ministério Público Estadual – Núcleo Cabo Frio (17 de abril de 2019) e 

Inquérito Civil nº. 34/10 do Ministério Público Estadual, relatório de vistoria do 

CREMERJ ao HMCF (14 de maio de 2019), relatório de Recomendações ao 

HMCF oriundo da Coordenadoria da Saúde e Tutela Coletiva da Defensoria 

Pública (22 de maio de 2019), relatório final da Comissão Parlamentar de 

Inquérito no âmbito da Câmara Municipal de Cabo, destinada a Investigar o 

HMCF (maio de 2019) e relatório de fiscalização do Conselho Regional de 

Enfermagem ao Hospital da Mulher de Cabo Frio (29 de março de 2019).  
 

 

RELATÓRIO DE VISITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL  

DE SAÚDE DE CABO FRIO AO HOSPITAL DA MULHER 

 
 

O documento ora analisado data de 13 de março de 2019. Trata-se do 

relatório da visita de fiscalização ao HMCF, elaborado pelo Conselho Municipal 

de Saúde do município de Cabo Frio, no dia 22 de janeiro de 2019. O 

documento expõe a tentativa de realizar a vistoria, os óbices e os 

constrangimentos encontrados pelos conselheiros.   

O relatório narra a presença de cinco conselheiros de saúde, Angeline 

Liz Wolkmer, Gelcimar Almeida, Flavio B. Campanha, Maria do Socorro Soares e 

Luiz Carlos Rodrigues, em visitação ao HMCF a fim de vistoriar a unidade. A 
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visita foi motivada pelas denúncias, recentes à época, de óbitos de recém-

nascidos. 

A comitiva foi recebida pelo diretor da unidade, senhor Paul Dreyer, e 

pela Dra. Alice Nassif, que de pronto autorizaram a entrada no nosocômio. 

Entretanto, ao buscarem ingressar ao HMCF, os conselheiros, recebidos pela 

Sra. Sheila, secretária de Lívia Natividade (então diretora administrativa do 

HMCF) foram surpreendidos com a informação de que não poderiam realizar a 

vistoria por determinação da diretora de administração. Relata-se, ainda, que 

mesmo com a apresentação da documentação pertinente e argumentação em 

torno do livre trânsito do Conselho às unidades de saúde, o ingresso dos 

conselheiros manteve-se bloqueado. 

Em seguida, os referidos conselheiros se encontraram com a Sra. 

Fabiana, mãe de M.C.S.P, paciente cujo recém-nascido veio a óbito no dia 16 de 

janeiro de 2019. Fabiana estava acompanhada de Eliana Pereira de Oliveira 

Azevedo, avó paterna do recém-nato. Ambas relataram aos conselheiros o caso 

de Maria Clara:  

 

(...) a paciente não obteve assistência médica necessária. Relata 

que ela fez o pré-natal completo na USB Boca do Mato. Que a 

mesma deu entrada na unidade já em trabalho de parto na 

segunda-feira, dia 14 de janeiro de 2019, ainda pela manhã, 

porém, somente na quarta-feira, dia 16, após a realização de 

exame de Ultrassonografia (USG), foi realizada a cesariana.  

Que o recém-nato permaneceu por duas horas na UI, mas não 

foi encaminhado para uma UTI neonatal. Que, ainda, segundo a 

declarante, a Assistente Social de plantão relatou que não seria 

necessário acionar a UTI Neonatal, devido ao grave estado de 

saúde do recém-nato, tendo o mesmo ido a óbito em seguida. 

Ainda, relatando sobre este caso, segundo as parentes da 

paciente Maria Clara, a diretora administrativa desta unidade, a 

Sra. Lívia, estaria se recusando a entregar cópia do prontuário 

médico aos familiares, exigindo a cópia da carteira de 

identidade. A declarante afirma que já esteve na Defensoria 

Pública e que já foi orientada a efetuar o registro na 126ª DP de 

Cabo Frio. Diante das denúncias e acusações desta relatante, 

vide em direção a mesma uma Assistente Social, de nome Maria 

Aparecida, que se mostrou sem quaisquer preparos 

psicossociais para atendimento ao público devido à forma de se 
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pronunciar e gesticular e na recusa de acolhimento e/ou 

quaisquer outras justificativas e explicações cabíveis àquela 

situação atípica, com uma péssima postura e falta de conduta 

ética, tendo a atitude sido presenciada e registrada por esta 

comitiva do Conselho de Saúde.  

 

A equipe do conselho permaneceu aguardando para ingressar no 

nosocômio, quando foi surpreendida pela chegada de duas viaturas da Guarda 

Municipal de Cabo Frio. Seguem relatando que, mesmo após identificação dos 

conselheiros, os agentes municipais teriam alegado que permaneceriam no local 

“em reforço” à unidade.  

Após inúmeras tentativas de contato com o secretário de saúde, Marcio 

Mureb, os Conselheiros lograram uma resposta: ele teria entrado em contato 

com a administradora da unidade, a Sra. Lívia Natividade, e enfim a entrada do 

Conselho seria liberada. Quase três horas após chegada ao HMCF, iniciou-se a 

visita de fiscalização. 

O relatório descreve a realização da vistoria à totalidade da unidade, 

tendo os conselheiros conversado com cada uma das pacientes internadas, bem 

como observado as condições estruturais do hospital. Registra-se a falta de 

materiais de higienização “como papel toalha, sabonete líquido e álcool gel”. 

Constatou-se o seguinte:  

 

Em vistoria, a farmácia e o almoxarifado da unidade estão 

adequados às necessidades medicamentosas naquele 

momento. Segundo informações da atendente, a servidora 

Dilene Mendes Geraldino, “não há falta de medicamentos para 

as alas tanto da pediatria quanto da maternidade”. O 

Farmacêutico responsável, servidor Alan Fialho, não esteve 

presente durante a estada deste conselho na unidade. Em 

vistoria à lavanderia, constatamos também estar de acordo com 

as necessidades da unidade, inclusive, segundo a responsável 

pela lavanderia, a servidora Joseli Ramos Ribeiro Freitas, 

chegaram tecidos novos para a confecção de aventais para as 

pacientes e lençóis novos à unidade. Em vistoria à unidade 

pediátrica, a qual se encontra no andar térreo do Hospital da 

Mulher, não há relatos de irregularidades, contendo, no 

momento da vistoria, apenas duas crianças internadas, as quais 

seguem relatadas em anexo.  
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Segue narrando o relatório que, ao término da vistoria, Lívia Natividade 

teria impedido os conselheiros de acessarem o livro de registro de admissão e 

de óbitos, afirmando que os Conselheiros “não teriam a capacidade para tal 

vistoria” e que estaria sendo orientada pelo procurador do município. Ao ser 

indagada sobre direitos e deveres do Conselho de Saúde, a diretora 

administrativa replicou desconhecer a existência do mesmo. 

Por fim, os conselheiros registram que enquanto permaneciam na sala 

da administradora da unidade, Lívia Natividade, Fabiana e Eliana, parentes da 

paciente Maria Clara, ainda se encontravam no saguão da unidade aguardando 

a entrega da cópia do prontuário por ela requerido.  

Relata-se que Lívia Natividade informou às mesmas que sua funcionária, 

Sheila, teria lhes fornecido uma informação equivocada, pois para retirada da 

cópia do prontuário seria necessário, além do documento de identidade da 

paciente, a entrega da carteira de pré-natal, bem como uma procuração.  

Descreve-se um princípio de confusão que teria exigido a intervenção da 

Conselheira Angeline Wolkmer. A conselheira encaminha a solução da questão 

sugerindo que a paciente Maria Clara fosse pessoalmente à unidade buscar seu 

prontuário, o que teria sido acatado pela Sra. Lívia.  

No momento em que os Conselheiros deixaram a unidade, observaram 

que as duas familiares ainda se encontravam no saguão do HMCF esperando a 

chegada de Maria Clara.  

Diante dos fatos descritos no relatório, o Conselho aponta que,  

 

Diante do desgaste físico-mental, ocorrido pelo constrangimento 

público, do vexame de termos na unidade a Guarda Municipal 

acionada para deter estes conselheiros, da espera prolongada 

ao acesso à esta unidade, da constante e insistente negativa da 

diretora administrativa da unidade perante este colegiado, da 

espera por um retorno, diante a tantas chamadas, mensagens e 

ligações telefônicas incompletas ao secretário de saúde, 

declaramos que ESTA FISCALIZAÇÃO FICOU 

INCONSISTENTE, não podendo ser concluída, cabendo ao 

Ministério Público Estadual, Comissão de Saúde da ALERJ, a 

Câmara Municipal de Cabo Frio, ao CREMERJ e ao COREN 

intervirem e tomarem as medidas cabíveis à fiscalização das 
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denúncias na unidade de saúde Hospital Municipal da Mulher de 

Cabo Frio.  

 

Cabe destacar, ainda, que o relatório aborda, em anexo, relato de 

entrevista com 14 pacientes internadas na maternidade. Dentre essas 14 

pacientes, três tecem severas críticas frente ao estado estrutural da unidade, à 

desumanidade do acolhimento e atendimento, bem como de condutas 

grosseiras e maus-tratos proferidos pelos médicos. 

 

RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E 

LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO, 

DESTINADO A AVALIAR DENÚNCIAS REFERENTES AO 

 HOSPITAL DA MULHER DE CABO FRIO 

 

O documento ora analisado, data de 1/04/2019. Trata-se de Relatório 

Conclusivo da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 

Câmara Municipal de Cabo Frio, destinada a avaliar denúncias referentes ao 

HMCF. O documento busca relatar as graves denúncias relacionadas ao HMCF, 

cuja descrição segue adiante. 

O documento relata a incidência, a partir do segundo semestre de 2018, 

de uma série de denúncias surgidas nas redes sociais por parte de pacientes 

atendidas na unidade. Tais denúncias teriam se agravado ainda mais após 

publicações acerca de “negligência, falta de higiene e péssimas condições de 

atendimento no Hospital Municipal da Mulher” realizadas por Thyanne Teles, 

acompanhante da gestante Mayara Vasconcellos. Diversos relatos teriam se 

proliferado e tomado repercussão através das redes sociais após as denúncias 

de Thyanne.  

Em 17 de janeiro, o Sr. Adriano dos Anjos denunciou a revolta da Sra. 

Gilmara Rocha, que havia pedido um bebê, neto do Sr. Adriano, caso que foi 

repercutido pela imprensa local junto a outros semelhantes. De acordo com o 

relato, os médicos teriam se recusado a fazer uma cesariana e até mesmo uma 

ultrassonografia na mulher, e optaram por aguardar a realização de um parto 

natural, mas o bebê acabou não resistindo. A mesma matéria afirma que, “de 

acordo com outras pacientes do Hospital da Mulher, os relatos de atendimento 

precário e má gestão têm sido freqüentes por parte das famílias que precisam 

de atendimento nesta e em outras unidades médicas do município. Outra 
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denúncia é a de que uma mulher com um feto morto teria ficado quase uma 

semana aguardando o procedimento para a retirada do corpo”. As denúncias 

são embasadas com vídeos gravados pelas próprias denunciantes.  

O documento segue relatando que entre os dias 19 e 20 de janeiro a 

Folha dos Lagos teria dado publicidade às denúncias de Gilmara Rocha, 

referente à negligência no atendimento e falta de acesso a seu prontuário. 

Nessa ocasião, a direção do HMCF teria respondido, em nota, o seguinte: 

  

os recentes óbitos de nascituros entre 1º de janeiro de 2019 até 

a presente data, ocorreram por diversos fatores: ausência de 

pré-natal, doenças sexualmente transmissíveis contraídas pelas 

genitoras e ao consumo de substâncias entorpecentes. 85 

 

A nota, visivelmente inquisitória, foi questionada pelos familiares da 

paciente:  

 

A gente não usa droga, não tem doença transmissível, nada 

disso. Fizemos o pré-natal todo certinho, foram sete consultas e 

estava tudo bem com o bebê. A gente se sente mal por passar 

por tudo isso e ainda estarem acusando a gente [...].  

 

Afirmou Anderson Rodrigues, esposo de Gilmara Rocha Antunes. 

O relatório segue afirmando as dificuldades encontradas pelo Conselho 

Municipal de Saúde em vistoriar a unidade, caso abordado no documento 

analisado no subitem anterior a este. Aponta, igualmente, que a vereadora 

Letícia Jotta, membro da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa da Câmara de Cabo Frio, comissão signatária do relato, teria sido 

impedida de realizar fiscalização na unidade.  

                                                 
85 Segue na íntegra a nota da direção publicada em material na Folha dos Lagos no dia 

19/01/2019: "A Diretoria Administrativa do Hospital Municipal da Mulher informa e esclarece que 
os recentes óbitos de nascituros entre 1º de Janeiro de 2019 até a presente data, ocorreram por 
diversos fatores: ausência de pré-natal, doenças sexualmente transmissíveis contraídas pelas 
genitoras e ao consumo de substâncias entorpecentes. Diante do lamentável quadro, o 
Secretário Municipal de Saúde, Dr. Márcio Mureb e o Prefeito Adriano Moreno já estão 
elaborando plano de ação contendo medidas preventivas que perpassam pelo incentivo ao 
acompanhamento adequado do pré-natal das gestantes, bem como a ampla conscientização da 
importância dos exames prévios e das vacinas. Ressalte-se que os falecimentos foram 
devidamente notificados aos órgãos oficiais, a fim de ratificar a iniciativa de programas sociais de 
prevenção sobre as causas de mortalidade materno fetal. Importante frisar que nova gestão do 
Hospital da Mulher está totalmente comprometida com a melhoria dos serviços prestados à 
população e se coloca à disposição para maiores esclarecimentos."  
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Descreve-se que no dia 24 de janeiro a população de Cabo Frio 

realizou uma manifestação em frente ao HMCF, fato que ensejou o informe da 

prefeitura, por meio de nota, de que realizaria uma auditoria interna para apurar 

as causas de morte de nascituros. O documento descreve, ainda, que no dia 

5/02/2019, o jornal Folha dos Lagos publicou matéria sobre a demissão de 

Felipe de Oliveira Azevedo, então maqueiro da unidade, após o mesmo realizar 

denúncia sobre o óbito da sua filha, natimorta no HMCF. 

O documento refere-se, ainda, às Comissões Parlamentares de 

Inquérito propostas na Câmara Municipal de Cabo Frio e esta CPI, aprovada no 

âmbito da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ). Cita, 

além disso, os pedidos de criação de uma comissão especial para análise das 

denúncias e um requerimento de informações solicitando cópias dos livros de 

óbitos e de entrada e saída de pacientes, ambos no âmbito da Câmara Municipal 

de Cabo Frio. 

Por fim, o documento recomenda medidas imediatas para apuração de 

responsabilidades:  

Aprovação da CPI do Hospital da Mulher pela Câmara Municipal de 

Cabo Frio e seu desenvolvimento investigatório com ampla participação popular; 

(b) aprovação da CPI do Hospital da Mulher, pela Assembléia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro, e seu desenvolvimento investigatório com ampla 

participação popular; (c) aprovação de requerimentos e pedidos de instauração 

de comissões especial na Câmara de Cabo Frio, que busquem obter dados 

sobre a gestão da unidade e investigar denúncias, incluindo óbitos maternos; (d) 

envio desse relatório a autoridades competentes municipais, estaduais 

(especialmente DEAM), federais e internacionais, bem como a organismos de 

defesa dos direitos humanos, nesta ordem, solicitando a tomada urgente de 

providências; (e) fixação de prazo e cobrança pela ampla divulgação dos 

resultados da auditoria interna da prefeitura municipal de Cabo Frio; (f) 

Solicitação de intervenção da Secretaria Estadual de Saúde ou do Ministério da 

Saúde no Hospital Municipal da Mulher, caso comprovadas as denúncias; (g) 

solicitação ao Ministério Público de acesso imediato a dados da unidade, num 

prazo máximo de 24 horas; (h) cobrança do poder executivo que instaure 

políticas públicas de acolhimento às mães, com encaminhamento obstétrico; (i) 

combate à violência obstétrica; (j) humanização dos profissionais da medicina da 

rede, com foco na atenção básica, via implantação dos NASF´S; (k) cobrança ao 

Poder Executivo para que instaure políticas públicas de acesso transparente a 
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prontuários e preservação das identidades dos pacientes; (l) cobrança do Poder 

Legislativo para que realize adaptação da Lei Municipal que regula a atuação 

das Doulas; (m) aprovação da Lei Municipal que regule o direito ao 

acompanhante; (n) fiscalização do cumprimento destas legislações, bem como 

da liberdade religiosa dentro das unidades da rede municipal de saúde.  

 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO – 3ª 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA E TUTELA COLETIVA, NÚCLEO CABO FRIO – E 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

DESTINADA À INVESTIGAR ÓBITOS DE NASCITUROS NO HOSPITAL DA 

MULHER DE CABO FRIO (17 DE ABRIL DE 2019) E INQUÉRITO CIVIL Nº. 

34/10 DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

O documento ora analisado, data de 17/04/2019. Trata-se da ata de 

reunião realizada entre o Ministério Público e a presidente da CPI do HMCF da 

ALERJ. Abordou-se, outrossim, as ações civis públicas impetradas pelo 

Ministério Público em face deste hospital, procedimento 2019.00366837 e o 

Inquérito Civil 34/10. 

Aborda-se, no relatório da reunião, que a questão do número de óbitos 

no HMCF está “imersa em um cenário de inadequação da prestação de serviço 

de saúde pública no município de Cabo Frio”, o que teria se agravado em 2015, 

frente às dificuldades fiscais e aos problemas eleitorais que provocaram a 

interrupção do governo municipal. Destaca-se, também, a ausência de 

concursos públicos na cidade, contingência da crise fiscal e o fato notoriamente 

disruptivo no que diz respeito ao oferecimento de serviços.  

Anuncia-se ser objetivo do Ministério Público realizar um Termo de 

Ajuste de Conduta para que se estabeleçam prazos para efetivação das 

demandas de toda a rede de saúde pública do município, com dotação e 

disponibilidade orçamentárias. Quanto aos óbitos de bebês, alude-se sobre um 

inquérito civil com informações de prontuários de novembro e dezembro de 2018 

e janeiro de 2019, que teriam sido encaminhados ao Grupo de Apoio Técnico 

Especializado (GATE/MPRJ) para avaliação.  

Abordou-se o fato do HMCF ser regional, o que ensejaria investigar a 

questão do “pré-natal das gestantes encaminhadas por outros municípios”. 

Ambos, Ministério Público e a presidente da CPI da ALERJ reforçaram o intuito 

de promover medidas que possam ajudar na reestruturação do HMCF, pois 
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trata-se de uma referência na região. Destaca-se, ainda, que o problema 

observado no hospital tem íntima relação com a ausência de concurso público, 

fato que precisa ser enfrentado para a solução dos problemas de prestação de 

serviço no município.  

Declara-se a possibilidade de colaboração entre ambas a partes, 

esclarecendo-se prazos referentes ao processo investigativo da CPI e a 

colaboração mútua no compartilhamento de documentações.  

Passasse adiante, a descrever o documento que se refere ao Inquérito 

Civil nº. 34/10, cujo escopo é apurar notícias de irregularidade no HMCF. O 

documento, datado de 19/09/2016, descreve que, ao longo das investigações 

foram adicionados, aos autos, relatórios de vistorias da Superintendência de 

Vigilância Sanitária do Estado, do GATE-MP e do CREMERJ, onde constatam-

se deficiências na unidade de saúde, em especial no que tange a ausência de 

insumos e medicamentos. Apesar de notificado, o Poder Público Municipal não 

adotou, à época, medidas necessárias para adaptação do HMCF. 

 

  Salienta-se, no documento, que foi,  

 

[...] decretado “estado de emergência” na saúde do município, 

em 02/03/16. Antes mesmo disso, o Município já procedia à 

contratação de médicos, enfermeiros e técnicos, sem concurso. 

Ademais, tais profissionais não recebem vencimentos, já há mais 

de dois meses. Em razão disso, já há greve dos servidores, com 

conseqüente redução dos atendimentos à população.  

 

No que tange ao fornecimento de medicamentos, o Ministério Público 

cita a ação Civil Pública número 0003884/43.2016.8.19.0011, então apreciada 

pelo Poder Judiciário, que proferiu decisão pela antecipação de tutela. A mesma 

vinha sendo, entretanto, sistematicamente descumprida pelo Município, 

ocasionando carência de “até mesmo, seringas e medicamentos vitais”. 

Anexa-se os relatórios de vistoria dos demais órgãos, de modo a dar 

suporte fático à demanda da liminar em questão. Em primeiro turno, descrevem-

se as conclusões da vistoria do GATE-MP, onde aponta: 

Em 16 de setembro de 2015 o GATE-MP procedeu à vistoria no Hospital 

Municipal da Mulher, ocasião em que verificou: inexistência de núcleo interno de 

regulação, o que dificulta a transferência de pacientes de alto risco; ausência de 
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local de repouso e de classificação de risco, em dissonância à Portaria Rede 

Cegonha (MS/GAB 1459/2011); não há laboratório na unidade, gerando demora 

na obtenção de resultados de exames essenciais à realização de 

procedimentos; os exames de Raio-X, salvo de neonatos, são realizados fora da 

unidade; a farmácia da unidade não é climatizada, o que compromete a 

conservação e segurança dos medicamentos; o fluxo de medicamentos é 

inadequado, contrapondo-se às normas da ANVISA; constatou-se a falta dos 

seguintes medicamentos: soro glicosado; ácido tranexâmico injetável; Ampicilina 

Injetável; Cefalexina comprimidos e captopril comprimidos.  

Foi averiguado que o município de Cabo Frio possui incidência alta de 

asfixia neonatal, acima dos parâmetros considerados como aceitáveis (média de 

13,42/1000). Ademais, a taxa de cesariana foi de 57,69%, sendo superior ao 

recomendado pelo Ministério da Saúde (em torno de 40%). Outro ponto a se 

destacar é discrepância entre os dados constantes dos sistemas oficiais e as 

estatísticas da unidade, no que tange ao número de internações. Houve um 

percentual de 22,34 a menos conforme relatório do GATE (vide fl.111 do IC que 

confere supedâneo fático a esta demanda).  

Por sua vez, o CREMERJ realizou vistoria no hospital em questão, em 

25 de janeiro de 2016, o que passa a ser descrito no documento do Ministério 

Público, com foco nas constatações do referido Conselho profissional frente ao 

nosocômio, que observou, 

  
 

[...] déficit de recursos humanos, sobretudo no que tange à 

equipe médica; vínculo da maioria dos funcionários é precário, 

por meio de contrato temporário, e há constante atraso nos 

salários; deficiência nos equipamentos, materiais e 

medicamentos necessários; as condições de infraestrutura não 

atendem à RDC ANVISA 50/2011, e, na maior parte da unidade, 

verificou-se condições insalubres de temperatura, interferindo no 

trabalho dos profissionais e na qualidade da assistência, com 

condições que propiciam a ocorrência de infiltrações, 

colonização por fungos mofo em paredes e teto – presença de 

insetos, vetores de infecções, pousados nas paredes, e lixeiras 

desprovidas de tampa e de identificação quanto ao tipo de lixo 

armazenado; leitos separados por espaço exíguo, sem 

privacidade e desprovidos de identificação dos pacientes; 

inexistência de Comissões de Óbito, de Controle de Infecção 
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Hospitalar, Revisão de Prontuário e de Ética Médica, em 

contrariedade à portaria MS 1820/2009.  

 

Por fim, o CREMERJ sugeriu condições dignas no local para atuação 

médica, bem como formulação da unidade, contemplando estrutura, instalações, 

mobiliário, equipamentos, diagnósticos e recursos humanos.  

O Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS), no uso de 

suas atribuições, realizou vistoria em 17/03/2013 no HMCF, concluindo o 

seguinte:  

A maternidade do Hospital Municipal da Mulher não garante o direito à 

acompanhante, tão pouco de livre escolha da mulher durante o trabalho de 

parto, o parto e o pós-parto, em descompasso com o artigo 1º, § 3º, lei 

12895/2013; inexistência de quartos pré-parto, parto e pós-parto – PPP; os 

cuidados do recém-nato ocorrem em espaço fora do ambiente onde está a mãe; 

cadeiras adequadas, acolchoadas e reclináveis são disponibilizadas somente 

para os boxes pré-parto. 

Ante aos relatórios do GATE saúde, do CREMERJ, do DENASUS, e da 

impressão obtida diretamente pelo Ministério Público, em visita realizada ao 

HMCF (13/01/2016), a fim de constatar se as condições relatadas pelos órgãos 

ainda permaneciam, “a inarredável conclusão é de que o Hospital Municipal da 

Mulher necessita de adequações, a fim de prestar assistência à saúde com 

qualidade e eficiência.”. 

Posto isso, o Ministério Público passa a expor os fundamentos jurídicos 

para ação civil pública de proteção aos direitos fundamentais da saúde, em face 

da Prefeitura Municipal de Cabo Frio. Postula o Ministério Público um conjunto 

de adequações no que tange à estrutura, equipamentos, medicamentos, 

insumos, recursos humanos, além da implementação de Comissões 

Hospitalares de revisão de Óbitos, Revisão de Comissões Hospitalares, Controle 

de Infecção Hospitalar e Ética Médica.  

 

RELATÓRIO DE VISTORIA DO CREMERJ AO 

HOSPITAL DA MULHER DE CABO FRIO 

 
O documento data de 17/04/2019. Trata-se do relatório de visita para 

fiscalização das instalações do HMCF pelo CREMERJ. Cumpre destacar que 

esta CPI teve acesso ao relatório referente à fiscalização anterior, ocorrida em 
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20/08/2018, no qual muitos dos apontamentos e irregularidades constantes do 

relatório 85/2019 já tinham sido feitas. Cabe destacar, ainda, conforme analisado 

no documento do Ministério Público, anteriormente descrito, uma visita de 

fiscalização do CREMERJ, datada de 2016, onde diversos apontamentos 

também vinham sendo sinalizados.  

O documento apresenta uma descrição geral da unidade de saúde, com 

a natureza dos serviços disponíveis e as unidades referenciadas para 

transferência de pacientes quando da indisponibilidade dos recursos 

necessários para o atendimento. 

No que diz respeito ao funcionamento do HMCF, descreve que se trata 

de unidade para atendimento de casos de baixo risco materno e fetal, com 

funcionamento 24h. Em casos de alto risco, a unidade referenciada para a 

transferência é o Hospital Estadual dos Lagos, em Saquarema, cujo translado 

deve ser solicitado através do SER - Sistema Estadual de Regulação. A 

dificuldade para se realizar essa transferência, em razão da precariedade do 

próprio sistema de vagas da Secretaria Estadual de Saúde, é enfatizada no 

relatório. 

Merece destaque a informação de que a Unidade Intermediária Neonatal 

– UI Neonatal – não possuía corpo técnico próprio, não havendo médico 

especialista em pediatria e neonatologia, médicos plantonistas, nem responsável 

técnico. No tocante à transferência de recém-nascidos com necessidade de UTI 

Neonatal, o relatório destaca relatos de melhora no processo de transferência. 

Algumas dessas transferências permaneciam delongadas em até 24h para uma 

unidade conveniada com SUS, a Clínica Pediátrica dos Lagos. 

Em comparação com a visita anterior, ressalta-se a criação do setor de 

classificação de risco das pacientes, inexistente em agosto de 2018, e a 

permanência de desatualização do número de leitos no CNES em relação 

àqueles realmente em funcionamento. 

No que diz respeito aos recursos humanos, o CREMERJ, neste ponto, 

destaca a precariedade do vínculo dos profissionais com a Prefeitura de Cabo 

Frio, observando que, de todos os profissionais médicos lotados no Hospital da 

Mulher, apenas 6 seriam estatutários, enquanto todos os demais teriam contrato, 

com a Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio, por tempo determinado. 

Observa, mais uma vez, a inexistência de equipe e até de plantonista 

próprio para a UI Neonatal, bem como ressalta a existência de apenas um 

pediatra plantonista aos finais de semana para toda a unidade. 
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O relatório apresenta dados e estatísticas fornecidos pela administração 

da unidade quanto a atendimentos realizados (média de 35 atendimento diários, 

o que representa uma redução em relação à visita anterior, quando eram 43); 

partos realizados (média de 157 mensais, frente à 205 em agosto de 2018); e 

percentual de cesarianas (55%, o mesmo índice verificado em agosto de 2018). 

Com destaque, aponta que, de janeiro a março de 2019, houve 16 óbitos 

de bebês, sendo 10 destes no mês de janeiro. Indica como principais causas 

dessas mortes: sepse neonatal, anóxia e prematuridade. Enfatiza, ainda, que em 

todo o ano de 2018 tenham ocorrido 29 óbitos de bebês, o que indica um 

significativo aumento dessas estatísticas. O CREMERJ aponta, como possíveis 

causas desse aumento, a má assistência pré-natal e perinatal.  

O próximo ponto observado trata do Centro Cirúrgico e Centro de 

Materiais e Esterilização (doravante CME). Destaca-se que uma das 3 salas do 

centro cirúrgico encontra-se inoperante em razão de infiltrações e que não há 

leito próprio para a recuperação pós-anestésica, o que contraria a resolução 

CFM nº 1886/200886. Da mesma forma, indica falhas no fluxo de materiais na 

Central de Materiais e Esterilização - CME, apresentando "fluxo cruzado" de 

materiais limpos e contaminados, o que poderia acarretar risco de infecção.  

Ainda no tocante à CME, ressalta-se a inexistência de testes químicos e 

biológicos, o que compromete a aferição da eficácia de procedimentos de 

esterilização. 

Sobre o Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, nota-se que, 

conforme observado em visitas anteriores, a unidade permaneceria sem 

laboratório em suas dependências, sendo os exames, em regra, coletados em 

dois períodos do dia e os resultados entregues no turno seguinte. Em casos de 

exames que necessitem urgência, estes são encaminhados para o Hospital São 

José do Operário, mas há relatos de grande demora na obtenção dos 

resultados. Para solicitação de transfusão, a unidade referenciada é o Hospital 

Santa Izabel, cuja demora é também notada e registrada no relatório. O Exame 

de ultrassonografia é terceirizado, mas realizado em unidade básica localizada 

no prédio anexo ao Hospital. Merece destaque a afirmação de que o aparelho de 

cardiotocografia, essencial para a avaliação sobre sofrimento fetal encontrava-se 

inoperante. 

                                                 
86 Disponível em: http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2008/1886_2008.htm. Acesso 

em: 15/10/2019. 
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Sobre as Comissões, destaca-se a inexistência de Comissão de Ética 

Médica. No que diz respeito aos prontuários, o relatório enfatiza a 

desorganização e a ausência das evoluções nos mesmos, contrariando a 

legislação pertinente. 

Do ponto de vista das instalações, aponta-se que foi instituída a 

classificação de risco, que não havia na visita anterior, mas que esta 

apresentava uma injustificada demora de até 30 minutos, o que impacta 

negativamente nos atendimentos. 

Nas 10 enfermarias ginecológicas e obstétricas, releva o fato de que, a 

despeito de haver 4 leitos em cada, apenas 2 saídas de gases estão instaladas 

em cada sala, indicando que houve aumento da capacidade sem as devidas 

adaptações. Neste mesmo sentido, não há espaço entre os leitos para acomodar 

adequadamente um acompanhante por paciente, e inexistem cortinas ou 

qualquer elemento que permita à paciente um pouco de privacidade. Outro 

aspecto relevante é a ventilação inadequada, o que leva as pacientes a levarem 

ventiladores pessoais para amenizar a sensação térmica.  

Ressalta-se, mais uma vez a precariedade do funcionamento da 

Unidade Intermediária Neonatal, que não possui equipe médica própria. Outro 

ponto que merece destaque é o fato de haver 10 saídas de gases nestas 

instalações, sugerindo um movimento contrário ao ocorrido nas enfermarias 

obstétricas, com uma redução da capacidade da UI Neonatal. Observa-se a 

inexistência de incubadora de transporte. 

Sobre UI Neonatal, o relatório afirma: 

 

Desta forma, há necessidade urgente de adequação de recursos 

humanos ao nível de complexidade encontrado na UI neonatal, 

conforme legislação vigente o que melhorará a assistência 

destes pacientes e reduz a morbimortalidade fetal.  

  

O documento destaca ainda a inobservância, pelo HMCF, da Lei Federal 

nº. 12.895 de 18/12/2013, que determina a colocação de avisos, em locais 

visíveis, sobre o direito da gestante e parturiente ao acompanhamento no pré-

parto, parto e pós-parto. 

Outros pontos destacados: falta de materiais para a higienização das 

mãos; falta de colírio de nitrato de prata; inexistência de desfibrilador; falta de 

alguns fios cirúrgicos; falta de luvas estéreis tamanho 5, 6 e 7; rouparia 
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insuficiente; inexistência de farmacêutico plantonista; 5 crianças internadas para 

tratamento de sífilis neonatal; e existência de fungos por toda a unidade. 

Diante dessas observações, foram constatadas as seguintes 

irregularidades: 

 

8. IRREGULARIDADES 

8.1. COMISSÕES 

8.1.1. Ausência de Comissão de Revisão de Óbito: Item não 

conforme de acordo com Resolução CFM n°2171/17 e 

Resolução CFM N ° 2056/2013; 8.1.2. Ausência de Comissão de 

Morbimortalidade Materno-Infantil: Item não conforme de acordo 

com Portaria MS n.° 653/03 e Resolução CFM N° 2056/2013; 

8.1.3. Ausência de Comissão de Controle de Infecção em 

Serviço de Saúde - CISS (antiga CCIH): Item não conforme de 

acordo com Portaria MS n° 2.616 / 98, RDC Anvisa n° 63/11 e 

Resolução CFM N° 2056/2013; 8.2. RECURSOS HUMANOS DA 

Ul NEONATAL; 8.2.1. Ausência de Médico responsável técnico: 

Item não conforme de acordo com RDC Anvisa n° 07/10 e 

Resolução CFM N0 2056/2013; 8.2.2. Ausência de Médicos 

horizontais com título de especialista em Pediatria com área de 

atuação em Neonatologia: Item não conforme de acordo com 

RDC Anvisa n° 07/10 e Resolução CFM N °2056/2013; 8.2.3. 

Ausência de Médicos plantonistas: Item não conforme de acordo 

com RDC Anvisa n° 07/10 e Resolução CFM N ° 2056/2013; 8.3. 

DADOS CADASTRAIS: 8.3.1. Não dispõe de "Diretor Técnico": 

item não conforme o Decreto n° 20931/32, Art. 28; e Resoluções 

CFM de números 2147/16 e 2127/15. 

 

Diante disso, o relatório conclui que "as atuais condições de 

funcionamento, especialmente da UI neonatal, comprometem a qualidade da 

assistência médica prestada à população", e sugere à Diretoria de Fiscalização, 

bem como ao Plenário do CREMERJ, a "interdição ética da UI neonatal do 

Hospital". 

Outra conclusão do relatório é o envio de ofício para a Vigilância 

Sanitária Estadual para as providências cabíveis, "considerando as 

irregularidades quanto à infraestrutura e instalações". 
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As instâncias do CREMERJ aprovaram a interdição ética do HMCF, o 

que foi efetivado por meio do TERMO DE NOTIFICAÇÃO nº 85/19/RJ, de 

16/05/2019. 

 

RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES AO HOSPITAL DA MULHER PELA 

COORDENADORIA DA SAÚDE E TUTELA COLETIVA  

DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 
 

O documento data de 22/05/2019. Trata-se de recomendações emitidas 

pela Coordenadoria de Saúde Pública e Tutela Coletiva da Defensoria Pública 

do Estado do Rio de Janeiro, em razão da interdição ética do HMCF pelo 

CREMERJ. 

Em razão de a Defensoria Pública ter como atribuição a defesa dos 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos e diante do evidente 

transtorno à assistência à saúde da população da Região dos Lagos, que a 

interdição ética do HMCF provocaria, a coordenadoria do núcleo de fazenda 

pública e tutela coletiva da comarca da capital, da coordenadoria de saúde 

pública e tutela coletiva da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, 

emitiu as seguintes RECOMENDAÇÕES ao Poder Público Municipal com vistas 

ao restabelecimento da normalidade dos serviços de saúde:  

 

1) Providenciar, com a MÁXIMA URGÊNCIA, o restabelecimento 

da Unidade HOSPITAL DA MULHER ou de setores que foram 

alvo de interdição ética; 2) elaborar e implementar plano de 

contingência que vigore até o restabelecimento do serviço de 

saúde, contendo as unidades públicas ou privadas, que 

mediante pactuação, contrato e/ou convênio, atenderão, nesse 

interregno, em caráter emergencial e transitório, os Munícipes de 

Cabo Frio; 3) providenciar Médico responsável técnico para 

atuar na UI Neonatal, de acordo com RDC Anvisa nº07/10 e 

Resolução CFM n°2056/2013; providenciar Médicos horizontais 

com título de especialista em Pediatria com área de atuação em 

Neonatologia, conforme de acordo com RDC Anvisa nº 07/10 e 

Resolução CFM nº2056/2013; providenciar Médicos 

plantonistas, de acordo com RDC Anvisa nº 07/10 e Resolução 

CFM nº2056/2013; 4) realizar melhorias no serviço de 

acolhimento e classificação de risco; 5) obter e disponibilizar 
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equipamentos adequados para o funcionamento da unidade 

intermediária (ui), a saber: garantir cabos de monitorização, 

incubadoras, UCRs, bombas infusoras de seringas e demais 

itens em falta na Unidade Intermediária Neonatal; 6) implementar 

maior assistência pré e perinatal; 7) realizar obras e instalação 

de aparelhos de ar-condicionados, aptos a garantir conforto 

térmico para os pacientes e profissionais; 8) garantir a paciente 

internada seu direito à privacidade, bem como, providenciar 

identificação adequada de leitos e de pacientes internadas; 9) 

atualizar o número de leitos no CNES e regularizar os dados 

cadastrais junto ao CREMERJ, a saber: apontamento do Diretor 

Técnico, conforme o Decreto nº20931/32, art. 28; e Resolução 

CFM de números 2147/16 e 2127/15 e obter certificado de 

regularidade de inscrição de pessoa jurídica; 10) adequar equipe 

de limpeza à demanda e complexidade do hospital; 

11) manter prontuários organizados e corretamente preenchidos 

com história clínica, evoluções diárias e anamnese, devidamente 

identificados, com assinatura do médico assistente, conforme 

Resolução CFM 2056/2013; 12) providenciar papel adequado 

para o funcionamento do aparelho de cardiotocografia; 13) 

providenciar disponibilização de exames de raios-x para a UI 

Neonatal sempre que solicitado; 14) providenciar camas 

adequadas aos pacientes pediátricos, com grades de proteção e 

poltronas para acompanhantes em quantidade proporcional a de 

leitos; 15) providenciar desfibrilador com pás pediátricas para o 

leito de estabilização pediátrico; 16) providenciar fixação dos 

cilindros de oxigênio; 17) providenciar biliberços e bilispots em 

número suficiente à demanda. Há déficit de ao menos 03 

biliberços e 04 bilispots conforme informado; 18) providenciar 

fios cirúrgicos de acordo com a demanda da unidade; 19) 

rovidenciar luvas estéreis em tamanhos pequenos com 5, 6 e 7, 

já que o uso de luvas de tamanho inadequado atrapalha o ato 

cirúrgico e aumenta o risco de acidentes biológicos; 20) garantir 

à gestante seu direito à presença do acompanhante durante todo 

o trabalho de parto, parto e pós-parto, conforme preconizado 

pela Lei Federal nº 11.108/2005, que determina que os serviços 

de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, são obrigados 

a permitir à gestante o direito à presença de acompanhante 

durante todo o período do trabalho de parto, parto e pós-parto. A 
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lei determina que esse acompanhante será indicado pela 

gestante, podendo ser o pai do bebê, o parceiro atual, a mãe, 

um(a) amigo(a), ou outra pessoa de sua escolha; 21) 

providenciar aviso em local visível nas dependências do 

segundo andar da maternidade, informando sobre o direito ao 

acompanhante durante pré-parto, parto e pós-parto, obrigatório 

em hospitais públicos do país, conforme Lei Federal 

12.895/2013; 22) regularizar fornecimento de medicamentos e 

insumos hospitalares; 23) providenciar Farmacêutico 24 horas 

na unidade hospitalar; 24) providenciar leitos de RPA – 

Recuperação Pós-anestésica no Centro Cirúrgico da unidade, 

conforme Resolução CFM 1886/2008; 25) providenciar testes 

químicos e biológicos para a verificação do processo de 

esterilização; 26) providenciar laboratório em funcionamento na 

unidade para o resultado rápido dos exames de pacientes 

admitidas tanto na emergência quanto para as gestantes, 

puérperas e crianças internadas; 27) providenciar funcionamento 

adequado da CME conforme legislação sanitária vigente; 28) por 

fim, providenciar a criação das comissões obrigatórias, a saber: 

Comissão de Revisão de Óbito; Comissão de Morbimortalidade 

Materno-infantil; Comissões de Controle de Infecção em Serviço 

de Saúde (antiga CCIH). 

 

  As recomendações do órgão em questão foram apresentadas em oitiva 

na Comissão Parlamentar de Inquérito do HMCF na 6ª reunião ordinária.  Em 

23/05/2019 interdição ética do CREMERJ foi suspensa87.  

 

RELATÓRIO DE VISTORIA DO CONSELHO REGIONAL 

 DE ENFERMAGEM AO HMCF 

 
 

O documento ora descrito data de 16/05/2019. Trata-se do relatório de 

fiscalização realizada pelo Conselho Regional de Enfermagem ao HMCF, com o 

objetivo de realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem em 

cumprimento à Lei Federal 5.905/73, Resolução COFEN nº374/2011, Resolução 

COFEN nº518/2016, atendendo ao demandado pela designação nº 666/2019, 

por solicitação da Presidência do COREN-RJ.  

                                                 
87 Disponível em: https://www.cremerj.org.br/informes/exibe/4300. Acesso em: 15/10/2019.  
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Cabe destacar que, em relatórios anteriores de visita do COREN, havia 

sido levantado um déficit de enfermeiros e de técnicos de enfermagem na 

unidade, assim como a falta da implementação da sistematização da assistência 

de enfermagem, bem como da classificação de risco. Nesse período também foi 

apontado os altos índices de cesarianas realizadas no HMCF.  

A unidade possui perfil de atendimento a criança e a mulher com 

prioridade para urgência obstétrica (maternidade), mas conta também com 

atendimento de urgência ginecológica, funcionando 24 horas, tendo atualmente 

66 (sessenta e seis) leitos. É constituída pelos seguintes setores: Classificação 

de Risco, Admissão, Maternidade/Alojamento Conjunto, Enfermaria de 

Ginecologia, Centro Obstétrico, Centro Cirúrgico, CME, UI Neonatal e Internação 

Pediátrica, com seguinte distribuição de leitos: Pediatria 17 leitos, desses 02 

leitos para trauma; maternidade/ginecologia com 40 leitos; UI Neonatal com 04 

leitos; Centro Obstétrico com 05 leitos de pré-parto e 02 salas de parto; Centro 

Cirúrgico com 03 salas cirúrgicas; Central de Material de Esterilização (CME). 

  No que diz respeito aos procedimentos e instrumentos, identificou-se a 

ausência do protocolo de classificação de risco, documento que estaria em fase 

de construção pela equipe de enfermagem e que deverá servir de base para 

nortear as ações dos profissionais no atendimento às mulheres na instituição, 

sendo criado um indicador de tempo de espera para o atendimento, como 

mensuração da qualidade, tanto de enfermagem quanto médico.  

  A coleta de dados se dá por registro eletrônico e é também compilada em 

instrumento denominado Planilha para Controle de Atendimento na Classificação 

de Risco HMM, que gera indicadores para a gestão do serviço, onde faz-se 

imperativa a presença do enfermeiro obstetra.  

Faz-se necessária a confecção de um protocolo para o período de pós-

parto que contemple parâmetros a serem avaliados pelos enfermeiros para 

liberação da deambulação e encaminhamento ao banho na pós-cesárea e pós-

parto normal, considerando a Humanização da Assistência de Enfermagem. 

Os protocolos de enfermagem podem contribuir significativamente quando 

elaborados com intervenções focadas nas reais necessidades da puérpera, 

qualificando, assim, o cuidado dispensado. 

Comparando os dados das fiscalizações aponta-se que é notória a falta 

da sistematização dos cuidados de enfermagem. O processo de enfermagem 

implantado em todas as suas etapas traz melhoria na qualidade do cuidado, pois 
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permite ao enfermeiro sistematizar suas intervenções de forma clara e 

organizada, centrada nas necessidades dos usuários.  

Analisando os relatos fiscalizatórios do Conselho Regional de 

Enfermagem percebe-se que mesmo com a ampliação do quadro de 

enfermeiros da instituição há ainda déficit de pessoal, o que pode ser 

considerado um risco de ocorrência de imperícia, negligência e imprudência 

decorrente de sobrecarga dos profissionais de enfermagem.  

A instituição permanece apresentando subdimensionamento de 

profissionais, principalmente enfermeiros, o que coloca em risco a assistência de 

enfermagem dispensada ao paciente grave e com risco de vida, que é atividade 

privativa do enfermeiro e que, em muitos momentos, acaba sendo executada por 

Técnicos ou Auxiliares de Enfermagem devido ao quantitativo insuficiente dos 

mesmos. 

  Quanto ao dimensionamento de profissionais de enfermagem, o relatório 

ilustra o quantitativo existente e o necessário no quadro abaixo. Esta estimativa 

foi identificada através do cálculo considerando a resolução COFEN nº 

543/2017, e com os dados que foram encaminhados no instrumento de 

complexidade e de produtividade, considerando os setores e as atividades 

desenvolvidas da unidade.  

 

Categoria 
Profissional 

Quantitativo existente nos 
setores calculados 

Quantitativo 
necessário 
aos setores 
calculados 

Déficit 
Absoluto 

Quadro I 40 61 21 

Quadro II e III 133 203 70 

 
 

O relatório atesta a existência de 49 enfermeiros e 161 técnicos ou 

auxiliares de enfermagem. Destaca-se que o centro cirúrgico não conta com 

equipe de enfermagem após 17h, bem como a ausência de enfermeiros na 

Central de Materiais e Esterilização - CME -, assim como na tripulação da 

ambulância. Outro ponto que merece atenção especial é a constatação de que 

faltam maqueiros na unidade, o que implica no desvio de um profissional de 

enfermagem para esta função. 

Do ponto de vista das condições estruturais, aponta-se que as instalações 

encontravam-se em boas condições de conservação e higiene, restando apenas 

dois focos de infiltração que careciam de reparos.  
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No que concerne a insumos, assinala a existência destes em quantidade 

adequada, embora haja relatos de momentos pontuais de desabastecimento. As 

enfermarias do alojamento conjunto têm 04 (quatro) leitos cada, porém não 

obedecem à recomendação de espaços entre os leitos e há leitos encostados à 

parede, o que pode dificultar um eventual atendimento de urgência e 

emergência. A climatização dessa enfermaria é feita por meio de ventiladores de 

parede o que não é recomendado em serviços de saúde pela legislação vigente.  

Há relato que existem apenas três incubadoras funcionando e que as 

demais precisam de reparo. O relatório afirma a existência de "maletas de 

emergência e cardioversores" (o que significa?), nos seguintes locais: admissão; 

alojamento conjunto; centro obstétrico, centro cirúrgico e UI neonatal. O relatório 

conclui que há um subdimensionamento de profissionais de enfermagem, o que 

coloca em risco a assistência à saúde das pacientes, podendo resultar em 

situações que levem a imprudência, imperícia ou negligência em razão da 

sobrecarga de trabalho dos profissionais.  

Destaca, mais uma vez, a inexistência de enfermeiros plantonistas na 

Central de Material e Esterilização, na tripulação da ambulância e no centro 

cirúrgico após 17h. 

Por estas razões, o relatório indica a necessidade de adequação do 

número de profissionais de enfermagem, conforme a lei 7.498/8688, informando 

que foi oferecido à diretora do Hospital da Mulher a opção de celebração de 

Termo de Ajuste de Conduta entre os gestores e o COREN para fins desta 

adequação. A resposta obtida foi que esta celebração não dependeria da 

direção da unidade, mas sim dos gestores da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO NO 

ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO DESTINADA  

A INVESTIGAR O HOSPITAL DA MULHER 

 

  
O documento data de maio de 2019. Trata-se do relatório final da 

Comissão Parlamentar de Inquérito instalada no âmbito da Câmara Municipal de 

Cabo Frio, constituída no dia 11/02/2019. O documento expõe o histórico de 

investigações, conclusões e recomendações da CPI, cuja descrição segue 

adiante. 

                                                 
88 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7498.htm. Acesso em: 15/10/2019.  
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O documento é inaugurado com um breve histórico dos fatos. Aborda, 

para tanto, o ano de abertura do HMCF, 2002, e o recebimento, por parte do 

hospital, do título de “amigo da criança” concedido pela UNICEF, OMS e 

Ministério da Saúde, em razão dos serviços prestado em prol do aleitamento 

materno. Historiciza que, no ano de 2016, a unidade foi fechada, sendo reaberta 

em janeiro de 2017. Já no segundo semestre de 2018, denúncias sobre o HMCF 

começaram a surgir, quadro que se agrava em dezembro, após depoimento da 

sra. Thyanne Teles à Folha dos Lagos. 

O documento segue descrevendo que as denúncias sobre o HMCF 

aumentaram significativamente nos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 

2019. Relata que, no dia 17/01/2019, o sr. Adriano dos Anjos narrou à Folha dos 

Lagos sua revolta diante da morte de seu neto no HMCF: 

  

os médicos teriam se recusado a fazer uma cesariana e exames 

na paciente, e optaram por aguardar a realização de parto 

natural, mas infelizmente, o bebê não resistiu.  

 

A resposta da direção do hospital frente à denúncia, já foi transcrita na 

nota de rodapé número 86 deste relatório. 

O documento refere-se, ainda, às dificuldades encontradas pelo Conselho 

Municipal de Saúde da cidade para vistoriar as dependências do nosocômio, em 

22/01, e a manifestação realizada pela população da cidade no dia 24/01/2019 

em razão da indignação dos munícipes frente aos fatos denunciados. Levando 

em consideração esta série de eventos, e que 17 bebês morreram no HMCF 

entre novembro de 2018 e fevereiro de 2019, instalou-se na Câmara Municipal, 

em 11/02/2019, a referida Comissão Parlamentar de Inquérito. 

O segundo item do documento aborda o “Relatório”. Esclarece, em 

primeira oportunidade, que o relator da Comissão teria assumido 

responsabilidade com o relatório após a CPI já estar em curso. Neste sentido, 

para dar uma resposta rápida e dentro do prazo à população, preferiu utilizar de 

expedientes como provas emprestadas, a oitiva de servidores chaves na gestão 

do Hospital e a análise dos documentos que entendeu serem capazes de 

fidedignamente demonstrarem a real situação do Hospital. 

Afirma, por outro prisma, que embora tenha em mente que os 

profissionais da área de saúde pública trabalham muitas vezes em condições 

precárias e indignas”, também foi necessário levar em “consideração a morte de 
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mais de 20 (vinte) bebês e o estrago que isto fez às suas famílias e a própria 

instituição Hospital da Mulher.  

  O item 2.1 debruça-se sobre as “Provas e Documentos da Instrução”. 

Ressalta-se que os documentos recebidos pela CPI foram tratados de forma 

sigilosa, o que implicaria na não disponibilização pública dos mesmos. Os autos 

serão encaminhados, apenas, para órgãos e entidades que tenham autorização 

legal para manipulá-los.  

Salta-se, após listagem das provas utilizadas, para o item 2.1.1 que 

descreve as “provas emprestadas”, definindo-a como:  

 

aquela que embora tenha sido produzida em local (processo) 

diverso, são hábeis para provar fatos discutidos em um outro 

processo. 

 

O item 2.2 do relatório aponta “Irregularidades”, ou seja, as condutas 

observadas que contrariam atos normativos regulamentadores. Inicia, para tanto, 

com os “Problemas Administrativos Estruturais” (item 2.2.1), cujos apontamentos 

da Comissão, são os seguintes:  

 

As fichas de entradas e as fichas de internação são feitas à mão, 

estando muitas vezes ilegíveis, rasuradas ou com divergência de 

informações; (b) há inúmeras denúncias sobre a negativa de 

acesso ao prontuário médico por parte da gestante ou 

representante legal; (c) há documentação em posse da CPI, 

relatório do farmacêutico responsável, que afirma que no setor 

não há sistema informatizado para o melhor controle de entrada e 

saída de materiais; não há espaço físico adequado para 

armazenamento de medicamentos e insumos; e em alguns 

momentos falta de formulários para fazer solicitação ao setor 

competente; (d) tomamos conhecimento que a Lei estadual que 

se refere às atividades das Doulas vem sendo descumpridas; (e) 

o primeiro atendimento feito às gestantes na recepção é 

completamente sem qualquer zelo ou preocupação com o usuário 

do sistema; (f) há denúncias de que não está sendo garantido à 

gestante o direito à presença de um acompanhante; (g) falta de 

informações claras sobre os direitos das gestantes.  

 



176 
CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio - Resolução n°05 de 2019 – RELATÓRIO FINAL 

O relatório segue explicitando outros problemas levantados pelo 

CREMERJ em vistoria que ensejou uma interdição médica no HMCF, cujo 

relatório foi descrito no item anterior a este.  

No próximo subitem avaliam-se os problemas “Técnicos Médicos”. 

Apesar de não ser pertinente à Comissão avaliar condutas médicas individuais 

dos profissionais do HMCF, afirma-se ser sua competência analisar indícios de 

que condutas possam ter contribuído para morte dos bebês. Nesse sentido, as 

considerações deverão ser indicadas para análise mais profunda por parte dos 

conselhos profissionais, ao mesmo passo em que algumas questões são 

consideradas: 

 

[...] importante registrar os problemas que foram encontrados em 

quase todos os prontuários analisados: falta de legibilidade; falta 

de carimbo; falta de assinatura das condutas; falta de 

preenchimento de data e hora; problemas na evolução do 

paciente; inconsistências entre dados inseridos pelos médicos 

com aqueles inseridos pelos enfermeiros; falta de descrição de 

exame físico ou descrição do exame incompleta; excesso do uso 

de termos abreviados, gerando por vezes dubiedade; atestado 

de óbito preenchido de forma incorreta; divergência de 

terminologia para descrever o mesmo fato; uso de protocolos 

sem análise da situação correta. 

 

Após análise desses aspectos gerais, o relatório passa a pontuar 

algumas observações específicas, que seguem: 

 

Mais de 70% dos atestados de óbitos foram preenchidos como a 

causa mortis sendo anóxia intrauterina. Contudo, conforme 

explicado pela atual diretora do Hospital da Mulher, Dra Tânia 

Pires, que fazia parte da comissão de revisão dos prontuários, 

anóxia intrauterina normalmente não é causa primária de morte 

dos bebês, mas a consequência de determinada patologia. 

Dessa forma, fica muito difícil realizar uma análise mais 

detalhada da causa das mortes dos bebês, pois o preenchimento 

equivocado do atestado de óbito, a ausência da comissão de 

verificação de óbitos e a falta de necropsia dificultam, 

sobremaneira, a referida análise, ainda mais para esta Comissão 

que não tem expertise em revisão de prontuários. Chamou 
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atenção deste Relator o caso de uma gestante cadeirante, que 

foi internada no Hospital da Mulher às 04h00min, com indicação 

de parto, mas a cesariana somente foi realizada às 11h30min, 

pois havia falta de anestésico – propofol – conforme consta no 

prontuário. Ademais, após passar quase oito horas esperando 

para fazer o seu parto – com todas as limitações que sua 

condição lhe impõe – a gestante perdeu o seu bebê. Outro caso 

que chamou atenção foi o de uma gestante que foi internada 

com suspeita de infecção. O exame de sangue foi realizado, mas 

o resultado só saiu no dia seguinte. Conforme consta no 

prontuário, foi ministrado à gestante antibióticos de forma 

profilática. Tal conduta chamou bastante atenção deste Relator, 

uma vez que o mesmo, em audiência nesta casa de leis, 

questionou a Diretora Técnica Dra.Cristina se a conduta de 

ministrar antibiótico de forma profilática é comum, tendo a 

médica dito que não conhecia tal conduta nem mesmo lido a 

mesma em qualquer literatura médica. Importa destacar que esta 

mãe também perdeu o seu filho.  

 

  O próximo item do relatório analisa a “Interdição Médica” realizada pelo 

CREMERJ dia 16/05/2019 no HMCF. Como o relatório do CREMERJ já foi 

descrito em item anterior a este, se fará tão somente considerações sobre 

aspectos originais na análise do relator da CPI. Nesse sentido, citando oitiva da 

diretora de fiscalização do CREMERJ à CPI da ALERJ, enumera alguns dos 

graves problemas observados no hospital:  

 

Ausência de Central de Material e Esterilização; (b) ausência de 

Laboratórios de exames no Hospital, de modo que o sangue é 

coletado pela manhã e o resultado só vem no plantão seguinte, 

mesmo nos casos mais graves; (c) o lactário não possui 

geladeira para acondicionamento de leite materno; (d) foram 

encontradas puerpéreas (mulheres que acabam de ter seus 

filhos) no auditório do Hospital; (e) não era permitido o 

acompanhante durante o parto e no pós-parto; (f) não havia 

coberta nem roupa de campa para as gestantes, tudo tinha que 

ser levado de casa; (g) não havia registro do Responsável 

Técnico junto ao CREMERJ; (h) não havia cardiotocógrafo, nem 

carrinho de parada funcionando. 
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O Relator descreve, em seguida, que se chocou com uma afirmação da 

Dra. Rafaella, quando ela teria dito que, mesmo sendo o HMCF uma 

maternidade de baixo risco, sua taxa de mortalidade estaria 4 (quatro) vezes 

maior do que em maternidades de alto risco no estado.  

O Relator destaca, ainda, que a conduta do prefeito da cidade teria sido 

extremamente desrespeitosa quando rasgou o auto de interdição do CREMERJ 

fixado no HMCF.  

O relatório segue para o item, 2.3, onde avalia os “Problemas 

Orçamentários e Licitatórios”. Cita a oitiva do secretário de saúde, Marcio Mureb, 

à ALERJ, quando o secretário afirmou não haver dotação orçamentária 

suficiente para saúde, pois ao assumirem a prefeitura o orçamento aprovado 

referia-se ao ano anterior.  

O relatório argumenta, entretanto, que tanto na LOA quanto na LDO há 

possibilidade de que sejam realizados remanejamentos e suplementações, 

expediente que não chegou a ser utilizado pela prefeitura. Neste sentido, 

argumenta:  

 

Ocorre que, mesmo havendo insuficiência orçamentária na 

Saúde, conforme confessa o Secretário de Saúde, o Prefeito 

Municipal – mesmo sabendo dos problemas do Hospital da 

Mulher – não utilizou nenhuma ferramenta orçamentária para 

sanar ou amenizar a referida insuficiência. 

 

Em seguida, são realizados comentários, na mesma direção, em relação 

ao argumento de que a Lei das licitações obstaculizam os insumos e correlatos 

de chegarem ao hospital de forma célere.  

O relator argumenta que as situações excepcionais dispensam licitação. 

Neste sentido, afirma:  

 

Não há dúvidas de que a saúde de Cabo Frio vive uma situação 

de emergência, principalmente o Hospital da Mulher, que até 

interditado já foi. E, embora eu entenda que tal situação 

decorreu da falta de planejamento da Administração Pública, 

certas situações não podem esperar, sob pena de causar 

prejuízos aos cidadãos. Este é claramente o caso do Hospital da 
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Mulher e da necessidade de compra de insumos e da prestação 

de serviços. 

 

  Outro aspecto abordado é de que a demora nas licitações ocorre em 

função do grande tempo que estas passam na CGM – Controladoria Geral do 

Município –, processos não hierarquizados em termos de urgência, em face das 

solicitações de diferentes órgãos do município. E segue:  

 

Dessa forma, na visão deste Relator, tanto o Prefeito como o 

Secretário de Saúde poderiam ter tomado atitudes para 

minimizar os problemas com a questão orçamentária e licitatória, 

de sorte a evitar a gravidade da situação do Hospital da Mulher. 

 

  No item 2.4 são abordadas as “Improbidades Administrativas”. Nele, estão 

destacadas condutas dos agentes públicos que constituem infração dos 

princípios constitucionais que norteiam a administração pública, a saber: a) 

impedir o Conselho de Saúde de Fiscalizar o HMCF; b) a prática de nepotismo. 

Sobre o impedimento à fiscalização do Conselho Municipal de Saúde, 

observa-se a letra da Lei municipal 8.142/90, onde o Conselho é definido como 

instância permanente do SUS, com papel privilegiado na “proposição, discussão, 

acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da implementação da 

política de saúde”. 

A resolução Federal 453/1289, em sua quinta diretriz, também define os 

Conselhos como fiscalizatórios, com atribuição de examinar denúncias e indícios 

de irregularidades.  

Por outro lado, a Lei Municipal 1.545/2001 reafirma que “compete ao 

Conselho Municipal de Saúde autuar na formulação e controle da execução da 

política de saúde”.90 

Em função do ocorrido no dia 22/01/2019, quando se tentou impedir a 

fiscalização do Conselho – impedindo inclusive que fossem feitas análises sobre 

os livros de entrada e de óbito do hospital –, o relator da CPI conclui, com base 

                                                 
89 A referida documentação se encontra disponível para consulta dos leitores interessados em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2012/res0453_10_05_2012.html. Acesso em: 
15/10/2019. 
 
90 Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a/rj/c/cabo-frio/lei-ordinaria/2001/155/1545/lei-
ordinaria-n-1545-2001-dispoe-sobre-a-reestruturacao-do-conselho-municipal-de-saude-cms-
revoga-a-lei-n-1081-de-20-de-julho-de-1991-e-da-outras-providencias. Acesso em: 15/10/2019. 
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na Lei de Improbidade Administrativa, que a direção do HMCF teria atentado 

contra o princípio da legalidade, artigo 11 da Lei 8429/9291; encaminhando a 

investigação de conduta ao Ministério Público Estadual. 

No que diz respeito à prática de nepotismo, alude-se o artigo 37, caput 

da Constituição Federal, que veda sua prática. Cita, por outro lado, 

jurisprudência criada pelo Supremo Tribunal Federal92 ao definir quatro critérios 

objetivos para o nepotismo. A terceira definição aplicar-se-ia, segundo o relator, 

ao caso ocorrido no HMCF: 

 

c) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o 

ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a 

quem estiver subordinada. 

 

Em havendo, segundo o relator, comprovada relação de parentesco 

entre a diretora administrativa do Hospital (Livia Natividade) e o diretor do 

Hospital (Dr. Paul Dreyer), concluiu-se pelo encaminhamento do fato ao 

Ministério Público, vislumbrando-se, na hipótese caso de nepotismo93. 

Citando a audiência do secretário de saúde, Márcio Mureb, afirma que a 

escolha pela nomeação de ambos fora do prefeito, o que indica infrações aos 

princípios da administração pública. O relator conclui pelo encaminhamento da 

questão para avaliação do Ministério Público. 

O próximo item do relatório da CPI avalia as “Infrações Político-

Administrativas”, balizadas pelo Decreto Lei 201/1967. Descreve-se que, por 

meio do ofício 10/2019, a Comissão Parlamentar de Inquérito Municipal teria 

solicitado ao prefeito que permitisse ingresso da Comissão para análise dos 

documentos em posse do HMCF.  

                                                 
91 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm. Acesso em: 15/10/2019.  

 
92 STF. 2ª Turma. Rcl18564, Relator para acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 23/02/2016. 

 
93 Aqui houve um manifesto equívoco do relator, afinal, esposa não é parente para os efeitos da 

legislação civil. Ocorre que, quanto ao fato, o STF editou a súmula vinculante nº 13, com o 
seguinte teor: A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma 
pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de 
cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública 
direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição 
Federal. Logo, fica demonstrada, pela redação da súmula, a violação da norma constitucional, 
muito embora esposa não seja, de fato, parente.  
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Ocorre que, após não lograr resposta do prefeito, o presidente e relator 

da Comissão teriam sido impedidos, no dia 17/04/2019, de proceder a análise 

dos documentos. Baseado neste impedimento, conclui-se que o prefeito tenha 

infligido em infração político-administrativa em face dos artigos 4º, II e 4º, VII do 

Decreto Lei 201/67. 

O item 2.6 se refere aos “Crimes de Responsabilidade”. Aludindo os 

argumentos suscitados nos dois itens anteriores, prática de nepotismo e 

impedimento de acesso por parte dos Vereadores e da Comissão aos 

documentos em posse do Hospital, conclui-se pela prática de crimes de 

responsabilidade e pelo indiciamento do Prefeito Adriano Moreno. 

O item 2.7 apresenta “Estatísticas” feitas a partir do cruzamento de 

dados de internação e óbitos. 

 

Comparando o mês de dezembro de 2018 (duas mortes) com o 

mês de dezembro de 2019 (oito mortes); o número de mortes de 

bebês cresceu 300%; (b) comparando o mês de janeiro de 2018 

(cinco mortes) com o mês de janeiro de 2019 (dez mortes); o 

número de mortes de bebês cresceu 100%; (c) do total de 

gestantes atendidas nesse um ano, uma delas foi atendida 19 

(dezenove) vezes, sendo 10 (dez) vezes somente no mês de 

novembro de 2018; (d) 30% de todas as gestantes atendidas no 

período de um ano (abril-2018 a abril-2019) foram no Hospital da 

Mulher mais de uma vez nesse período; (e) 65% das gestantes 

atendidas no período de um ano (abril-2018 a abril-2019) foram 

no Hospital da Mulher mais de uma vez nesse período; (e) 65% 

das gestantes que perderam seus bebês foram, pelo menos, 

mais de uma vez no Hospital da Mulher antes de perderem seus 

bebês; (f) a grande maioria dos 65% dessas gestantes foram 

atendidas em datas próximas, inclusive no mesmo mês. 

 

Ao apontar tais estatísticas, a CPI ressalta que aspectos em aberto 

podem e devem ser avaliados pelas comissões permanentes da Câmara, uma 

vez que o prazo restrito de uma Comissão de Inquérito impediria um 

aprofundamento de análise. 

Ressalta, também, que após a nova direção assumir, o “número de 

óbitos de bebês caiu bruscamente, o que demonstra claramente que havia 

graves problemas na gestão anterior”. 
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O ponto 3 do relatório da CPI traz as “Principais alegações do Governo” 

em face aos problemas ocorridos no HMCF. Destarte, afirma-se que o governo 

apontou diversos fatores para a morte dos bebês: “ausência de pré-natal, 

doenças sexualmente transmissíveis contraídas pelas genitoras e ao consumo 

de substâncias entorpecentes”. 

Tal “discurso”, segundo aponta o relatório, modificou-se na oitiva do 

secretário municipal à CPI da ALERJ. Nesta oportunidade, a presidente da CPI, 

deputada Renata Souza, afirmou que a equipe técnica da comissão, após 

análise inicial dos prontuários, não teria encontrado presença massiva de 

infecções, e que a maioria das gestantes teria apresentado o cartão pré-natal. 

  Segue descrevendo que, em audiência na Câmara realizada em 

20/05/2019, o secretário, ao ser perguntado se as mortes teriam sido 

responsabilidade do HMCF, respondera: 

 

Não, dentro do Hospital não. Preliminarmente a auditoria mostra 

que o Hospital foi só a consequência de fatos que ocorreram 

extra-hospitais, ou seja, pacientes já vinham com problemas e lá 

chegaram... e... vamos dizer assim: eclodiu dentro do Hospital. O 

Hospital pegou a consequência de atos anteriores. Haja vista 

que o Hospital da Mulher não atende só Cabo Frio, atende uma 

região inteira, a gente não tem controle aonde é feito o pré-natal, 

onde é feita toda assistência. 

 

Destacam-se, em seguida, os seguintes problemas e réplicas: a) as 

fichas de internação serem feitas à mão, estando muitas vezes ilegíveis, 

rasuradas ou com divergência de informações. Segundo a nova Diretora 

Administrativa, sra. Simone da Silva, seria procedida a informatização do 

registro, sem fossem declarados os prazos.  

Já o Secretário de Saúde afirmou que a informatização da rede no 

município estaria em curso, tendo sido concluída a primeira fase, referente à 

informatização dos postos de saúde. Afirmou, também, que em seguida serão 

contemplados os hospitais da rede para, na última fase, serem implantados os 

prontuários eletrônicos. 

Referindo-se aos aspectos administrativos, o relatório indica problemas 

encontrados na farmácia, como o controle da entrada e saída de medicamentos 

e insumos; espaço físico inadequado para armazenamento; e falta de 

formulários. 
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Segundo resposta da administração do hospital, a licitação para o 

material estava sendo feita, assim como a informatização. No que diz respeito à 

violação da lei estadual de doulas, a sra. Tânia teria alegado “problemas de 

comunicação”, pois as doulas seriam permitidas na unidade.  

No que tange ao atendimento feito às gestantes na recepção, a nova 

gestão preparou um “curso de humanização com todos os funcionários do 

Hospital”, de forma que o atendimento melhorasse. 

Em relação à desinterdição do HMCF pelo CREMERJ, o relatório alega 

que possivelmente as exigências tenham sido cumpridas, pois caso contrário, o 

HMCF teria permanecido interditado. 

A parte 4 do referido relatório avalia a “Responsabilização” jurídica e 

política dos administradores públicos. Considera-se que os problemas 

apontados pela CPI tenham sido causados pelas condutas dos agentes 

envolvidos direta ou indiretamente na gestão do Hospital da Mulher. Neste 

sentido, aponta a responsabilidade do município de Cabo Frio frente aos seus 

munícipes, em especial as mulheres que perderam seus bebês no HMCF.  

No que diz respeito aos administradores do Hospital, fundamenta-se a 

responsabilização do ex-diretor geral do Hospital, Dr Paul Herbert Dreyer Neto; 

da ex-diretora Administrativa do Hospital, sra. Lívia Natividade; do Secretário 

Municipal de Saúde Dr Marcio Mureb e do prefeito, Dr. Adriano Guilherme de 

Teves Moreno. 

No que diz respeito aos ex-diretores fundamenta-se a responsabilização 

por improbidade administrativa e abertura de processo administrativo disciplinar. 

Frente ao Secretário de Saúde, compreende-se que o mesmo teria descumprido 

o dever de diligência e cuidado, ao passo que, omitindo-se de tomar atitudes 

concretas, teria agido com negligência. Propõe-se, no referido relatório, sua 

responsabilização administrativa.  

Por fim, compreende-se a responsabilização administrativa do prefeito, 

uma vez que o mesmo, como gestor máximo do município, teria agido com 

omissão no sentido de solucionar os graves problemas do HMCF. Observou-se 

ações do prefeito que causaram danos maiores do que os que já existiam, vide a 

prática de atos de improbidade, as infrações político-administrativas e os crimes 

de responsabilidade. 
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A CPI aponta encaminhamento de cópia do referido relatório aos 

seguintes órgãos: 

  

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para apuração de 

todo o exposto, especialmente dos atos de improbidade e crimes de 

responsabilidade praticados pelos servidores do Hospital da Mulher; (b) 

O Ministério Público Federal, uma vez que a saúde é dever de todos os 

entes da Federação, para que apure se houve infração de sua 

competência para apuração; (c) O Conselho Regional de Medicina do 

Rio de Janeiro – CREMERJ -, para apurar as condutas tomadas pelos 

seus inscritos que exerciam a atividade médica no Hospital da Mulher; 

(d) O Conselho regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro – 

COREN-RJ, para apurar as condutas tomadas pelos seus inscritos que 

exerciam a atividade de enfermagem no hospital da Mulher; (e) A 126ª 

Delegacia de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, para que apure se 

houve conduta que entenda criminosa e proceda a sua apuração; (f) O 

plenário desta Casa de Leis, para que, querendo, proceda com 

apuração das infrações político-administrativas; (g) O Conselho 

Municipal de Saúde, órgão fiscalizador da política municipal de Saúde. 

  

 
 
 
 
 

PARTE 3 
 

CONCLUSÃO 
 
 

5.3.1 – DA VIOLÊNCIA À MULHER NO PARTO E PUERPÉRIO E DA 

MUDANÇA DE PARADIGMA NA ASSISTÊNCIA  

 

Em consonância com os avanços no direcionamento de cuidados, em 

especial no que se refere às diretrizes preconizadas pela Organização Mundial e 

Saúde, a intervenção mínima e o parto natural passaram a ser considerados, no 

final do século XX, parâmetros de assistência puerperal, substituindo o 

paradigma da hospitalização e medicalização.  

O documento da OMS “Prevenção e eliminação de abusos, desrespeito 

e maus-tratos durante o parto em instituições de saúde”, de 2014, é um 

importante instrumento de reconhecimento dos altos indicadores de violações à 
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saúde das mulheres gestantes, em especial em seu modelo hospitalar de 

assistência. Além disso, recomenda ações que se comprometam com políticas 

públicas de garantia ao direito e assistência digna.  

Nele, aponta-se que, todas as mulheres têm direito ao mais alto padrão 

de saúde atingível, incluindo o direito a uma assistência digna e respeitosa 

durante toda gravidez e parto, assim como o direito de estar livre da violência e 

discriminação. Os abusos, os maus-tratos, a negligência e o desrespeito durante 

o parto equivalem a uma violação dos direitos humanos fundamentais das 

mulheres, como descrevem as normas e princípios de direitos humanos 

adotados internacionalmente.94 

Tais violações incluem abusos, maus-tratos, negligenciamento de 

consultas de pré-natal e atendimentos durante o parto e pós-parto, desrespeitos, 

e todo tipo de discriminação.  

A declaração da OMS reconhece, ainda, um volume crescente de 

pesquisas sobre as experiências das mulheres durante a gravidez, em especial 

no atendimento e assistência ao parto e pós-parto, que apontam uma série de 

violações, maus-tratos e negligências nas instituições de saúde. Tal quadro 

acarreta a perda de confiança na busca por assistência e provoca 

consequências penosas para a saúde biopsicossocial materna, neonatal e 

infantil. 

A esse conjunto de violações de direitos reprodutivos das mulheres, que 

coloca em risco o direito à vida digna e à integridade física, denomina-se 

violência obstétrica. 

Entende-se por violência obstétrica a apropriação do corpo e dos 

processos reprodutivos das mulheres por profissional de saúde que se expresse 

por meio de relações desumanizadoras, de abuso de medicalização e de 

patologização dos processos naturais, resultando em perda de autonomia e 

capacidade de decidir livremente sobre seu corpo e sexualidade, impactando 

negativamente na qualidade de vida das mulheres. 

Assis95 destaca a existência de um determinado perfil de mulheres que 

podem ser dispensadas dos procedimentos de saúde, segundo uma lógica de 

                                                 
94 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Prevenção e Eliminação de Abusos, Desrespeito e 
Maus-Tratos Durante o Parto em Instituições de Saúde. 2014. Disponível em: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134588/WHO_RHR_14.23_por.pdf;jsessionid=65
A8648FBD9965193DF0E18C1F729432?sequence=3. Acesso em: 15/10/2019.  
 
95 ASSIS, Jussara Francisco de. Interseccionalidade, racismo institucional e direitos humanos: 
compreensões à violência obstétrica. Trata-se de obra referência quanto ao tema em destaque. 
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ordenamento hierárquico do valor social das pacientes. Fica evidente, segundo 

essa autora, uma hierarquia sexual, de modo que quanto maior a vulnerabilidade 

da mulher, mais rude e humilhante tende a ser o tratamento oferecido a ela. 

Pesquisas apontam, outrossim, que mulheres negras, adolescentes, 

pobres, sem pré-natal ou mulheres sem acompanhantes estão mais sujeitas à 

omissão de socorro e à negligência96.  

Do ponto de vista histórico, o modelo de assistência médica foi tutelado 

pela Igreja Católica, que entendia o sofrimento no parto como determinação 

divina, pena pelo “pecado original”. Eram dificultados, e até mesmo proibidos, 

qualquer apoio que aliviasse os riscos e dores no ato de parir. A ciência 

obstetrícia, ao imergir, passou a reivindicar um papel de “salvadora das 

mulheres”, trazendo uma preocupação humanitária de alívio das dores e 

superando a “sentença do paraíso” que afligia o parto trazendo um sentido 

perverso para a maternidade. 

A partir dessa premissa, a mulher não mais seria tratada como culpada 

que deveria passar pela penitência, mas como vítima da sua própria condição 

natural. Deste lugar de vitima, passa a ser cientificamente “doente”. Como 

vitima-doente, o médico passa a ser indispensável e seu papel seria combater 

os muitos perigos do parto.  

Mais uma vez ressalta-se o papel da medicalização do parto e da vida 

da mulher, que faz com que se naturalize qualquer intervenção médica. Com o 

desenvolvimento da pelvimetria, “a pélvis feminina é esquadrinhada com base 

na física e na matemática, com o desenvolvimento dos pelvímetros, compassos, 

ângulos e cálculos”97. Apesar dessa variação, o predominante no mundo 

industrializado, na primeira metade do século XX, era o parto em que as 

mulheres eram dopadas ou sedadas, amarradas às camas, tendo seu colo 

dilatado por instrumentos e a criança retirada com o uso de fórceps. 

Como hoje parece lógico, este modelo resultava altas taxas de 

morbimortalidade materna e perinatal, sendo abandonado em quase sua 

                                                                                                                                                 
O referido documento pode ser encontrado para consulta e maiores detalhes em 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-66282018000300547. 

  
96 WERNECK, Jurema. Iniquidades raciais em saúde e políticas de enfrentamento: as 
experiências do Canadá, Estados Unidos, África do Sul e Reino Unido. In: Saúde da população 
negra no Brasil. Ministério da Saúde/ Fundação Nacional de Saúde, 2005, p. 315-386. Disponível 
em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/pop_negra/pdf/saudepopneg.pdf. Acesso em: 21/20/2019. 
 
97 DINIZ, Carmem Simone Grilo. Humanização da assistência ao parto no Brasil: os muitos 
sentidos de um movimento. Disponível em https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S1413-
81232005000300019&script=sci_arttext&tlng=es  
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totalidade. Essa lógica médica passou a oferecer novas técnicas de analgesia, 

mas não foi suficiente para promover uma mudança radical do modelo de 

assistência.  

Esse modo de intervenção no corpo da mulher gestante foi tão 

predominante e naturalizado que, em alguns países, o parto não hospitalar 

chegou a ser proibido, mesmo que não houvesse nenhuma evidência científica 

de que o parto em domicílios ou em Casas de Parto fossem menos seguros. 

No caso do Brasil, deve-se incluir nesses procedimentos de 

medicalização do parto, a rotineira realização de episiotomias, que consiste na 

abertura cirúrgica da vulva e da vagina, e a ausência da participação de 

quaisquer acompanhantes. Esse tem sido o modelo aplicado à maioria das 

pacientes do SUS, hoje em dia, que soma-se às discrepantes taxas de cesáreas 

realizadas no Brasil: o 2º país do mundo que mais aplica este procedimento. 

Pesquisadores e especialistas entendem que esse excesso de 

procedimentos e uso irracional da tecnologia disponível, ao invés de evitar a 

morbinatalidade materna e perinatal, são, a bem da verdade, obstáculos para se 

reduzir essas estatísticas, razão pela qual, no final da década de 70, inicia-se o 

movimento pela medicina com base em evidência, mais conhecido no Brasil 

como movimento pela “Humanização do Parto”.  A humanização da assistência, 

nas suas muitas versões, expressa uma mudança na compreensão do parto 

como experiência humana e, para quem o assiste, uma mudança no "que fazer" 

diante do sofrimento da mulher.  

Nos últimos anos, assistimos a uma agudização na disputa pelo modelo 

de assistência ao parto no Brasil. Como prática institucionalizada, a legitimidade 

do modelo tecnocrático se vê confrontada pelo modelo humanístico ou 

humanizado, que vem orientando as políticas públicas e as normativas 

governamentais desde 2000, mas tem enfrentado inúmeros embates para sua 

implementação.98 

Veja-se, então, uma prévia desse debate. 

A expressão “humanização do parto” apresenta inúmeros sentidos e 

interpretações. Apesar dessa multiplicidade de visões, que podem apresentar-se 

de forma complementar ou conflitante, um aspecto se mostra comum a todos: é 

necessário que se avance na humanização da prática de assistência ao parto. 

                                                 
98 MAIA, MB. Humanização do parto: política pública, comportamento organizacional e ethos 

profissional [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2010.  p.189. 
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Esse rol diverso de perspectivas resulta em um amplo conjunto de propostas de 

transformação das práticas profissionais, implicando diretamente nas práticas de 

atenção à saúde da mulher.  

Carmen Simone Grilo Diniz, professora da faculdade de Saúde Pública 

da Universidade de São Paulo – USP, em pesquisa realizada com profissionais 

da saúde de duas maternidades paulistas, elenca sete significados distintos para 

o termo Humanização do Parto, evidenciando os desafios de construir diálogos 

para que se alcance a desejada transformação da assistência. São eles99: 

 

a) Humanização como a legitimidade científica da medicina, ou da 
assistência baseada na evidência   
 

Trata-se de uma visão de que a prática profissional deve ser pautada 

por “revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados”, contrapondo uma 

prática baseada em tradições e procedimentos padrão.  

Na interpretação dos ativistas dessa perspectiva, a humanização parte 

do princípio de que “a técnica é política”, e os procedimentos de rotina são vistos 

como reflexo das relações sociais. Repele, portanto, visões que estigmatizem o 

trabalho de parto e o parto como processo a ser superado por “intervenções 

tecnológicas acríticas”, valorizando os processos fisiológicos e buscando fazer 

da experiência do parto uma satisfação.  

É uma visão que, muitas vezes, se apropria de um discurso de defesa 

das recomendações da Organização Mundial da Saúde para a promoção das 

mudanças culturais necessárias em direção à humanização. 

 

b) Humanização como a legitimidade política da reivindicação e defesa dos 
direitos das mulheres (e criança e famílias) na assistência ao nascimento 
  

Uma assistência à saúde que se baseie na defesa dos direitos das 

pacientes, atribuindo às mesmas um papel ativo do processo, devendo conhecer 

e decidir sobre os procedimentos a serem adotados ao longo do trabalho de 

parto e parto.  

Trata-se de uma visão que se baseia na defesa dos direitos humanos e 

que pressupõe que a informação e conhecimento devem ser acessados por 

todas as gestantes com vistas ao seu empoderamento e o consequente 

                                                 
99 Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v10n3/a19v10n3.pdf. Acesso em 29/09/2019.  
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exercício do direito de escolha da técnica para prevenção de casos de violação 

de direitos no parto.  

Nesse sentido, diz a autora: 

 

Falar em humanização é também uma estratégia: uma forma 

mais dialógica e diplomática, menos acusatória, de falar da 

violência de gênero e demais violações de direitos praticadas 

pelas instituições de saúde, o que facilitaria o diálogo com os 

profissionais de saúde. Entre eles os direitos à integridade 

corporal (não sofrer dano evitável), à condição de pessoa (o 

direito à escolha informada de procedimentos); o direito a estar 

livre de tratamento cruel, desumano ou degradante (prevenção 

de procedimentos físicos, emocionais ou moralmente penosos), 

o direito à equidade, tal como definida pelo SUS etc. Esta 

abordagem baseada nos direitos busca compor uma agenda que 

combine os direitos sociais em geral e direitos reprodutivos e 

sexuais em especial. Está relacionada à reivindicação do 

movimento de mulheres por desfazer as supostas 

incompatibilidades entre essas gerações de direitos, 

reivindicando sua integralidade. Considera que o direito de 

decidir sobre sua vida e saúde (um direito individual, à liberdade) 

não pode se realizar sem que existam os direitos sociais 

(serviços, equidade) que viabilizem essas escolhas. 

 
c) Humanização referida ao resultado da tecnologia adequada na saúde da 
população 
 

Essa visão defende que o objetivo da assistência ao parto é ter como 

resultado mãe e criança saudáveis, com o mínimo de intervenções possíveis. 

Para tanto, é necessário que se tenham razões claras e evidências objetivas 

para que intervenções médicas sejam realizadas, com vistas à redução dos [...] 

agravos iatrogênicos maternos e perinatais. Baseia-se muito em pesquisas que 

revelam evidências de que o excesso de intervenção leva a um aumento da 

morbimortalidade materna e neonatal. 

 
 

d) Humanização como legitimidade profissional e corporativa de um 
redimensionamento dos papéis e poderes na cena do parto   
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Essa perspectiva trata do deslocamento do “protagonismo” profissional 

médico na assistência ao parto normal. Visa atribuir à enfermagem obstetrícia 

um lugar de destaque neste processo.  

Para além dessa inovação nas funções exercidas há, 

consequentemente, uma readequação do local do parto que, historicamente, é o 

centro cirúrgico, para a sala ou casa de parto, inspirado nos modelos europeu e 

japonês.  

Essa visão se constitui em verdadeiro conflito entre as categorias 

profissionais, por envolver disputas corporativas e por recursos, devendo ser 

aspecto analisador de várias iniciativas legislativas e políticas recentemente, 

como a lei do ato médico100 que, contrariando as tendências do próprio Ministério 

da Saúde, impõe, entre outros retrocessos, à enfermagem obstetrícia a condição 

de supervisionada pela medicina, ferindo a sua autonomia e ameaçando a 

possibilidade de criação de novas casas de parto. 

 

 

 

 
e) Humanização referida à legitimidade financeira (sic) dos modelos de 
assistência 
 

Esta visão defende a eliminação de procedimentos e intervenções 

desnecessários à assistência ao parto a partir da visão de que a mesma trará 

um melhor custo benefício para o setor público, apresentando uma economia de 

recursos que poderia ser revertida para a ampliação da cobertura dos serviços, 

bem como a melhoria dos indicadores. 

Vale destacar que, para alguns profissionais da área essa leitura parece 

equivocada, implicando numa política que diferencia a assistência à saúde do 

pobre daquela ofertada aos ricos.  

 

f) Humanização referida à legitimidade da participação da parturiente nas 
decisões sobre sua saúde 
  
 

                                                 
100 LEI Nº 12.842, DE 10 DE JULHO DE 2013. O ato médico pode ser reconhecido como uma 

ação contrária aos avanços da Humanização em Saúde. Mais do que um problema corporativo o 
que está preconizado na lei é a centralidade do médico na tomada de decisão sobre a vida de 
todos os pacientes e soberania decisória sobre a conduta dos outros saberes em saúde.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.842-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.842-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.842-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.842-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.842-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.842-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.842-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.842-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.842-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.842-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.842-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.842-2013?OpenDocument
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Trata-se, diferentemente da perspectiva de direitos humanos, de uma 

visão liberal de direito, bem próxima à do direito do consumidor, com vistas à 

construção de uma "rede privada de assistência humanizada", implicando numa 

nova concepção arquitetônica e procedimental em hospitais particulares, como a 

instalação de salas de pré e pós-parto, banheiras de hidromassagem para o 

trabalho de parto e outras inovações que visem à oferta de técnicas não 

intervencionistas às parturientes.  

Em outras palavras, essa perspectiva retrata uma necessidade de 

adaptação dos serviços e unidades às demandas surgidas com o avanço dos 

debates dentro do movimento pela humanização do parto e a sua consequente 

ampliação para as usuárias, tratadas como consumidoras, bem como clientes. 

 

g) Humanização como direito ao alívio da dor 

 

Embora numa leitura imediata essa perspectiva possa se assemelhar a 

dos direitos humanos, na verdade está impregnada de uma visão estigmatizada 

do trabalho de parto, o que, em determinados momentos, pode ser mera cortina 

de fumaça para a defesa da medicalização conveniente, como aponta a autora 

em referência. 

Entre os médicos menos próximos do ideário baseado em evidências 

ou baseado em direitos, "parto humanizado" é praticamente um sinônimo de 

acesso à anestesia peridural, como explica essa médica:  

 

Primeiro, eu acho que não pode haver humanização sem ter 

peridural. Como podemos ser humanos com a parturiente sem 

sedar a dor dela, que é uma tarefa primordial do médico? [...] Aí 

a gente vê que na prática não tem anestesia disponível no SUS, 

é só discurso. 

 

Essa idéia da humanização, que coloca a peridural como condição 

necessária no parto, é sempre referida à tradição hipocrática, ao papel 

humanitário do médico, que resgataria a parturiente da pena do Gênesis, uma 

ação em defesa das mulheres e seus direitos. A escolha ou a contingência, por 

parte do profissional, da assistência ao parto sem analgesia é considerada pelos 

médicos má técnica, "tigrada" ou "medicina para pobre", orientada pela carência 
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de recursos. Seria papel do SUS oferecer a indulgência desta pena a todas, 

democraticamente. O que não ocorre, como conta esse médico:  

 

Então a gente praticamente só conta com anestesista quando é 

cesárea. Uma rara vez, a gente faz uma peridural humanitária, 

quando a paciente, às vezes uma adolescente, está muito 

descompensada. Já no consultório, a gente faz analgesia em 

praticamente 100% dos partos vaginais. 

 

 

A dor do parto é em grande medida iatrogênica, amplificada por rotinas 

como a imobilização, o uso abusivo de ocitócitos, a manobra de Kristeller, a 

episiotomia e a episiorrafia, entre outras. Por isso a experiência de infligir esses 

procedimentos dolorosos, para um profissional e para parturiente de submeter-

se a eles, é muito diferente com e sem a peridural. E suportar a dor da paciente, 

provocada pelos procedimentos que ele pratica pode ser uma experiência muito 

penosa também para o profissional. A ponto de, em um estudo recente, a 

disponibilidade de a anestesia peridural ser considerada pelos médicos o fator 

mais importante na lista de "boas condições de trabalho do obstetra."101 

O feminismo assumiu um papel central no movimento de humanização, 

destacando-se a criação dos centros de saúde feministas e os Coletivos de 

Saúde das Mulheres no EUA, ainda nas décadas de 60 e 70.  

Em outra etapa do desenvolvimento e formulação do movimento, a 

assistência à saúde da mulher é reescrita a partir dos conceitos de direitos 

reprodutivos e sexuais, devendo ser uma assistência baseada em direitos, visão 

hoje amplamente debatida e em franca expansão. 

No que tange à saúde pública, a crítica do modelo dominante se 

acelera no Ano Internacional da Criança (1979), quando é criado o Comitê 

Europeu para reduzir a morbimortalidade perinatal e materna. A partir do 

trabalho deste Comitê e com o apoio da OMS, vários grupos se organizam para 

estudar eficácia e segurança na assistência à gestação, parto e pós-parto. Como 

resultado mais significativo, desenvolve-se a metodologia de revisão sistemática, 

precursora do movimento pela medicina baseada em evidências, de viés 

extremamente questionador das práticas profissionais na assistência ao parto. 

                                                 
101 Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v10n3/a19v10n3.pdf. Acesso em 29/09/2019. 
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Em 1985, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) realizou 

conferência sobre a utilização de tecnologia apropriada no parto que resultou na 

Carta de Fortaleza (WHO, 1985)102, com forte apelo à saúde pública e defesa 

dos direitos das mulheres. Orienta, ainda hoje, várias medidas que visam a 

mudança de práticas na assistência, destacando-se a participação das mulheres 

na construção e avaliação dos programas, a liberdade de posições no parto, a 

presença de acompanhantes, a abolição do uso de rotina da episiotomia e da 

indução do parto. Revela, ainda, que os países que apresentam índices de 

cesarianas abaixo de 10% são aqueles que possuem as menores taxas de 

mortalidade perinatal – padrão este adotado como de boas práticas até hoje, 

sendo considerados inadmissíveis, segundo a OMS, serem índices acima de 

15%, como já abordado em outras oportunidades neste relatório. 

Deste amplo processo que ocorreu desde o final da década de 70 até 

meados da década de 90, são publicadas as “Recomendações da OMS”, que 

orientam a revisão de práticas na assistência ao parto em todo mundo até hoje, 

sendo, talvez, o documento base para o movimento pela Humanização do Parto 

no Brasil. Alguns dos temas e recomendações viraram campanhas públicas de 

saúde no Brasil, como o direito a acompanhante no SUS, tornado lei 

nacionalmente, bem como em todas as orientações do próprio SUS.  

Outra campanha que merece destaque é a “Xô Episio”, em 2003, que 

buscava eliminar a prática rotineira e violenta da episiotomia na assistência 

médica, presente ainda hoje cotidianamente em partos no Brasil. Essa 

constatação é, possivelmente, o maior exemplo do quanto a cultura institucional 

como conhecimento autoritário na organização das práticas de saúde prevalece 

sobre as evidências científicas, demonstrando o enorme desafio que representa 

a superação das práticas violentas.  

Diante dessas considerações, o processo de humanização do parto é 

uma necessária mudança de paradigma na assistência à gestante que privilegia 

a mesma em condição ativa, seja na construção do plano de parto, seja nas 

decisões acerca dos procedimentos a serem tomados antes, durante e após o 

parto.  

Os temas que envolvem a vulnerabilidade da mulher no parto e 

puerpério, violência obstétrica e institucional, bem como a humanização do parto 

foram também debatidos, nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, em sessões 

                                                 
102 Carta de Fortaleza. Op.Cit.  
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de audiência pública103 e oitivas. A esse respeito, avançar em proposições 

legislativas, recorrer a recursos didáticos e fortalecer o acesso à informação 

foram alguns dos caminhos apontados para dar consequência objetiva aos 

trabalhos da CPI. 

É possível perceber que no seio do debate há contradições latentes, 

em especial no que tange à caracterização da “violência obstétrica”. A crítica não 

se resume em ampliar o conceito, mas à sua própria gênese, pois que vincula 

centralmente violência à prática profissional.  

Nesse sentido, expressões como “violência à mulher no parto e no 

puerpério”, “violência institucional”, dentre outras, entram em cena 

caracterizando que não se trata tão somente de uma violência praticada por 

agentes da obstetrícia, mas um conjunto de relações sociais, institucionais e 

profissionais que vulnerabilizam as mulheres no momento do parto e puerpério.  

Entre os relatos escutados, aqueles dos profissionais da saúde 

chamam atenção. Neles, revela-se que a despeito da busca por humanização e 

acolhimento, uma série de entraves institucionais e estruturais inviabilizam 

cotidianamente a humanização, gerando um ambiente de “angústia e de muita 

frustração”104. Apontando o paradoxo de euforia e total frustração entre parto e 

perda gestacional, aponta para aspectos que agem como pano de fundo à 

negligência e violência. 

 

Eu acho que a gente precisa pensar assim, a maternidade é um 

paradoxo porque, se por um lado você venera a mulher porque 

ela pode parir, há uma exaltação desse papel da mulher em ser 

mãe, ela vai perpetuar a espécie da mesma forma, contrário a 

isso, a maternidade, ao longo do tempo, tem sofrido negligência 

de todas as áreas, tanto assistencial, quanto econômica, quanto 

política, quanto trabalhista, não só do campo da saúde. E a 

gente tem que andar e navegar nessa linha tênue de um lado ou 

do outro e na verdade, essa exaltação do ser mãe é também 

uma resposta de toda uma cultura que a gente tem vinculada ao 

patriarcado. Eu acho que é importante também confirmar e 

                                                 
103 Na ultima sessão da CPI, dia 17 de setembro de 2019, foi realizada audiência pública com o 

tema “Violência Obstétrica e Desafios para Humanização do Parto”.   
104 Depoimento de Mariléia Bezerra (Movimento de Mulheres de Cabo Frio) na audiência pública 
“Violência Obstétrica e Desafios para Humanização do Parto”, realizada no dia 17 de setembro 
de 2019.  
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reafirmar que, quando a gente fala de um termo como parto 

humanizado, é a denúncia de que o que a gente tem, na prática, 

é o parto desumanizado. Então a gente, a sociedade, a vida 

humana, as relações sociais estão perdendo a sua condição 

humana, a sua convivência humana. Acho que isso é muito 

importante também de ser retratado.105 

 

Nesse sentido, chama-se a atenção de que ainda que a violência 

institucional tenha um marco importante no corporativismo médico, ela se 

encontra pulverizada na prática de todos os profissionais de saúde: desde o 

atendimento da porta até a entrada no hospital, a preocupação se volta para “a 

criança”. A perda gestacional, vista como uma espécie de “fracasso” é um 

processo difícil e doloroso de ser enfrentado, pois se arraiga em fortes 

imaginários convertidos em práticas. 

Ao propor o parto humanizado é preciso atentar-se não só para uma 

série de procedimentos diferentes que façam dele um momento mais seguro e 

agradável, mas também a uma inversão total de lógica e de cultura que 

demanda “equipamento, iluminação adequada, sonoridade, cheiro agradável”. O 

aspecto fundamental nesta mudança de cultura é o “acolhimento”: 

 

é importante e fundamental é o acolhimento. E o acolhimento 

não demanda equipamento, estrutura tecnológica. Agora, é 

importante a gente entender também que o acolhimento não é 

uma sala separada, ela não é no momento que a mulher entra 

ou que a mulher sai, ele tem que se dar durante todo o 

processo, ele significa uma postura de respeito, uma postura de 

solidariedade, de empatia. Então a minha, o que eu acho que é 

fundamental e o que eu venho trazer é da minha experiência, da 

importância da formação. E aí a Dra. Leila apontou o caminho. 

Esse caminho, a gente já conhece, tem os protocolos, mas a 

questão não é só a legislação e nem só os procedimentos, que 

são muito importantes, mas a mudança de comportamento dos 

profissionais, que não se dá só durante o trabalho institucional, 

que não é só na universidade, que é durante todo o percurso 

                                                 
105 Idem. 
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educacional, como a Ângela colocou, e demanda um universo 

de providências. Só que a gente não dá conta de tudo (...) a 

gente precisa criar formas de mudança, de atitudes, de posturas 

institucionais. E o acolher, dar a mão, olhar no olho, chamar pelo 

nome, não precisa de formação nem PhD para isso!106  

 

Chamou-se atenção, pelas mulheres do movimento de perda 

gestacional, que uma série de medidas e providências podem ser tomadas nos 

hospitais quanto ao tema como, por exemplo, a separação de uma ala para as 

mulheres que tiveram perda gestacional, a possibilidade de realizar seu luto 

tendo contato com o feto, dentre outros.  

Em depoimento à audiência, evidenciou-se, mais uma vez, 

insensibilidade do tratamento dispensado às mães que sofreram perda 

gestacional. 

 

(...) quando eles descobriram enfim que era uma gravidez 

tubária, eu fui operada, no que eles chamam de “ato médico”, eu 

não poderia sair dali sem nenhuma hipótese, e eu não tive 

nenhuma possibilidade de entrar em contato com meus parentes 

para conseguir que alguém fosse, que alguém estivesse comigo. 

Na verdade, meus pais estavam lá em baixo na recepção, mas 

não tiveram acesso a mim, e eu fui operada.  Após isso, eu não 

tive nenhum tipo de assistência dos médicos da maternidade. 

Mesmo eu com apenas com seis semanas. Às vezes, a gente 

não considera a dor de uma gestante porque teve uma semana, 

duas semanas de gravidez ou seis meses, ou não nasceu; não 

se apegou tanto, ainda bem que foi cedo, você é nova, você 

ainda pode ser mãe. E o quanto é importante nós mulheres nos 

acolhermos na nossa dor, independente do que seja, porque é 

uma perda gestacional não é uma perda simplesmente de um 

bebê, de um embrião, uma falha do nosso corpo, vamos colocar 

assim; é a perda de um sonho, é uma perda de muitos anos 

desse sonho, de planejamento. É uma perda que não é só da 

mulher, ela é uma perda que é de toda a família, de toda pessoa 

que está ali no entorno. Que dentro da violência obstétrica, 

independente do tempo, da perda, ou do tipo de perda, o quanto 

                                                 
106 Idem. 
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essas mulheres não são acolhidas na sua dor, na sua perda o 

quanto os profissionais de saúde não são preparados para lidar 

com esse tema. 

 

Para além do exercício da mudança de paradigma na atenção e cuidado 

profissional, veio à luz, pela Ordem dos Advogados do Brasil, a necessidade de 

se “classificar a violência obstétrica”107 para conseguir preveni-la e provocar a 

revisão de práticas. A garantia de normas e estruturas que permitam reivindicar 

direitos apresenta-se como sine qua non para a modificação institucional. 

Leila Adesse108 chama atenção de que abuso e violência contra 

mulheres é parte de um contínuo de violações no contexto da desigualdade 

estrutural. Mulheres e meninas sofrem esse tipo de violência quando solicitam 

outros atendimentos da saúde sexual reprodutiva, exame ginecológico, atenção 

ao aborto, tratamento da fertilidade, bem como na busca de contraceptivos.  

Neste sentido aponta que, 

  

a questão da violência obstétrica, inclusive, é um termo 

analisado e destacado que, para esse relatório, talvez fosse 

mais adequado falar em violência contra a mulher durante o 

parto, ou contra o puerpério. 

 

Defende, por fim, que o termo “violência obstétrica” acaba apartando 

outras violências que as mulheres sofrem quando buscam qualquer tipo de 

saúde sexual e reprodutiva. Relata, ainda, que o Comitê de segmento da 

Convenção de Belém do Pará, foi o primeiro mecanismo a reconhecer a 

violência obstétrica como violação dos direitos humanos, recomendando, aos 

Estados, a promulgação de leis que penalizem a violência obstétrica.  

Aponta, conclusivamente, ser fundamental a aprovação de projetos de 

lei que visem uma política estadual contra a violência obstétrica e os maus-tratos 

                                                 
107 Depoimento da Dra. Rebeca Sevaes (vice-presidenta da Comissão OAB Mulher), na 

audiência pública “Violência Obstétrica e Desafios para Humanização do Parto”, realizada no dia 
17 de setembro de 2019.  

 
108 Leila Adesse (Coordenadora de Saúde da Mulher da Secretaria Estadual de Saúde) na 

audiência pública “Violência Obstétrica e Desafios para Humanização do Parto”, realizada no dia 
17 de setembro de 2019. 
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que ocorram em qualquer momento da gravidez, do parto e no período pós-

parto.   

 

 
 
 
5.3.2 VOTO DA RELATORA 
 
 
 Dando continuidade à fase final para votação deste relatório, cumprindo 

uma das suas principais atribuições, em respeito ao poder/dever do Poder 

Legislativo de fiscalizar os atos que possam causar prejuízos à Administração 

Pública, afetando direta ou indiretamente o interesse público, apresentamos a 

conclusão dos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para 

investigação de óbitos de nascituros e recém-nascidos que ocorreram no 

Hospital da Mulher de Cabo Frio. Irregularidades estas já relatadas, 

encaminhadas e debatidas através da minuta do relatório analisada em reunião 

ordinária no dia 25 de outubro de 2019, com a oportunidade de todos os 

Deputados membros opinarem e proporem alterações ou complementações.  

  O texto recebeu contribuições do Deputado Renan Ferreirinha que foram 

acatadas dando uma nova redação aos parágrafos indicados. Foram 

apresentadas propostas de adendo ao relatório, pelo Deputado Dr Serginho, 

ofício 150/2019, sobre os quais passo a discorrer. Algumas propostas de 

redação e ampliação serão acatadas, aplicadas onde couber no relatório, outras 

já estão contempladas.  

Quanto ao indiciamento, primeiramente convém consignar que a 

investigação criminal não é função do legislativo, motivo pelo qual muitos fatos 

levantados deverão ser objeto de investigação pelos órgãos oficiais de 

persecução criminal, diante da possibilidade de responsabilização criminal. 

Muito embora tenham sido constatadas irregularidades graves, o parecer desta 

relatora é no sentido de que não restou demonstrado nexo de causalidade para 

o efeito de responsabilização penal, entre as provas coletadas e os óbitos 

ocorridos no Hospital da Mulher de Cabo Frio, que foram o objeto desta 

investigação, não obstante esta signatária considere que os fatos apurados 

precisam ser aprofundados pelos órgãos competentes.  

 Os atos de investigação objetivam, justamente, formar um juízo de 

probabilidade sobre a acusação. Dentro da persecutio criminis extra juditio, o 

indiciamento se destaca como um dos momentos mais importantes, pois tão 
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logo a Polícia Judiciária consiga reunir indícios suficientes de autoria e provar a 

materialidade de um crime, ele deve ser formalizado.  

De acordo com os ensinamentos de Eduardo Cabette, “o indiciamento é o 

ato pelo qual a Autoridade Policial, no curso do inquérito policial, aponta 

determinado suspeito como autor de uma infração penal. Portanto, para que haja 

indiciamento, mister se faz a comprovação da materialidade da infração e 

indícios convincentes de que o investigado é seu autor”.  

Já para Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, o indiciamento “é a 

informação ao suposto autor a respeito de um fato objeto das investigações. É a 

cientificação ao suspeito de que ele passa a ser o principal foco do inquérito. 

Saímos do juízo de possibilidade para o de probabilidade e as investigações são 

centradas em pessoa determinada”.  

Logo, só cabe falar em indiciamento se houver um lastro mínimo de prova 

vinculando o suspeito à prática delitiva. Deve a autoridade policial deixar clara 

a situação do indivíduo, informando-lhe a condição de indiciado sempre que 

existam elementos para tanto.  

Em nosso entendimento, o indiciamento é um ato formal, de atribuição 

exclusiva da Autoridade Policial, que ao longo da investigação forma seu livre 

convencimento no sentido de que há indícios mínimos de que um suspeito tenha 

praticado determinado crime. A partir desse ato, o indiciado passa a ser o foco 

principal das investigações.  

Trata-se, na verdade, de uma formalidade que fundamenta as conclusões 

do Delegado de Polícia acerca da autoria criminosa e, por isso, deve ser 

precedido de um despacho.  

Ademais, o indiciamento constitui uma garantia para ampla defesa do 

investigado, que a partir de então passa a ter ciência do seu status dentro da 

persecução penal. Fazendo uma analogia com o auto de prisão, podemos 

afirmar que o indiciamento funciona como uma espécie de nota de culpa. Como 

logo se percebe, trata-se de “ato privativo da Autoridade Policial” combinado 

com o artigo 6º da Lei Federal nº. 1579, de 18/03/1952. 

Cabe ressaltar que ficou comprovada a baixa qualidade do atendimento 

dispensado à população local, desrespeitoso e por vezes até mesmo agressivo. 

Os relatos de despreparo dos servidores do HMCF, no trato com as usuárias e 

familiares, abundam ao longo dos depoimentos e demais peças reunidas, 

deixando clara a necessidade de treinamento e educação continuada desses 

trabalhadores. 
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A falta de planejamento é outra questão que fica bem demonstrada, 

desde a questão orçamentária, diante dos remanejamentos que poderiam ter 

sido realizados e não o foram, para estancar as dificuldades materiais do HMCF, 

até a falta de um controle mais efetivo do setor de farmácia do nosocômio, que 

ainda carece de meios informatizados para efetuar o acompanhamento do 

estoque de medicamentos. 

Outro ponto relevante e que guarda íntima relação com o parágrafo 

anterior, diz respeito ao processo de compra centralizado pela secretaria 

municipal. Dos autos emergem indícios de que o HMCF sofre de 

desabastecimentos que podem ter relação com a morosidade dos processos 

licitatórios, que precisa ser melhor apreciado na instância devida. 

Outrossim, cumpre destacar, ainda com relação aos procedimentos de 

compra dos insumos para o HMCF, a documentação recebida por esta CPI pelo 

Deputado Dr° Serginho dando conta de grave denúncia formulada por um 

empresário do ramo de medicamentos, Marcelo Tenera, no dia 12/10, durante 

uma entrevista para um programa de rádio local. No documento juntado aos 

autos, Marcelo Tenera acusa Antônio Carlos Nascimento (vulgo Cati), ex-

secretário de fazenda de Cabo Frio, de exigir o pagamento de propina como 

condição para a liberação de ordens de pagamento aos fornecedores do 

município. 

Aqui é preciso aprofundar a notícia-crime junto aos órgãos competentes, 

uma vez que a denúncia encaminhada, além de ter sido recebida nos momentos 

finais desta CPI, extrapola os limites estabelecidos na Resolução 05/2019, se 

constituindo em verdadeira investigação de natureza policial, esfera de 

competência do Ministério Público e dos órgãos policiais.  

Com relação, ainda, às dificuldades acarretadas pela deficiência dos 

quadros administrativos, é importante frisar que os autos demonstram a 

existência de irregularidades, em tese, praticadas nas admissões oriundas da lei 

municipal nº. 2.178, de 23 de janeiro de 2009, que redigida para suprir uma 

eventualidade, pode ter se constituído num mecanismo lesivo ao princípio do 

concurso público, como modo regular de ingresso no serviço público, tese sobre 

a qual haverá de se pronunciar o Ministério Público, no momento adequado. 

Além dessas irregularidades ficaram patentes outras questões de ordem 

estrutural, como a ausência de central de material e esterilização; de 

laboratórios de exames; de geladeira para o lactário; destinação de um 

“auditório” para o acolhimento das usuárias no pós-parto, ou seja, diversas 
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incorreções que contribuem para um serviço deficiente e desrespeitoso e que 

demandam uma reestruturação da unidade. 

Inegável a responsabilidade do secretário de saúde, à época, pelo 

funcionamento deficiente da unidade, como também é indisfarçável as 

responsabilidades dos diretores do HMCF, aqui mencionados, pela 

administração ineficiente do nosocômio em comento. 

MÁRCIO RIBEIRO MUREB descumpriu um dever básico de fiscalizar 

seus subordinados e os serviços prestados pelas unidades submetidas à sua 

autoridade, como responsável pela implementação da política pública de saúde 

no âmbito do município de Cabo Frio, no período em análise. 

PAUL HERBERT DREYER NETO e LÍVIA NATIVIDADE foram gestores 

pouco efetivos, como se pode demonstrar pelo desencontro das informações e 

dos protocolos de serviço; a ausência de mecanismos eficientes de controle; a 

desatenção com o público, revelada pelos servidores; a ausência de materiais 

de insumos, muitas vezes básicos num hospital, como gazes; a falta de 

vigilância sobre seus subordinados, que se constata diante das falhas graves no 

preenchimento, por exemplo, dos formulários médicos; o constrangimento ilegal 

e desnecessário de uma equipe de fiscais do Conselho Municipal de Saúde, 

vítimas do desconhecimento e do desencontro de uma administração pouco 

comprometida com a eficiência. 

O prefeito, ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENO, descumpriu a 

súmula vinculante nº. 13 do Supremo Tribunal Federal, ao nomear para os 

cargos de direção-geral e de diretora administrativa do HMCF, PAUL HERBERT 

DREYER NETO e LÍVIA NATIVIDADE, considerando que ambos são casados, e 

tais nomeações colidem frontalmente com o entendimento da Corte Suprema, 

por configurar a prática do nepotismo. 

 Do exposto, e de acordo com o artigo 58 § 3º da Constituição Federal, 

combinado com o artigo 6º da Lei Federal nº. 1579, de 18/03/1952, esta relatora 

entende pelo encaminhamento dos autos desta CPI para: 

  

O Ministério Público Estadual, para a apuração de tudo aquilo que foi aqui 

exposto, especialmento quanto aos possíveis atos de improbidade e violações 

aos princípios constitucionais praticados pelos indigitados. 

 

Cópia dos autos para a Polícia Federal, para apuração dos fatos dentro 

da esfera de atribuições dessa instituição. 
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Cópia dos autos à Polícia Civil, para apuração das questões relacionadas 

às atribuições dessa instituição. 

 

Propomos ainda o encaminhamento de cópias deste relatório para os 

seguintes órgãos e instituições: 

 

1. Ministério Público Federal, para conhecimento e adoção das medidas 

que entender cabíveis, considerando o interesse do parquet federal nas 

questões afetas ao Sistema Único de Saúde; 

 

2. Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro para conhecimento e providências que entenderem cabíveis, sobretudo 

com relação à norma do artigo 4º, inciso IX, de seu Regimento Interno; 

 

3. Cópia do Ofício nº. 149/2019, datado de 22/10/2019, encaminhado a 

esta CPI através do Gabinete do Ex.mo Sr. Deputado Estadual Dr. Serginho, à 

Secretaria de Estado de Polícia Civil, para conhecimento e providências que 

julgar cabíveis; 

 
4. Conselho Regional Medicina do Rio de Janeiro - CREMERJ, para 

apurar a conduta atribuída a PAUL HERBERT DREYER NETO; 

 
5. Ex.mo Sr. Presidente do Congresso Nacional, para conhecimento e 

providências quanto aos encaminhamentos propostos; 

 
6. Ministério da Saúde, para conhecimento e providências julgadas 

cabíveis, quanto aos encaminhamentos propostos; 

 
7. Ministério da Educação, para conhecimento e providências julgadas 

cabíveis, quanto aos encaminhamentos propostos; 

 
8. Conselhos Federais e Regionais de Medicina e Enfermagem, para 

conhecimento e providências julgadas cabíveis; 

 
9. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, 

para conhecimento e providências julgadas cabíveis, quanto aos 

encaminhamentos propostos; 
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10. Secretaria de Estado de Saúde, para conhecimento e providências 

julgadas cabíveis, quanto aos encaminhamentos propostos; 

 
11. Conselhos Federal, Estadual e municipal de Saúde, para 

conhecimento e providências julgadas cabíveis, quanto aos encaminhamentos 

propostos; 

 
       12. Prefeitura Municipal de Cabo Frio para conhecimento e providências 

julgadas cabíveis. 

 
 
 
5.3.3 RECOMENDAÇÕES 

 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

   

  Recomenda aprovação dos PLs em anexo de autoria desta Comissão 

Parlamentar de Inquérito;  

 

           Recomenda aprovação do PL Nº 1232/2015, que institui “A POLÍTICA 

ESTADUAL DE COMBATE A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

  Recomenda aprovação do PL Nº 675/2015, que institui o “PROGRAMA 

DE HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PARTO E AO NASCIMENTO EM 

TODOS OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO”. 

 

           Recomenda aprovação do PL Nº 4545/2018, que “ESTABELECE 

DIRETRIZES PARA A CRIAÇAO DO PROGRAMA CENTRO DE PARTO 

NORMAL E CASAS DE PARTO, NO AMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

(SUS), EM CONJUNTO COM A REDE CEGONHA, PARA O ATENDIMENTO À 

MULHER E AO RECÉM-NASCIDO, NO PERÍODO GRAVÍDICO-PUERPERAL, 

NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

CONGRESSO FEDERAL 
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  Recomenda aprovação do PL Nº 878/2019, que “DISPÕE SOBRE A 

HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À MULHER E AO NEONATO DURANTE O 

CICLO GRAVÍDICO-PUERPERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

  Recomenda aprovação do PL Nº 7.633/2014, que “DISPÕE SOBRE A 

HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À MULHER E AO NEONATO DURANTE O 

CICLO GRAVÍDICO-PUERPERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

  Recomenda aprovação do PL Nº 8.219/17, que “DISPÕE SOBRE A 

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA PRATICADA POR MÉDICOS E/OU PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE CONTRA MULHERES EM TRABALHO DE PARTO OU LOGO 

APÓS”. 

 

  Recomenda aprovação do PL Nº 7.867/17, que “DISPÕE SOBRE 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E DE 

DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA A ATENÇÃO À GRAVIDEZ, PARTO, 

NASCIMENTO, ABORTAMENTO E PUERPÉRIO”. 

 

 

AO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 

 Recomenda o respeito a Lei Orgânica da Saúde, lei federal Nº 8080, de 

19/09/1990. 

 

Recomenda viabilizar a consolidação das estratégias em andamento para 

que não sejam interrompidas em face de novas orientações políticas. Assegurar 

a permanência das políticas instituídas para que não exista retrocesso nas 

conquistas já alcançadas. 

 

Recomenda agilizar o fornecimento dos métodos e a capacitação das 

unidades para conferir a atenção necessária para todas as usuárias do SUS, 

priorizando o planejamento familiar como instrumento indispensável para evitar a 

morte materna e a ocorrência de abortamentos. 

 

Recomenda facilitar o acesso aos métodos de esterilização cirúrgica 

masculina – vasectomia para todos que mediante orientação desejarem. 
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Recomenda divulgar os resultados do último Fórum Nacional de Morte 

Materna e definir e divulgar a data do próximo, uma vez que se prevê sua 

realização de dois em dois anos assim como divulgar as estratégias tomadas do 

último resultado. 

 

 Recomenda exigir a formação e funcionamento de Comissões de 

Controle de Infecção Hospitalar em todas as unidades assistenciais, sujeitando 

aquelas que descumprirem ao descredenciamento do SUS. 

 

Recomenda aprimorar as formas de compensação entre os municípios 

que absorvem a demanda dos demais, estimular a formação de consórcios 

intermunicipais. 

 

Recomenda intensificar a parceria com sociedades profissionais, 

Federação Brasileira de Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia a fim de apoiar 

a formação e capacitação de profissionais do SUS no país, inclusive financiando 

a realização de cursos. 

 

Recomenda apoiar a formação e capacitação de enfermeiros obstétricos e 

ampliar sua atuação no SUS. 

 

Recomenda intensificar a distribuição dos manuais técnicos e normas de 

assistência ao pré-natal, parto e puerpério, inclusive de risco, para todas as 

equipes de profissionais de saúde. 

 

 Recomenda que a morte materna e neonatal seja evento de notificação 

compulsória, aplicando-se sanções para a desobediência. 

 

 Recomenda a criação de Normas Técnicas quanto à conduta profissional 

em relação a Perda Gestacional. 

 

Orientar aos Municípios a inclusão na rotina de mais uma consulta de 

puerpério para avaliar o pós-parto, determinar o risco reprodutivo e aconselhar o 

método anticoncepcional adequado. 
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Criar o manual para definir rotinas para acompanhamento e detecção de 

hemorragias nas duas primeiras horas após o parto. 

 

Recomenta normatizar e apoiar a definição da rede de referência para 

gravidez de alto risco. 

 

Recomenda aperfeiçoar a formação de gerentes e promover o 

desenvolvimento organizacional da rede pública de saúde. 

 

 

 

Recomenda divulgar em conjunto com a Associação Brasileira de 

Obstetrizes e Enfermeiros Obstétras (ABENFO), a abrangência dos dados sobre 

as Casas de Parto e enfermeiros obstétricos atuantes no país, para que se 

possa avaliar melhor as vantagens advindas de sua atuação. 

 

Recomenda garantir e aprimorar os sistemas e procedimentos de 

vigilância epidemiológica. 

 

 Recomenda o reajuste da Tabela de Procedimentos do SUS e a 

atualização do valor dos tetos da municipalização. Os valores irrisórios expõem 

os usuários do SUS a um paradoxo de ter direito garantido mas não financiado, 

à discriminação e ao desamparo. 

 

 Recomenda dar condições de implementação da Rede Cegonha nos 

Municípios e Estado. 

 

 Recomenda viabilizar a consolidação das estratégias em andamento para 

que não sejam interrompidas em face de novas orientações políticas. Assegurar 

a permanência das políticas instituídas para que não exista retrocesso nas 

conquistas já alcançadas. 

 

 Recomenda criação de mecanismos que assegurem e incentivem a 

implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: 

princípios e diretrizes. 
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 Recomenda agilizar o fornecimento de Educação Permanente das 

unidades para conferir a atenção necessária para todas as usuárias do SUS, 

priorizando o planejamento familiar como instrumento indispensável para evitar a 

morte materna e a ocorrência de aborto; conforme estipulado na Política 

Nacional de Educação Permanente. 

 

 Recomenda tornar mais transparentes as ações que desenvolve, 

mantendo detalhamento apropriado para possibilitar a identificação dos gastos 

orçamentários com ações dirigidas à mulher, à criança, e, principalmente, 

permitindo avaliar a execução e os resultados destas ações. 

 

AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

Estimular a erradicação do analfabetismo no país. 

 

Estimular a ênfase em temas de saúde reprodutiva como conteúdos 

transversais do ensino Universitário. 

 

Estabelecer critérios mais rigorosos para credenciamento de Cursos de 

Medicina e Enfermagem. 

 

Rever os parâmetros da formação profissional do médico e do enfermeiro, 

enfatizando a coerência com o perfil e as necessidades sanitárias do país. 

 

Instituir e estimular os Estados e municípios em capacitar periodicamente 

todos os profissionais de saúde definindo formas de avaliar o cumprimento desta 

determinação. 

 

Avaliar rigorosamente os novos cursos de Medicina e Enfermagem, as 

instalações e corpo docente antes de autorizar seu funcionamento, 

abandonando a avaliação a posteriori, que traz prejuízos em especial para os 

alunos e a sociedade no futuro. 

 

Estabelecer um número mínimo de procedimentos supervisionados por 

tutor, para habilitar à formatura em Medicina e Enfermagem. 
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Fazer convênio com os municípios a fim de criar pôs graduações em 

enfermagem obstetrícia. 

 

 

AOS CONSELHOS FEDERAIS E REGIONAIS DE MEDICINA E 
ENFERMAGEM 
 

 

Tratar com maior rigor a apuração das mortes maternas e neonatais 

ocorridas em nosso Estado. 

 

 Atuar com mais firmeza em relação à negligência dos profissionais 

médicos e de enfermagem no preenchimento de prontuários e dos atestados de 

óbito. 

 

Instituir sanções intermediárias para casos de mau preenchimento de 

prontuários e das declarações de óbito. 

 

Acompanhar o ensino médico, e de enfermagem zelando para que a 

graduação tenha boas condições técnicas, formando profissionais preparados 

para prover atendimento de qualidade. 

 

Combater a abertura de faculdades de medicina e enfermagem sem 

condições de preparar profissionais compatíveis com as necessidades sanitárias 

básicas do nosso Estado. 

 

Exigir que os profissionais médicos e de enfermagem cumpram o dever 

de notificar corretamente os agravos e preencham os atestados de óbito e os 

prontuários de maneira correta, enfatizando o descumprimento como infração 

legal e ética e aplicando as penas correspondentes. 

 

Avaliar os serviços prestados pelas unidades de saúde do nosso Estado. 

 

Estimular a capacitação e formação de profissionais enfermeiros 

obstétricos para o acompanhamento da gestação, aborto, parto e pós-parto.  

 

Tratar com maior rigor a apuração das mortes maternas e neonatais. 
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Acompanhar o ensino da enfermagem obstétrica, zelando para que a 

graduação tenha boas condições técnicas, formando profissionais preparados 

para prover atendimento de qualidade. 

 

Exigir que os profissionais de enfermagem cumpram o dever de 

preencher os prontuários de maneira correta, enfatizando o descumprimento 

como infração legal e ética e aplicando as penas correspondentes. 

 

 

Fiscalizar o dimensionamento dos profissionais de enfermagem 

notificando e encaminhado para os órgãos competentes as inconformidades. 

 

Fiscalizar as maternidades a fim de cobrar que seja realizado o 

partograma; dinâmica uterina e toque vaginal de acordo com a evolução do 

trabalho parto. 

 

Fiscalizar se existem instrumentos para os profissionais aferirem os 

batimentos cardio fetais a cada 60 minutos em parturientes em franco trabalho 

de parto e intermitente no momento do período expulsivo. 
 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO EM CONJUNTO COM A 
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
 
 

Estimular a erradicação do analfabetismo no Estado. 

 

Estimular a ênfase em temas de saúde reprodutiva como conteúdos 

transversais do ensino médio. 

 

Estabelecer critérios mais rigorosos para credenciamento de Cursos de 

Tec. de enfermagem. 

 

Rever os parâmetros da formação profissional do médico e enfermeiros 

em conjunto com o MEC enfatizando a coerência com o perfil e as necessidades 

sanitárias do nosso Estado. 
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Promover estratégias de interiorização de profissionais recém-formados 

da área de saúde, a fim de estimular a interiorização dos serviços de saúde. 

 

Estimular a implantação de cursos permanentes, educação à distância, 

tele-educação, identificando métodos para avaliar esta forma de atualização. 

 

Fechar imediatamente os cursos de baixa qualidade, cogitando da 

possibilidade de substituí-los por outros com características adequadas para 

uma boa formação professional. 

 

Realizar avaliação técnica dos egressos da Residência Médica. 

 

Promover em conjunto com os Municípios a capacitação dos profissionais 

de enfermagem, especialmente em Obstetrícia. 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS 
HUMANOS 
 
 

Estimular a execução de políticas para inclusão social, especialmente 

para grupos de risco para mortalidade materna – gestantes de baixa renda e 

baixa escolaridade. 

 

Estimular o incremento da atuação e cobertura dos serviços em áreas 

periféricas das cidades. 

 

Instituir Programa de Renda Mínima para gestantes, estudando a 

possibilidade de vinculá-lo à frequência no pré-natal. 

 

Instituir a distribuição de passes ou passe livre no transporte coletivo para 

garantir a frequência ao pré-natal. 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

 

Recomenda a implementação ações de fortalecimento dos serviços de 

saúde na atenção básica e hospitalar na Baixada litorânea do estado do Rio de 
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Janeiro, especialmente no município de Cabo Frio, com vistas à redução do 

índice de mortalidade fetal e perinatal. 

 

  Recomenda à implementação de Colegiado Gestor nas maternidades e 

outros dispositivos de co-gestão, como estipulados na Política Nacional de 

Humanização da Saúde. 

 

  Recomenda efetivar e fortalecer a Rede Cegonha no Estado do Rio de 

Janeiro, conforme Portaria GM/MS nº 1.459, de 24/06/2011. 

 

  Recomenda ampliar e fortalecer a captação precoce à atenção pré-natal e 

garantir a adequação do cuidado, conforme estipulado pelo Caderno nº1 de 

Direitos Sexuais e Reprodutivos do Ministério da Saúde de 2005. 

 

  Recomenda ampliar a integração entre as esferas de saúde de básica, 

média e alta complexidade, para prevenir a “peregrinação da gestante”. A 

gestante deve estar vinculada e informada quanto a maternidade que realizará o 

parto, conforme preconizado pela Portaria GM/MS nº 1.020, de 29/05/2013. 

 

  Recomenda a implementação de acesso ao transporte seguro para a 

gestante, as puérperas e os recém-nascidos de alto risco por meio do SAMU-

Cegonha, conforme a Portaria GM/MS nº 1.459, de 24/06/2011. 

 

  Recomenda assegurar o direito à gestante de vinculação ao pré-natal ao 

local de realização do parto, conforme a Portaria GM/MS n. 2436, de 

21/09/2017. 

 

  Recomenda assegurar efetivamente os direitos reconhecidos em acordos 

e declarações internacionais assinadas pelo Brasil, criando um mecanismo para 

efetivação das metas. 

 

  Recomenda dar efetividade e publicidade aos programas de redução da 

mortalidade Neonatal e infantil, estabelecendo prazos para o cumprimento das 

metas constituídas nos compromissos internacionais; a partir do compromisso 

com a Organização das Nações Unidas em 2015. 
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  Recomenda divulgar e garantir os direitos da população aos métodos de 

planejamento familiar e à assistência pré-natal. 

 

  Recomenda promover o combate intensivo e sistemático à toda forma de 

violência obstétrica. 

 

  Recomenda desenvolver programas que garantam à mulher uma nutrição 

adequada durante a gravidez e a amamentação, conforme a Convenção para a 

Eliminação da Discriminação contra a Mulher, uma inserção adequada na 

sociedade, proporcionando educação, assistência social e oportunidades de 

trabalho. 

 

  Recomenda identificar os grupos de maior vulnerabilidade para que 

constituam prioridade nas políticas públicas de saúde, assistência e educação. 

 

  Recomenda viabilizar a consolidação das estratégias em andamento para 

que não sejam interrompidas em face de novas orientações políticas. Assegurar 

a permanência das políticas instituídas para que não exista retrocesso nas 

conquistas já alcançadas. 

 

  Recomenda intensificar o estímulo à implantação de Comitês de Óbitos 

infantil e Neonatais em todo o estado e municípios do Rio de Janeiro. É 

necessário associá-los ao estudo das mortes neonatais, de causas comuns às 

mortes maternas – principalmente por assistência de má qualidade, e das 

sequelas produzidas em parturientes ou neonatos em decorrência de falhas no 

atendimento. 

 

  Recomenda retomar as concepções da Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher – Princípios e Diretrizes (PAISM) resgatando a visão 

integral das suas necessidades. 

 

  Recomenda assegurar a implementação da Rede Cegonha a partir de 

pactuações entre a Secretaria Estadual de Saúde e o Município de Cabo Frio, 

com a finalidade de estruturar e organizar a atenção à saúde materno-infantil 

com critério epidemiológico, taxa de mortalidade infantil e razão mortalidade 

materna e densidade populacional. 
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  Recomenda tomar providências cabíveis "considerando as irregularidades 

quanto à infraestrutura e instalações" do Hospital da Mulher de Cabo Frio, como 

exposto no Relatório de Vistoria técnica do Conselho Regional de Medicina do 

Rio de Janeiro, 2019 e da Visita Técnica desta CPI. 

 

  Recomenda implementar mecanismos de Notificação Compulsória para 

casos de Sifilis e outras DSTs, de acordo com as orientações da Organização 

Mundial da Saúde, 2015. 

 

  Recomenda aprimorar as formas de compensação entre os municípios 

que absorvem a demanda dos demais, estimular a formação de consórcios. 

 

 

CONSELHO NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Ampliar a estratégia de capacitação dos conselheiros de saúde, inclusive 

na programação e acompanhamento da aplicação de recursos. 

 

Acompanhar o cumprimento da determinação de incluir a morte materna e 

neonatais como evento de notificação compulsória. 

 

 

AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO 

 

 Recomenda ampliar o número de leitos e estruturar o Hospital da Mulher 

de Cabo Frio com ambiência adequada à atenção ao parto, conforme preconiza 

a Resolução da Diretoria Colegiada nº 36/2008 da ANVISA. 

 

 Recomenda criar um serviço de Disque-Denúncia para Mortalidade 

Materna, Perinatal e sequelas de partos em Cabo Frio. 

 

 Recomenda garantir acesso ao planejamento reprodutivo, conforme 

preconiza a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Mulher e a Política 

Nacional em Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida. 
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 Recomenda a criação de uma ouvidoria do Hospital da Mulher de Cabo 

Frio e uma ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio. A ouvidoria 

tem por finalidade fomentar o controle social e a participação popular, por meio 

do recebimento, registro e tratamento de manifestações do cidadão sobre os 

serviços prestados à sociedade e a adequada aplicação de recursos públicos, 

como estipulado na Lei Estadual nº 7989, de 14/06/ 2018. A criação de 

ouvidorias também respeitam a Portaria GM/MS nº 2.416, de 7/11/2014. 

 

 Recomenda ampliar a Política de Educação Permanente em Saúde no 

que se refere a Saúde da Mulher, conforme preconiza a Portaria GM/MS nº 

1.996, de 20/08/2007. 

 

 Recomenda garantir o acesso ao prontuário hospitalar atualizado e legível 

à gestante ou representante legal, conforme preconiza a Portaria GM/MS nº 

1.820, de 13/08/2009. 

 

 Recomenda garantir o acesso gratuito à Caderneta da Gestante nas 

unidades básicas de saúde no início do pré-natal conforme modelo elaborado 

pelo do Ministério da Saúde de 2014 e atualizado em 2016. 

 

 Recomenda ampliar a oferta da atenção à gestação, ao trabalho de parto 

e parto de Enfermeiras Obstetras e Obstetrizes, conforme recomendação da 

OMS em consonância com as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto 

Normal do Ministério da Saúde, 2017. 

 

 Recomenda o cumprimento da garantia ao direito ao acompanhante de 

livre escolha pela gestante, ao longo de todo o tempo de permanência da 

gestante no hospital, conforme a Lei Federal nº 11.108, de 07/04/2005. 

 

  Recomenda o cumprimento da obrigatoriedade das maternidades, casas 

de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres da rede pública e privada 

do estado do rio de janeiro em permitir a presença de Doulas durante o período 

de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, sempre que solicitadas pela 

parturiente, conforme Lei Estadual Nº 7314, de 15/06/2016. 
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 Recomenda o fortalecimento da Rede de Atenção Básica do Município de 

Cabo Frio, atingindo números satisfatórios de cobertura assistência, conforme 

preconizado pela Portaria GM/MS n. 2436, de 21/09/2017. 

 

 Recomenda efetivar no Município de Cabo Frio a Rede Cegonha, que 

consiste numa rede de cuidados que visa assegurar a mulher o direito ao 

planejamento reprodutivo, a atenção humanizada a gravidez, ao parto e ao 

puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro, ao crescimento e 

ao desenvolvimento saudáveis, conforme Portaria GM/MS nº 1.459, de 

24/06/2011. 

 

 Recomenda ampliar e fortalecer a captação precoce à atenção pré-natal e 

garantir a adequação do cuidado, conforme estipulado pelo Caderno nº1 de 

Direitos Sexuais e Reprodutivos do Ministério da Saúde de 2005. 

 

 Recomenda ampliar a integração entre as esferas de saúde de básica, 

média e alta complexidade, para prevenir a “peregrinação da gestante”. A 

gestante deve estar vinculada e informada quanto a maternidade que realizará o 

parto. Como preconizado pela Portaria GM/MS nº 1.020, de 29/05/2013. 

 

 Recomenda implementar de modo qualificado testes rápidos para 

diagnósticos da infecção pelo HIV e triagem de Sífilis na Atenção Básica, 

respeitando o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Prevenção da 

Transmissão Vertical de HIV, Sífilis e Hepatites Virais do Ministério da Saúde de 

2019. 

 

 Recomenda assegurar o direito à gestante de vinculação ao pré-natal ao 

local de realização do parto, conforme a Portaria GM/MS n. 2436, de 

21/09/2017. 

 

 Recomenda qualificar o Sistema de Informação do Município, a começar 

pela real instalação de uma Comissão de Óbitos no Hospital da Mulher de Cabo 

Frio, em conformidade com o preconizado pela Organização Mundial em Saúde 

que define o Sistema de Informação em Saúde (SIS) como um mecanismo de 

coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária para se 

planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde. 



216 
CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio - Resolução n°05 de 2019 – RELATÓRIO FINAL 

 

 Recomenda a implementação de acesso ao transporte seguro para a 

gestante, as puérperas e os recém nascidos de alto-risco, por meio do SAMU-

Cegonha, conforme a Portaria GM/MS nº 1.459, de 24/06/ 2011. 

  

 Recomenda construção de uma Casa de Parto Humanizado ou um 

Centro de Parto no Município de Cabo Frio, conforme a Portaria GM/MS nº 

1.459, de 24/06/2011. 

 

  Recomenda instauração de políticas públicas de acolhimento às mães, 

com encaminhamento obstétrico; combate à violência obstétrica; humanização 

dos profissionais da medicina da rede, com foco na atenção básica. 

 

  Recomenda instauração de políticas públicas de acesso transparente a 

prontuários e preservação das identidades dos pacientes. 

  Recomenda a realização de concurso público no âmbito da prestação de 

serviços em saúde no Município de Cabo Frio, substituindo as contratações 

temporárias por carreira pública. 

 

 Recomenda implantar, no Hospital da Mulher de Cabo Frio, como 

recomendado pela Rede Cegonha, local de repouso e de classificação de risco, 

conforme Portaria Portaria GM/MS nº 1.459, de 24/06/ 2011. 

 

 Recomenda implantação de um laboratório no Hospital da Mulher de 

Cabo Frio, com ao menos os exames essenciais à realização de procedimentos 

fundamentais para gestação, parto e puerpério. 

 

 Superar a ausência de medicações no Hospital da Mulher de Cabo Frio, 

bem como a solicitação de aquisição dos mesmos pelas famílias. 

 

 Implementar, no Hospital Municipal da Mulher, um plano de redução dos 

índices de cesarianas. 

 

 Exigir a formação e funcionamento de Comissões de Controle de Infecção 

Hospitalar em todas as unidades assistenciais, sujeitando aquelas que 

descumprirem ao descredenciamento do SUS. 
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  Recomenda intensificar a parceria com Universidades, sociedades 

profissionais, Federação Brasileira de Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia 

para apoiar a formação e capacitação de profissionais no Estado e municípios, 

inclusive financiando a realização de cursos para capacitar todos profissionais 

habilitados na atenção ao parto e ao puerpério. 

 

 Recomenda estimular o aprimoramento de questões gerenciais do 

Sistema Único de Saúde, como aquisição de medicamentos e equipamentos, 

garantindo a qualidade e constância de oferta. 

 

 Incluir na rotina mais uma consulta de puerpério para avaliar o pós-parto; 

Determinar o risco reprodutivo e aconselhar o método anticoncepcional 

adequado, assim como acolher a mulher que teve parto de nati-morto. 

 

 Recomenda identificar fatores de risco para chamar a atenção junto aos 

profissionais de saúde, como, por exemplo, anemia falciforme e a malária, Zica e 

Chincungunha. 

 

 Apoiar a execução de ações que organizem o acesso aos serviços, como 

a criação de centrais de vagas, aquisição de meios de transporte que 

possibilitem o deslocamento entre o domicílio das parturientes ou entre unidades 

para referência. 

 

 Recomenda criar mecanismos que promovam a busca ativa e vigilância 

dos casos de risco, além de gestantes e puérperas. 

 

 Recomenda realizar campanhas no rádio e na televisão sobre pré-natal, 

sua importância e parâmetros para avaliar a qualidade, detalhando as ações 

imprescindíveis, como avaliação de pressão arterial, peso, edemas, dentre 

outros. 

 

 Em relação as PERDAS GESTACIONAIS, conforme diretrizes da OMS, 

recomenda: 
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 Evitar sedar a mulher para ajudá-la a enfrentar a situação. A sedação 

pode retardar a aceitação da morte e fazê-la reviver a situação posteriormente 

de modo mais complicado. 

 

Facultar à mãe /casal o acesso ao natimorto para facilitar o luto. 

 

Preparar os pais para possível aparência inesperada do filho natimorto 

(vermelho, roxo ou com pele descamada). Se necessário, arrumar o natimorto 

de maneira delicada. 

 

Evitar separar a mãe do filho muito rápido (antes que ela diga que está 

pronta para a separação). Isso pode interferir ou prolongar o processo de luto. 

 

Depois da morte: orientar a família sobre a rotina e os procedimentos na 

situação do óbito. 

 

Conceder que os membros da família continuem passando algum tempo 

com o filho natimorto. Ou seja, assegurar a permanência da família junto ao 

bebê o maior tempo possível. 

 

Nomear o bebe natimorto para que a equipe reconheça-os e não corra o 

risco de confundi los com bebês com vida. 

 

Assegurar privacidade aos familiares no processo de luto, oferecendo-

lhes um espaço específico na maternidade. Não colocar a mãe de filho natimorto 

em contato com mães que tiveram filhos saudáveis. 

 

Dar acesso aos pais para evidenciar o acontecido e possíveis medidas 

preventivas para o futuro. 

 

Esclarecer os pais ou responsáveis sobre a necessidade ou não o 

procedimento de necropsia, de tal forma que eles possam decidir livremente e 

não tenham a sensação de estarem sendo pressionados a autorizar o 

procedimento. 
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Proporcionar aos pais o acesso ao resultado da necropsia quando 

retornarem à maternidade. 

 
 
5.3.4 ANEXOS 
 
 

 
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº     / 2019 

 
EMENTA: 
 
DISPÕE SOBRE O DIREITO AO PARTO HUMANIZADO, NOS TERMOS QUE MENCIONA.  

 
 
Autor(es): Deputado COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA 

PELA RESOLUÇÃO Nº 05/2019 
 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
RESOLVE: 
 
 

Art. 1º - Altera o Caput do artigo 39, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, dispondo 

sobre o direito ao parto humanizado, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 39. São direitos sociais a educação, a saúde, alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, o parto humanizado, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma da Constituição.” 

 

Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Plenário Barbosa Lima Sobrinho,     de Novembro de 2019. 

 

DEPUTADA RENATA SOUZA 

 

DEPUTADA MARTHA ROCHA 

 

DEPUTADA ENFERMEIRA REJANE 

 

DEPUTADO DR. SERGINHO 

 

DEPUTADO SUBTENENTE BERNARDO 

 

DEPUTADO RENAN FERREIRINHA 

 

DEPUTADO MAX LEMOS 
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JUSTIFICATIVA 

 
 A CPI que apurou os óbitos de nascituros e recém-nascidos no Hospital Municipal da 

Mulher de Cabo Frio, instituída pela Resolução nº 05/2019, identificou que, apesar de todas as 

normas e recomendações para a humanização do atendimento à saúde no pré-parto, parto e 

pós-parto, esta é uma realidade ainda distante da assistência à gestante, à parturiente e à 

puérpera. 

 Em razão disso, esta Proposta de Emenda Constitucional visa a constitucionalização do 

direito ao parto humanizado, com vistas à superação da grave realidade de desrespeito e 

violações de direitos das mulheres durante este evento inaugural da maternidade. 

 

 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº    / 2019 

 

EMENTA:  

DISPÕE SOBRE A VEDAÇÃO À PRÁTICA DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA, NOS TERMOS QUE 
MENCIONA.  
 

Autor(es): Deputado COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA 
PELA RESOLUÇÃO Nº 05/2019 

 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º – Cria o Parágrafo único do artigo 35, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 

dispondo sobre a vedação à violência obstétrica, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 35-... 

Parágrafo único -  Nenhuma mulher será submetida a violência obstétrica durante o pré-parto, 

parto ou pós-parto imediato.” 

 

Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Plenário Barbosa Lima Sobrinho,    de Novembro de  2019. 

 

 

DEPUTADA RENATA SOUZA 

 

DEPUTADA MARTHA ROCHA 
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DEPUTADA ENFERMEIRA REJANE 

 

DEPUTADO DR. SERGINHO 

 

DEPUTADO SUBTENENTE BERNARDO 

 

DEPUTADO RENAN FERREIRINHA 

 

DEPUTADO MAX LEMOS 

 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 

 A CPI que apurou os óbitos de nascituros e recém-nascidos no Hospital Municipal da 

Mulher de Cabo Frio, instituída pela Resolução nº 05/2019, identificou que, apesar de todas as 

normas e recomendações para a humanização do atendimento à saúde no pré-parto, parto e 

pós-parto, esta é uma realidade ainda distante da assistência à gestante, à parturiente e à 

puérpera. 

 Em razão disso, esta Proposta de Emenda Constitucional visa a constitucionalização da 

vedação a práticas violentas na assistência à parturiente, com vistas à superação desta cultura 

assistencial perversa que entende o corpo da mulher como objeto de intervenções 

desnecessárias para que possamos avançar no sentido da percepção da mulher como sujeito 

ativo no pré-parto, parto e pós-parto. 

 

 

PROJETO DE LEI Nº         /2019 

EMENTA: 
 

FICAM AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA E PRIVADA OBRIGADAS A PERMITIR A 
 PRESENÇA DE ACOMPANHANTE INDICADO PELA PARTURIENTE. 

 
 

Autor(es): Deputado COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA 
PELA RESOLUÇÃO Nº 05/2019 

 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - As unidades de saúde da rede pública e privada do Estado do Rio de Janeiro ficam 

obrigadas a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o 

período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. 

 

Parágrafo único - O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela 

parturiente.  



222 
CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio - Resolução n°05 de 2019 – RELATÓRIO FINAL 

 

 

Art. 2º - As unidades de saúde da rede pública e privada do Estado do Rio de Janeiro ficam 

obrigadas a manter, em local visível de suas dependências, aviso informando sobre o direito 

estabelecido no artigo 1º desta lei.  

 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Plenário Barbosa Lima Sobrinho,    de Novembro de 2019. 

 

 

DEPUTADA RENATA SOUZA 

 

DEPUTADA MARTHA ROCHA 

 

DEPUTADA ENFERMEIRA REJANE 

 

DEPUTADO DR. SERGINHO 

 

DEPUTADO SUBTENENTE BERNARDO 

 

DEPUTADO RENAN FERREIRINHA 

 

DEPUTADO MAX LEMOS 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 
 A CPI que apurou os óbitos de nascituros e recém-nascidos no Hospital Municipal da 

Mulher de Cabo Frio, instituída pela Resolução nº 05/2019, identificou que, apesar de todas as 

normas e recomendações para a humanização do atendimento à saúde no pré-parto, parto e 

pós-parto, esta é uma realidade ainda distante da assistência à gestante, à parturiente e à 

puérpera. 

 Uma das recorrentes violações de direitos identificadas ao longo da CPI foi o desrespeito 

ao direito da mulher em trabalho de parto a um acompanhante da sua escolha. Este direito, de 

acordo com a Lei Federal 11.108/2005, se estende desde o início do trabalho de parto até o 

período do pós-parto imediato ou, em outras palavras, a alta hospitalar da mãe. 

 Por esta razão, este Projeto de Lei busca consagrar, na legislação estadual, este direito 

que já é consagrado a nível federal, com o objetivo de reforçar os efeitos positivos do seu 

cumprimento para a saúde da mulher e do bebê. 

 

 
 

PROJETO DE LEI Nº        /2019 
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EMENTA: 
 

FICA REGULAMENTADA A CRIAÇÃO DE CENTROS DE PARTO NORMAL NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO RIO  DE JANEIRO. 

 
Autor(es): Deputado COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA 

PELA RESOLUÇÃO Nº 05/2019 
 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1° - Fica regulamentada a criação de Centros de Parto Normal em Maternidades no âmbito 

do Estado do Rio de Janeiro, destinados a prestar atendimento às gestantes e parturientes de 

baixo risco que optarem pelo parto normal em seu Plano de Parto. 

Art. 2º - A criação dos Centros de Parto Normal no interior das maternidades obedecerá às 

diretrizes estabelecidas na Portaria nº 11/GM/MS de 7 de janeiro de 2015. 

Parágrafo único - Os Centros de Parto Normal deverão ser administrados por enfermeiras 

obstetras. 

Art. 3º - O Governo do Estado do Rio de Janeiro deverá incentivar e, sempre que possível, 

financiar a criação de Centros de Parto Normal em maternidades localizadas nos municípios em 

que se realizem mais de dois mil partos anualmente. 

Art. 4º - A Atenção Básica, durante o atendimento pré-natal, deverá apresentar o trabalho dos 

Centros de Parto Normal às gestantes, como estímulo à escolha do parto normal como 

modalidade preferencial na elaboração do Plano de Parto. 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Plenário Barbosa Lima Sobrinho,     de Novembro de 2019. 

 

DEPUTADA RENATA SOUZA 

 

DEPUTADA MARTHA ROCHA 

 

DEPUTADA ENFERMEIRA REJANE 

 

DEPUTADO DR. SERGINHO 

 

DEPUTADO SUBTENENTE BERNARDO 

 

DEPUTADO RENAN FERREIRINHA 

 

DEPUTADO MAX LEMOS 

 
 
                                             JUSTIFICATIVA 
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 A CPI que apurou os óbitos de nascituros e recém-nascidos no Hospital Municipal da 

Mulher de Cabo Frio, instituída pela Resolução nº 05/2019, identificou que, apesar de todas as 

normas e recomendações para a humanização do atendimento à saúde no pré-parto, parto e 

pós-parto, esta é uma realidade ainda distante da assistência à gestante, à parturiente e à 

puérpera. 

 A Humanização do Parto é a diretriz do SUS que baseia a necessária mudança de 

paradigma de assistência à gestante e à puérpera. Tal mudança está baseada em evidências 

científicas que privilegiem à mesma o acesso a informações sobre direitos e conhecimentos, 

permitindo, assim, condição ativa na construção do plano de parto e em decisões acerca dos 

procedimentos a serem tomados antes, durante e após o mesmo. A criação de Centros de Parto 

Normal visa estimular as mulheres e possibilitar a escolha do parto normal como modalidade 

preferencial no Plano de Parto, com vistas ao enfrentamento do alto índice de cesarianas 

realizadas no Brasil. 

 

PROJETO DE LEI Nº      /2019 

 
EMENTA: 
 
INCLUI A CRIAÇÃO DE CASAS DE PARTO E CENTROS DE PARTO NORMAL COMO 
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA 
CONTRA AS MULHERES.  

 
Autor(es): Deputado COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA 

PELA RESOLUÇÃO Nº 05/2019 
 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
RESOLVE: 
 
 

Art. 1º - Insere o inciso IX, do artigo 3º, da Lei Estadual nº 8332/2019, dispondo sobre a 

aplicação de recursos do Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres para 

a criação de Casas de Parto e Centros de Parto Normal, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 3º-... 

(...) 

IX - implantação, reforma , manutenção e ampliação de Casas de Parto e Centros de Parto 

Normal.” 

 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Plenário Barbosa Lima Sobrinho,    de Novembro de 2019. 
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DEPUTADA RENATA SOUZA 

 

DEPUTADA MARTHA ROCHA 

 

DEPUTADA ENFERMEIRA REJANE 

 

DEPUTADO DR. SERGINHO 

 

DEPUTADO SUBTENENTE BERNARDO 

 

DEPUTADO RENAN FERREIRINHA 

 

DEPUTADO MAX LEMOS 

 
 
                                             JUSTIFICATIVA 
 
 

 A CPI que apurou os óbitos de nascituros e recém-nascidos no Hospital Municipal da 

Mulher de Cabo Frio, instituída pela Resolução nº 05/2019, identificou que, apesar de todas as 

normas e recomendações para a humanização do atendimento à saúde no pré-parto, parto e 

pós-parto, esta é uma realidade ainda distante da assistência à gestante, à parturiente e à 

puérpera. 

 Segundo o estudo “Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado”, 

realizado, em 2010, pela Fundação Perseu Abramo em parceria com o Serviço Social do 

Comércio (SESC), uma em cada quatro mulheres sofreram violência obstétrica no Brasil, 

percentual elevadíssimo que impõe ao poder público o desafio de implementar medidas de 

enfrentamento a esta perversa realidade, que pode transformar o ato inaugural da maternidade 

em uma experiência traumática para esta mãe. 

 Um dos aspectos identificados como obstáculos para a humanização do parto e, 

consequentemente, o enfrentamento à violência obstétrica, foi a cultura medicalizada da atenção 

ao parto ainda vigente no Brasil. Em razão da predominância desta visão, 55,4% dos nascidos 

vivos no Brasil, em 2016, o foram mediante cesarianas, superando em quase quatro vezes os 

15% máximos deste procedimento preconizados pela Organização Mundial da Saúde – OMS. 

 Buscando reverter este quadro, o Ministério da Saúde emitiu a Portaria nº 1.459/2011, 

instituindo a Rede Cegonha, com o objetivo de “assegurar à mulher o direito ao planejamento 

reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança o 

direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento saudáveis”. Com isso, 

estimula-se uma mudança para o paradigma da humanização, respeitando a mulher como 

protagonista do processo.  

 Neste bojo, as Casas de Parto e os Centros de Parto Normal passam a ser os 

equipamentos mais adequados para a realização do parto normal, com maior participação de 
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enfermeiras obstetras na atenção à saúde da gestante, devendo ser estimulada a criação dos 

mesmos por todo país. 

 Por entender que a cultura medicalizada contribui para violência obstétrica, a criação de 

Casas de Parto e Centros de Parto Normal nos parece uma das medidas adequadas de 

enfrentamento ao problema, devendo ser estimulada e garantida pelo SUS e pela Política 

Estadual de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres. 

 

 

PROJETO DE LEI Nº      /2019 

 

EMENTA: 
 
FICAM AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA E PRIVADA OBRIGADAS A CONSTITUIR  
COMISSÕES TEMÁTICAS. 

 
Autor(es): Deputado COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA 

PELA RESOLUÇÃO Nº 05/2019 
 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - As unidades hospitalares e de pronto atendimento à saúde da rede pública e privada do 

Estado do Rio de Janeiro ficam obrigadas a constituir as seguintes comissões temáticas no 

âmbito da administração hospitalar. 

I – Comissão de Ética Médica, nos termos da Resolução CFM 1657/2002; 

II – Comissão de Revisão de Óbitos, nos termos da Resolução CFM 2171/2017, bem como da 

Resolução CREMERJ 40/1992; 

III – Comissão de Revisão de Prontuários, nos termos das Resoluções CFM 1638/2002, 

1821/2007, e do Código de Ética Médica; e  

IV – Comissão de Controle de Infecções Hospitalares, nos termos da Portaria do Ministério da 

Saúde nº 2616/1998 e da Resolução CFM N° 2056/2013. 

Art. 2º - As unidades de saúde da rede pública e privada do Estado do Rio de Janeiro ficam 

obrigadas a manter, em local visível de suas dependências, aviso informando sobre os 

responsáveis técnicos das comissões estabelecidas no artigo 1º desta lei. 

Art. 3º – As unidades de saúde da rede pública e privada do Estado do Rio de Janeiro ficam 

obrigadas a manter atualizadas as informações sobre a composição de cada uma destas 

comissões junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES.  

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Plenário Barbosa Lima Sobrinho,     de Novembro de 2019. 

 

 

DEPUTADA RENATA SOUZA 
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DEPUTADA MARTHA ROCHA 

 

DEPUTADA ENFERMEIRA REJANE 

 

DEPUTADO DR. SERGINHO 

 

DEPUTADO SUBTENENTE BERNARDO 

 

DEPUTADO RENAN FERREIRINHA 

 

DEPUTADO MAX LEMOS 

 
 
                                         JUSTIFICATIVA 
 

 A CPI que apurou os óbitos de nascituros e recém-nascidos no Hospital Municipal da 

Mulher de Cabo Frio, instituída pela Resolução nº 05/2019, identificou que, apesar de todas as 

normas e recomendações para a humanização do atendimento à saúde no pré-parto, parto e 

pós-parto, esta é uma realidade ainda distante da assistência à gestante, à parturiente e à 

puérpera. 

 Uma das irregularidades identificadas ao longo da investigação da CPI foi a inexistência 

ou falta de regularização das Comissões Hospitalares de Ética Médica, Revisão de Óbitos, 

Revisão de Prontuários e de Controle de Infecções Hospitalares. 

 Por entender o papel fundamental que tais comissões cumprem na administração de 

uma unidade hospitalar, este Projeto de Lei tem como objetivo regulamentar a obrigatoriedade 

das unidades de criar as referidas comissões temáticas e manter atualização no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES acerca dos seus componentes e responsáveis 

técnicos. 

 

 

PROJETO DE LEI Nº     / 2019 

 
EMENTA: 

 
INSTITUI O GRUPO DE TRABALHO DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA,  
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
Autor(es): Deputado COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA 

PELA RESOLUÇÃO Nº 05/2019 
 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º Fica criado o Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência Obstétrica, 

órgão vinculado administrativamente à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro – ALERJ, com composições e competências definidas nesta Lei, tendo a 
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finalidade de receber e encaminhar denúncias, bem como sistematizar dados sobre 

violência obstétrica. 

Art. 2º Caracteriza-se a violência obstétrica como a apropriação do corpo e dos 

processos reprodutivos das mulheres pelos profissionais de saúde, através do 

tratamento desumanizado, negligência da assistência a mulher e ao recém-nascido, 

abuso da medicalização e patologizaçäo dos processos naturais, que causem a perda da 

autonomia e capacidade das mulheres de decidir Iivremente sobre seus corpos e sua 

sexualidade, impactando negativamente na qualidade de vida das mulheres. 

Parágrafo único- Para efeitos da presente Lei, considera-se violência obstétrica todo 

ato praticado pelos profissionais de saúde que agrida, de forma verbal, física ou 

emocional, as mulheres gestantes no pré-parto, parto, no pós-parto ou em situação de 

abortamento. 

Art. 3º O Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência Obstétrica será 

composto por 3 membros, todos com notório conhecimento, ilibada reputação, atuação e 

experiência na defesa, garantia ou promoção dos direitos das mulheres. 

§1º O Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência Obstétrica será 

composto por: 

I – um representante indicado pela Presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da 

Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; 

II – um representante indicado pela presidência da Comissão de Saúde da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; e 

III - um representante indicado pela presidência da Comissão de Defesa dos Direitos 

Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; 

§ 2º Os representantes mencionados nos incisos I, II e III do parágrafo anterior deverão 

ser assessores parlamentares lotados nas referidas comissões. 

§ 3º A composição do Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência 

Obstétrica será, preferencialmente, de caráter multidisciplinar e buscar o equilíbrio de 

gênero e representação adequada de grupos étnicos e minorias do Estado do Rio de 

Janeiro. 

§ 4º A função de membro do Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência 

Obstétrica será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.  

Art. 4º Compete ao Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência Obstétrica: 

I – receber denúncias e informações acerca de atos praticados por profissionais da 

saúde que possam constituir violência obstétrica;  

II – emitir comunicados aos órgãos competentes para apuração de eventuais 

responsabilidades civil, administrativa ou criminal dos profissionais envolvidos; 

III - requisitar da autoridade competente a instauração imediata de procedimento criminal 

ou administrativo, caso se constate indícios da prática de violência obstétrica; 
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IV - encaminhar imediatamente as informações aos respectivos Conselhos Profissionais 

em caso de denúncia de violação de dever ético de profissional da saúde; 

V - elaborar, anualmente, relatório circunstanciado e sistematizado sobre o conjunto de 

denuncias e informações recebidas, visando à prevenção da violência obstétrica no Rio 

de Janeiro, avaliando as medidas que foram adotadas e que significam boas práticas a 

serem difundidas, bem como emitir recomendações a serem adotadas para assegurar a 

proteção das pacientes e seus familiares contra a violência obstétrica; 

VI - comunicar ao dirigente imediato do estabelecimento ou unidade envolvida, bem 

como ao dirigente máximo do órgão ou da instituição a que esteja vinculado, ou ao 

particular responsável, o teor da denúncia recebida, a fim de que adotem as providências 

necessárias à eventual resolução e prevenção dos problemas identificados; 

VII - construir e manter banco de dados, com informações sobre as atuações dos órgãos 

governamentais e não governamentais na prevenção e atuação contra a violência 

obstétrica no Estado do Rio de Janeiro; 

VIII - construir e manter cadastro de alegações de prática de violência obstétrica no 

Estado do Rio de Janeiro; 

IX - fazer recomendações e observações de caráter geral e preventivo, bem como de 

caráter particular, específico e corretivo, às autoridades públicas ou privadas, com vistas 

à efetiva garantia dos direitos das pacientes e seus familiares previstos nos instrumentos 

internacionais e na legislação nacional; 

X – emitir opiniões, pareceres, recomendações e propostas sobre projetos de lei e de 

emendas constitucionais, assim como sugerir a aprovação, modificação ou derrogação 

de normas do ordenamento jurídico estadual para a Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; 

XI - elaborar e aprovar o seu regimento interno. 

§ 1º As autoridades públicas ou privadas, responsáveis pelas unidades às quais o Grupo 

de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência Obstétrica fizer recomendações 

deverão apresentar respostas no prazo de 30 (trinta) dias. 

§ 2º A criação e o funcionamento do Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à 

Violência Obstétrica não implicam limitação de acesso às unidades de detenção por 

outras entidades, sejam públicas ou da sociedade civil, que exerçam funções 

semelhantes de prevenção à prática da violência obstétrica. 

§ 3º As informações obtidas pelo Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à 

Violência Obstétrica serão tratadas com reserva, devendo a publicação de qualquer dado 

pessoal ser precedida do consentimento expresso do indivíduo em questão. 

§ 4° Não se prejudicará pessoa ou organização por ter fornecido informação ao Grupo 

de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência Obstétrica, assim como não se 

permitirá que nenhum servidor público ou autoridade lhes ordene, aplique, permita ou 

tolere qualquer sanção relacionada com esse fato. 
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§ 5º As denúncias ao Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência 

Obstétrica deverão ser feitas através de número telefônico exclusivo disponibilizado pela 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 5º O Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência Obstétrica obedecerá, 

em sua atuação, os princípios da proteção da dignidade da pessoa humana, 

universalidade, objetividade, igualdade, imparcialidade, não seletividade e não 

discriminação, bem como os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, dispostos no caput do artigo 37, da Constituição Federal. 

Art. 6º O custeio e a manutenção do Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à 

Violência Obstétrica ficarão a cargo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Parágrafo único - Caberá à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro prover 

na respectiva Lei Orçamentária Anual, dotação orçamentária específica atendendo o 

inciso I do artigo 167 da Constituição Federal. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, em      de Novembro de 2019. 

 

DEPUTADA RENATA SOUZA 

 

DEPUTADA MARTHA ROCHA 

 

DEPUTADA ENFERMEIRA REJANE 

 

DEPUTADO DR. SERGINHO 

 

DEPUTADO SUBTENENTE BERNARDO 

 

DEPUTADO RENAN FERREIRINHA 

 

DEPUTADO MAX LEMOS 

 

 
 
                                           JUSTIFICATIVA 
 
 

 A CPI que apurou os óbitos de nascituros e recém-nascidos no Hospital Municipal da 

Mulher de Cabo Frio, instituída pela Resolução nº 05/2019, identificou que, apesar de todas as 

normas e recomendações para a humanização do atendimento à saúde no pré-parto, parto e 

pós-parto, esta é uma realidade ainda distante da assistência à gestante, à parturiente e à 

puérpera. 
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 Segundo o estudo Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado, 

realizado, em 2010, pela Fundação Perseu Abramo em parceria com o Serviço Social do 

Comércio (SESC), uma em cada quatro mulheres sofreram violência obstétrica no Brasil, 

percentual elevadíssimo que impõe ao poder público o desafio de implementar medidas de 

enfrentamento a esta perversa realidade que pode transformar o ato inaugural da maternidade 

em uma experiência traumática. 

 Segundo o documento intitulado Prevenção e eliminação de abusos, desrespeito e 

maus-tratos durante o parto em instituições de saúde, da Organização Mundial de Saúde - 

OMS (2014), gestantes do mundo todo sofrem abusos, desrespeito, negligência e maus-tratos 

durante o parto nas instituições de saúde. Essas práticas podem ter conseqüências adversas 

para a mãe e para o bebê, principalmente por se tratar de um momento de grande 

vulnerabilidade para a mulher. A Organização aponta a necessidade de realizar pesquisas com 

intuito de definir, medir e compreender melhor as práticas desrespeitosas e abusivas durante o 

parto, assim como elaborar formas de prevenção e eliminação dessas condutas.  

 Por entender a violência obstétrica como uma forma de violência contra a mulher cuja 

prática ocorre quase que exclusivamente dentro de unidades de saúde, a criação do GRUPO DE 

TRABALHO DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA no âmbito da 

Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro consiste em iniciativa de grande relevância 

para a prevenção desta modalidade de violência contra as mulheres, a coleta e sistematização 

de informações sobre o fenômeno, com vistas a subsidiar medidas concretas de enfrentamento 

ao problema.  

 

PROJETO DE LEI Nº     / 2019 
 

EMENTA: 
 

INSTITUI A OUVIDORIA ESPECIAL SOBRE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 
Autor(es): Deputado COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA 

PELA RESOLUÇÃO Nº 05/2019 
 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º – Fica o Governo do Estado do Rio de Janeiro obrigado a criar, no âmbito da 

Coordenação de Saúde da Mulher, da Secretaria de Estado de Saúde, a Ouvidoria Especial 

sobre Violência Obstétrica, para o recebimento de informações e denúncias de casos, bem como 

processamento de informações e adoção de medidas de enfrentamento a este fenômeno. 

Parágrafo único- Caracteriza-se a violência obstétrica como a apropriação do corpo e dos 

processos reprodutivos das mulheres pelos profissionais de saúde, através do tratamento 

desumanizado, abuso da medicalização e patologização dos processos naturais, que cause a 

perda da autonomia e capacidade das mulheres de decidir livremente sobre seus corpos e sua 

sexualidade, impactando negativamente na qualidade de vida das mulheres. 

Art. 2º - A Ouvidoria Especial sobre Violência Obstétrica disponibilizará canais de recebimento 

de informações e denúncias 24h por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados e atenderá 
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as vítimas, usuários dos serviços de saúde e profissionais da saúde. 

Art. 3º - Incumbirá à Ouvidoria Especial sobre Violência Obstétrica: 

I – ouvir, orientar e registrar as denúncias recebidas; 

II – encaminhar imediatamente as informações aos respectivos Conselhos Profissionais em caso 

de denúncia de violação de dever ético de profissional da saúde; 

III – acompanhar as providências adotadas e informar das mesmas aos denunciantes; 

IV – publicar anualmente na internet estatísticas sobre as informações e denúncias recebidas, 

bem como as medidas adotadas, resguardado o sigilo na identificação dos denunciantes e das 

vítimas; 

V – desenvolver ações de conscientização das mulheres acerca deste problema, bem como de 

qualificação dos profissionais que atuam em maternidades e casos de parto. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 12 de Novembro de 2019. 

 

DEPUTADA RENATA SOUZA 

 

DEPUTADA MARTHA ROCHA 

 

DEPUTADA ENFERMEIRA REJANE 

 

DEPUTADO DR. SERGINHO 

 

DEPUTADO SUBTENENTE BERNARDO 

 

DEPUTADO RENAN FERREIRINHA 

 

DEPUTADO MAX LEMOS 

 
 
                                          JUSTIFICATIVA 

 

 

 A CPI que apurou os óbitos de nascituros e recém-nascidos no Hospital Municipal da 

Mulher de Cabo Frio, instituída pela Resolução nº 05/2019, identificou que, apesar de todas as 

normas e recomendações para a humanização do atendimento à saúde no pré-parto, parto e 

pós-parto, esta é uma realidade ainda distante da assistência à gestante, à parturiente e à 

puérpera. 

 Segundo o estudo “Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado”, 

realizado, em 2010, pela Fundação Perseu Abramo em parceria com o Serviço Social do 

Comércio (SESC), uma em cada quatro mulheres sofreram violência obstétrica no Brasil, 

percentual elevadíssimo que impõe ao poder público o desafio de implementar medidas de 
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enfrentamento a esta perversa realidade que pode transformar o ato inaugural da maternidade 

em uma experiência traumática. 

 Por entender a violência obstétrica como uma forma de violência contra a mulher cuja 

prática ocorre quase que exclusivamente dentro de unidades de saúde, a criação da 

OUVIDORIA ESPECIAL SOBRE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA no âmbito da Secretaria de Estado 

de Saúde consiste em iniciativa de grande relevância para a coleta e sistematização de 

informações sobre o fenômeno, com vistas a subsidiar medidas concretas de enfrentamento ao 

problema.  

 

PROJETO DE LEI Nº         /2019 

 

EMENTA: 
 

FICAM AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA E PRIVADA OBRIGADAS A GARANTIR OS  
DIREITOS DE MULHERES QUE SOFRAM PERDA GESTACIONAL. 

 
Autor(es): Deputado COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA 

PELA RESOLUÇÃO Nº 05/2019 
 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º- As unidades de saúde da rede pública e privada do Estado do Rio de Janeiro ficam 

obrigadas a assegurar os direitos das mulheres que sofreram perda gestacional, nos termos 

desta lei. 

Parágrafo único - Considera-se perda gestacional toda e qualquer situação que leve a óbito fetal, 

morte neonatal ou interrupção médica da gestação. 

Art. 2º - São direitos das mulheres que sofreram perda gestacional:  

I – Ser acompanhada por pessoa de sua livre escolha; 

II – Ser acompanhada por uma doula ou enfermeira obstétrica de sua escolha, sem prejuízo do 

direito a que se refere o inciso I; 

III – Ser informada sobre qualquer procedimento adotado; 

IV – Não ser submetida a nenhum procedimento sem que haja necessidade clínica 

fundamentada em evidência científica; 

V - não ser submetida a nenhum procedimento ou exame sem que haja o seu livre e informado 

consentimento; 

VI – não ser constrangida a permanecer em silêncio ou impedida de expressar duas emoções e 

sensações; 

VI – ter livre escolha sobre o contato pele a pele com imediatamente após o nascimento, em 

caso de natimorto; 

VII – Permanecer no pré-parto e no pós-parto imediato, em enfermaria separada das demais 

pacientes que não sofreram perda gestacional; 

VIII – ter respeitado o tempo para o luto da mãe e seu acompanhante, bem como para a 

despedida do bebê.  
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Parágrafo único. Em caso de parto normal, é direito da mulher optar pela posição do parto 

devendo as unidades de saúde disporem dos meios necessários para tal. 

Art. 3º - As unidades de saúde da rede pública e privada do Estado do Rio de Janeiro ficam 

obrigadas a manter, em local visível de suas dependências, aviso informando sobre o direito 

estabelecido no artigo 2º desta lei.  

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Plenário Barbosa Lima Sobrinho,      de Novembro de 2019. 

 

 

DEPUTADA RENATA SOUZA 

 

DEPUTADA MARTHA ROCHA 

 

DEPUTADA ENFERMEIRA REJANE 

 

DEPUTADO DR. SERGINHO 

 

DEPUTADO SUBTENENTE BERNARDO 

 

DEPUTADO RENAN FERREIRINHA 

 

DEPUTADO MAX LEMOS 

 
 
                                          JUSTIFICATIVA 
 

 A CPI que apurou os óbitos de nascituros e recém-nascidos no Hospital Municipal da 

Mulher de Cabo Frio, instituída pela Resolução nº 05/2019, identificou que, apesar de todas as 

normas e recomendações para a humanização do atendimento à saúde no pré-parto, parto e 

pós-parto, esta é uma realidade ainda distante da assistência à gestante, à parturiente e à 

puérpera. 

 Uma das recorrentes violações de direitos identificada ao longo da CPI foi o desrespeito 

aos direitos das mulheres que sofreram perda gestacional, tais como a negativa do contato com 

o natimorto, a permanência desta mulher em enfermaria com outras mulheres e seus bebês, até 

mesmo amamentando seus filhos. 

 Diante disto, este Projeto de Lei pretende assegurar direitos às mulheres que sofram 

perda gestacional, para que este momento, que por si só já é de dor extrema, não se torne ainda 

mais violento em razão do tratamento dispensado nas unidades de saúde, sejam elas públicas 

ou privadas. 

 

 

PROJETO DE LEI Nº          /2019 
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EMENTA: 

DISPÕE SOBRE O PROGRAMA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER NA 
ATENÇÃO  À SAUDE DA GESTANTE, PARTURIENTE E PUÉRPERA. 

 
 

Autor(es): Deputado COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA 
PELA RESOLUÇÃO Nº 05/2019 

 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
RESOLVE: 
 

TÍTULO I  

DOS PRINCÍPIOS, DOS OBJETIVOS E DAS DIRETRIZES DO PROGRAMA ESTADUAL DE 

PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER NA ATENÇÃO À SAÚDE DURANTE A 

GESTAÇÃO, PRÉ-PARTO, PARTO E PUERPÉRIO  

 

Art. 1º - O Programa Estadual de Promoção dos Direitos da Mulher na Atenção Integral à Saúde 

da Gestante, Parturiente e Puérpera consiste em política pública de cuidados que visa assegurar 

à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à humanização da atenção de qualidade à 

saúde durante todo o período gravídico-puerperal. 

Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, a assistência em saúde à gestação, ao pré-parto, ao parto e 

ao puerpério é aquela preceituada pelas recomendações do Manual de Boas Práticas de 

Atenção ao Parto e o Nascimento da Organização Mundial de Saúde, a Política Nacional de 

Humanização (PNH), as Portarias 569/2000, 1.067/2005 e 1.459/2011 do Ministério da Saúde, e 

em conformidade com as orientações da Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária - RDC nº 36/2008, considerando precipuamente:  

I - não comprometer ou oferecer risco à saúde da parturiente ou do recém-nascido, nem à 

segurança do processo fisiológico de parto;  

II – informar à gestante, parturiente e puérpera acerca dos seus direitos, suas condições de 

saúde e do bebê bem como as razões pelas quais são indicados cada exame, procedimento ou 

internação; 

III – adotar, exclusivamente, rotinas e procedimentos cuja extensão e conteúdo tenham sido 

objeto de revisão e avaliação científica por parte da Organização Mundial da Saúde (OMS) ou de 

outras instituições de excelência reconhecida, em cumprimento ao art. 19-Q § 2º, inciso I da Lei 

nº 8.080/90;  

IV - garantir à gestante o direito de optar pelos procedimentos que lhe propiciem maior conforto e 

bem-estar, incluindo a disponibilização de métodos não farmacológicos e farmacológicos para o 

alívio da dor;  

V – garantir à gestante o direito de escolher as circunstâncias em que o parto deverá ocorrer, 

considerando local, posição do parto, uso de intervenções e equipe de assistência, seja este 

vivenciado em diferentes tipos de estabelecimentos de saúde, tais como: hospital, maternidade, 

centro de parto normal, ou ainda em domicílio;  

VI – garantir a presença, junto à parturiente, de um(a) acompanhante, a ser por aquela 

indicado(a), durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.  
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Art. 3º - São princípios do Programa Estadual de Promoção dos Direitos da Mulher na Atenção 

Integral à Saúde da Gestante, Parturiente e Puérpera:  

I – respeito aos direitos humanos; 

II – respeito à condição da mulher enquanto sujeito ativo durante a gestação, pré-parto, parto e 

puerpério, devendo a sua vontade ser levada em consideração em todas as etapas da 

assistência à saúde durante o ciclo gravídico-puerperal; 

III – garantia dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres; 

IV – respeito à diversidade cultural, étnica e racial; 

V – a promoção da equidade; 

VI – o enfoque de gênero;  

Art. 4º - São objetivos do Programa Estadual de Promoção dos Direitos da Mulher na Atenção 

Integral à Saúde da Gestante, Parturiente e Puérpera: 

I – reduzir a mortalidade materna, fetal e infantil; 

II – humanizar os serviços de atenção à saúde da mulher com ênfase na assistência pré-natal, 

ao parto e ao puerpério; 

III – erradicar a violência obstétrica. 

§1º – Entende-se como atenção à saúde humanizada aquela que considera a mulher como 

protagonista durante a gestação, parto e puerpério, devendo a sua vontade ser levada em 

consideração e respeitando os seus direitos humanos em sua integralidade. 

§2º - Caracteriza-se a violência obstétrica como a apropriação do corpo e dos processos 

reprodutivos das mulheres pelos profissionais de saúde, através do tratamento desumanizado, 

abuso da medicalização e patologização dos processos naturais, que cause a perda da 

autonomia e capacidade das mulheres de decidir livremente sobre seus corpos e sua 

sexualidade, impactando negativamente na qualidade de vida das mulheres.  

Art. 5º – São diretrizes do Programa Estadual de Promoção dos Direitos da Mulher na Atenção 

Integral à Saúde da Gestante, Parturiente e Puérpera: 

I - A autonomia da mulher sobre os próprios processos fisiológicos, incluindo os procedimentos e 

terapias que influenciam tais processos, a exemplo do controle da gestante, parturiente e 

puérpera sobre decisões tornadas ao longo dos períodos de pré-parto, parto e pós-parto; 

II - A busca do consentimento livre e informado da gestante, parturiente e puérpera, entendido 

como a anuência da mulher com procedimentos e cuidados propostos pelos profissionais de 

saúde, mediante explicações, informações claras e acessíveis, tanto das medidas propostas 

quanto das alternativas e das possíveis consequências, com abordagens livres de pressão, 

coação, intimidação e constrangimento; 

III - A garantia do direito da mulher a intimidade, a privacidade e ao sigilo no atendimento e 

interação com os profissionais de saúde ao longo dos períodos de pré-parto, parto e pós-parto; 

IV - A garantia de um ambiente e experiência humanizados, que priorizem a visão do parto como 

um evento fisiológico e natural, protagonizado pela parturiente, não devendo ser praticadas 

intervenções invasivas e desnecessárias; 

V - O reconhecimento do estado de vulnerabilidade física e psicológica da mulher no momento 

do pré-natal, parto e puerpério, que facilita a violação de seus direitos e requer o cumprimento 

rigoroso do dever de cuidado e de informação por parte dos profissionais e instituições de saúde; 
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VI - O reconhecimento da hipossuficiência técnica da gestante, parturiente e puérpera diante do 

aparato de saúde e médico - cientifico, o qual implica no dever de comunicação clara e simples 

dos profissionais de saúde com as mulheres e acompanhantes; 

VII - A garantia de que todas as intervenções e procedimentos adotados durante a assistência 

mulher, ao feto e ao recém-nascido fundamentem-se em evidências cientificas atualizadas, que 

sejam informadas a mulher de forma clara, adequada e em tempo hábil. 

Art. 6º – São etapas do Programa Estadual de Promoção dos Direitos da Mulher na Atenção 

Integral à Saúde da Gestante, Parturiente e Puérpera: 

I – A atenção ao Planejamento reprodutivo e familiar da mulher, estimulado na assistência básica 

à saúde; 

II – A atenção Pré-natal; 

III – A atenção ao parto; 

IV – A atenção ao puerpério. 

Art. 7º - Toda mulher gestante, parturiente ou puérpera tem direito a:  

I – a ser tratada com respeito, de modo individual e personalizado, garantindo-se à mulher a 

preservação de sua intimidade durante todo o processo assistencial, bem como o respeito em 

relação às suas crenças e cultura;  

II – a ser considerada, em relação ao processo de nascimento, como uma pessoa em sua 

integralidade, respeitando-se o direito à liberdade, dignidade, autonomia e autoridade moral e 

ética para decidir voluntariamente como protagonista de seu próprio parto;  

III - a ser informada sobre as diferentes intervenções médico-hospitalares que podem ocorrer 

durante esses processos, de maneira que possa optar livremente quando existirem diferentes 

alternativas;  

IV – a ser informada, desde a gestação, sobre os benefícios da lactação e receber apoio para 

amamentar o recém-nascido desde a primeira meia hora de vida;  

V - a não ser submetida a exames e procedimentos cujos propósitos sejam investigação, 

treinamento e aprendizagem, sem que estes estejam devidamente autorizados por Comitê de 

Ética para Pesquisas com Humanos e pela própria mulher mediante Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

Art. 8º - É vedado aos profissionais integrantes da equipe de assistência à saúde no pré-natal, 

parto e puerpério:  

I – realizar procedimentos desnecessários ou contraindicados pelas Boas Práticas de Atenção ao 

Parto e Nascimento, preconizadas pela Organização Mundial da Saúde - OMS;  

II - constranger ou submeter a mulher a procedimento ou intervenção desnecessário, com a 

justificativa de que sua negação causará risco à sua saúde ou a de seu concepto;  

III – adotar procedimentos de eficácia carente de evidência científica, classificados nas 

categorias C e D das Boas Práticas de Atenção ao Parto e Nascimento, ou que sejam 

suscetíveis para causar dano quando aplicados de forma generalizada ou rotineira.  

 

TÍTULO II 

DOS DIREITOS DA MULHER DURANTE A ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL 
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Art. 9º – São direitos da gestante durante a assistência pré-natal: 

I – Ser acompanhada por pessoa de sua escolha em todas as consultas e exames de pré-natal; 

II – realizar pelo menos 6 consultas de pré-natal; 

III – ter acesso às seguintes vacinas: 

a) Antitetânica 

b) Hepatite B 

c) Influenza 

IV – realizar 2 exames de ultrassonografia obstétrica;  

V – realizar os seguintes exames: 

a) Hemogramas completo;  

b) Grupo sanguíneo e fator Rh;  

c) Sorologia para sífilis (VDRL);   

d) Glicemia em jejum;  

e) Teste Oral de Tolerância à Glicose (TOTG – 75g, 2h); 

f) Exame sumário de urina (Tipo I);  

g) Urocultura com antibiograma para o diagnóstico de bacteriúria assintomática; 

h) Sorologia anti-HIV; 

i) Sorologia para toxoplasmose, IgG e IgM; 

j) Sorologia para hepatite B (HBSAg); 

l) Protoparasitológico de fezes; 

m) Colpocitologia oncótica; 

n) Bacterioscopia da secreção vaginal; 

o) Cultura específica com coleta anovaginal do estreptococo do grupo B; 

VI – elaboração de um plano individual de parto no qual sua vontade seja considerada; 

VII – conhecimento prévio do local onde o parto será realizado; 

VIII – não ser submetida a nenhum procedimento ou exame sem que haja o seu livre e 

informado consentimento. 

§ 1º – os direitos acima elencados não podem representar obstáculos para a realização de 

outros procedimentos indicados por avaliação clínica. 

§2º – os exames previstos no inciso IV realizar-se-ão, preferencialmente, o primeiro entre a 

décima e décima terceira semanas da gestação e o segundo entre a vigésima e vigésima quarta 

semanas da gestação. 

§3º – os exames previstos nas alíneas a, c, d, g e h do inciso V realizar-se-ão, 

preferencialmente, logo após diagnosticada a gestação e repetidos entre a vigésima oitava e 

trigésima semana da gestação. 

§4º – o exame previsto na alínea o do inciso V realizar-se-á, preferencialmente, entre a trigésima 

quinta e trigésima sétima semanas da gestação. 

§5º - Durante a elaboração do Plano Individual de Parto, a gestante deverá ser informada, de 

forma clara, precisa e objetiva pela equipe de saúde sobre as principais rotinas e procedimentos 

de assistência ao parto, as implicações de cada um deles para o seu bem-estar físico e 

emocional e o da criança, bem como dos seus direitos durante o parto.  

 

TÍTULO III 
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DOS DIREITOS DA MULHER DURANTE A ASSISTÊNCIA PRÉ-PARTO E DURANTE O 

PARTO 

 

Art. 10 – São Direitos da mulher durante o Pré-parto: 

I – Ser acompanhada por pessoa de sua livre escolha durante todo o trabalho de parto; 

II – Ser acompanhada por uma doula ou enfermeira obstétrica de sua escolha, sem prejuízo do 

direito a que se refere o inciso I; 

III – Ter acesso a métodos fármacos e não fármacos para alívio da dor se for da sua vontade; 

IV – Movimentar-se ou deambular durante o trabalho de parto; 

V - Não ser submetida a nenhum procedimento sem que haja necessidade clínica fundamentada 

em evidência científica; 

VI - não ser submetida a nenhum procedimento ou exame sem que haja o seu livre e informado 

consentimento; 

VII – não ser constrangida a permanecer em silêncio ou impedida de expressar suas emoções e 

sensações; 

Art. 11 – São Direitos da Mulher durante o Parto: 

I – Ser acompanhada por pessoa de sua livre escolha durante o parto; 

II – Ser acompanhada por uma doula ou enfermeira obstétrica de sua escolha, sem prejuízo do 

direito a que se refere o inciso I; 

III – Ser informada sobre qualquer procedimento a ser adotado; 

IV – Não ser submetida a nenhum procedimento sem que haja necessidade clínica 

fundamentada em evidência científica; 

V - Não ser submetida a nenhum procedimento ou exame sem que haja o seu livre e informado 

consentimento; 

VI – Não ser constrangida a permanecer em silêncio ou impedida de expressar duas emoções e 

sensações; 

VI – Ter contato pele a pele com o bebê imediatamente após o nascimento. 

Parágrafo único. Em caso de parto normal, é direito da mulher optar pela posição do parto 

devendo as unidades de saúde disporem dos meios necessários para tal. 

Art. 12 – Os direitos previstos no artigo 11 desta lei se aplicam a todas as mulheres em situação 

de parto, inclusive nos casos de perda gestacional. 

§1º – Considera-se perda gestacional toda e qualquer situação que leve a óbito fetal, morte 

neonatal ou interrupção médica da gestação. 

§2º – Nos casos de perda gestacional, é direito da mulher permanecer em enfermaria separada 

das demais pacientes e seus filhos, durante o pré-parto e o pós-parto. 

§3º – Nos casos de perda gestacional, é dever da unidade de saúde assegurar o tempo 

necessário para o luto da mulher e seu acompanhante, bem como para a despedida do bebê. 

 

 

TÍTULO IV 

DOS DIREITOS DA MULHER DURANTE A ASSISTÊNCIA AO PUERPÉRIO 

 

Art. 13 – São direitos da Mulher no pós-parto imediato: 
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I – Ser acompanhada por pessoa de sua livre escolha durante o pós-parto imediato até a alta da 

unidade de saúde em que foi realizado o parto; 

II – receber visita da doula ou enfermeira obstétrica que acompanhou o parto, sem prejuízo do 

direito a que se refere o inciso I; 

III – ter a seu lado o recém-nascido em alojamento conjunto durante a permanência na unidade 

de saúde, e a acompanhá-lo presencial e continuamente quando este necessitar de cuidados 

especiais, inclusive em unidade de terapia intensiva neonatal;  

IV – receber, após a alta, visita domiciliar da equipe de saúde da atenção básica entre o sétimo e 

décimo dia após o parto; 

V – receber apoio e orientação para a amamentação; 

VI – receber orientação para os cuidados básicos com o recém-nascido; 

VII – receber orientação sobre planejamento familiar. 

§1º – Considera-se pós-parto imediato o período de dez dias após o parto. 

§2º – Aplica-se o disposto nos incisos I, II, IV e VII às mulheres que sofreram perda gestacional. 

§3º – Nos casos em que o recém-nascido for classificado como de risco, a visita a que se refere 

o inciso IV realizar-se-á nos primeiros 3 dias após a alta. 

Art. 14 – São direitos da Mulher no puerpério: 

I – realizar consulta puerperal entre a sexta e oitava semana após o parto; 

II – realizar avaliação do processo de aleitamento e receber orientações; 

III – ser orientada sobre: 

 a) higiene, alimentação, atividades físicas; 

 b) atividade sexual, informando sobre prevenção de DST/AIDS; 

 c) cuidado com as mamas; 

 d) cuidados com o recém-nascido; 

 e) seus direitos reprodutivos, sociais e trabalhistas; 

 f) planejamento familiar e uso de contraceptivos; 

IV – ter acesso ao método anticoncepcional de sua escolha. 

 

TÍTULO V 

DAS MEDIDAS PARA ERRADICAÇÃO DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

 

Art. 15 - Considera-se violência obstétrica, dentre outras, as seguintes condutas: 

I - tratar a mulher de forma agressiva, não empática, com a utilização de termos que ironizem os 

processos naturais do ciclo gravídico-puerperal e/ou que desvalorizem sua subjetividade, dando-

lhe nomes infantilizados ou diminutivos, tratando-a como incapaz;  

II - fazer comentários constrangedores à mulher referentes a questões de cor, etnia, idade, 

escolaridade, religião, cultura, crenças, condição socioeconômica, estado civil ou situação 

conjugal, orientação sexual, identidade de gênero e paridade;  

III - ironizar ou censurar a mulher por comportamentos que externem sua dor física ou 

psicológica e suas necessidades humanas básicas, tais como gritar, chorar, amedrontar-se, 

sentir vergonha ou dúvidas; ou ainda por qualquer característica ou ato físico tais como: 

obesidade, pêlos, estrias, evacuação, dentre outros;  
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IV – preterir ou ignorar queixas e solicitações feitas pela mulher atendida durante o ciclo 

gravídico-puerperal, referentes ao cuidado e à manutenção de suas necessidades humanas 

básicas;  

V - induzir a mulher a aceitar uma cirurgia cesariana sem que seja necessária, mentindo sobre 

riscos imaginários, hipotéticos e não comprovados, e ocultando os devidos esclarecimentos 

quanto aos riscos à vida e à saúde da mulher e do concepto, inerentes ao procedimento 

cirúrgico;  

VI - realizar cirurgia cesariana sem recomendação real e clínica, sem estar baseada em 

evidências científicas, a fim de atender aos interesses e conveniência do(a) médico(a);  

VII - agendar cirurgia cesariana sem indicação real e clínica de cirurgia eletiva, mesmo nos 

casos em que tal procedimento cirúrgico se mostre necessário para o desfecho positivo do 

nascimento, porém impedindo o início fisiológico do trabalho de parto, a fim de atender aos 

interesses e conveniência do(a) médico(a);  

VIII - recusar ou retardar o atendimento oportuno e eficaz à mulher em qualquer fase do ciclo 

gravídico-puerperal ou em abortamento, desconsiderando a necessidade de urgência da 

assistência à mulher nesses casos;  

IX - promover a transferência da internação da mulher sem a análise e a confirmação prévia de 

haver vaga e garantia de atendimento, bem como tempo suficiente para que esta chegue ao 

local;  

X - impedir que a mulher seja acompanhada por pessoa de sua preferência durante todo o pré-

parto, parto e puerpério, ou impedir o trabalho de um(a) profissional contratado(a) pela mulher 

para auxiliar a equipe de assistência à saúde;  

XI - proibir ou dificultar que a mulher se comunique com pessoas externas ao serviço de saúde, 

privando-lhe da liberdade de telefonar ou receber telefonemas, caminhar, conversar com 

familiares, amigos e acompanhantes, e receber visitas em quaisquer horários e dias;  

XII - submeter a mulher a procedimentos predominantemente invasivos, dolorosos, 

desnecessários ou humilhantes, tais como:  

a) induzi-la a calar-se diante do desejo de externar suas emoções e reações;  

b) manter a mulher em posição ginecológica ou litotômica, supina ou horizontal, quando 

houver meios para realização do parto verticalizado;  

c) atender a mulher com a porta aberta, interferindo em sua privacidade; 

d) realizar exames de toque cervical repetidos, ou agressivos e dolorosos, ou realizados 

por diversos profissionais, sem o prévio esclarecimento de sua necessidade e a prévia 

autorização da mulher; 

e) proceder à lavagem intestinal (enema ou clister), sem justificativa clínica;  

f) proceder à raspagem de pelos pubianos (tricotomia);  

g) romper, de forma precoce e/ou artificial as membranas ou a bolsa das águas 

(amniotomia) para acelerar o tempo do parto;  

h) utilizar ocitocina sintética para acelerar o tempo do parto;  

i) proceder à dilatação manual do colo uterino para acelerar o tempo do parto; 

j) manter a mulher em esforços físicos e cardiorrespiratórios com puxos prolongados e 

dirigidos durante o período expulsivo;  

k) incentivar ou conduzir a mulher a realizar Manobra de Valsalva;  
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l) praticar Manobra de Kristeller; 

m) acelerar os mecanismos de parto, mediante rotação e tração da cabeça ou da coluna 

cervical do concepto após a saída da cabeça fetal; 

n) aceleração o terceiro período do parto mediante tração ou remoção manual da 

placenta, impedindo o tempo fisiológico da dequitação/delivramento.  

XIII – Realizar a episiotomia quando esta não for considerada clinicamente necessária, 

enfatizando-se, para efeitos desta Lei, que tal procedimento é vedado se realizado para 

aceleração do período expulsivo por conveniência do profissional que presta assistência ao 

parto, ou de proteção prévia do períneo para evitar lacerações, não sendo tais justificativas 

clínico-obstétricas aceitas;  

XIV – Realizar episiotomia, quando considerada clinicamente necessária, sem esclarecer a 

mulher sobre a necessidade do procedimento e receber seu consentimento verbal;  

XV – Realizar episiotomia sem analgesia e episiorrafia sem adequada ou suficiente analgesia;  

XVI - Amarrar as pernas da mulher durante o período expulsivo, mantendo-a em confinamento 

simbólico na posição horizontal, ginecológica ou litotômica, sem que ela assim queira se 

posicionar para parir e sem que tenha sido devidamente orientada sobre os benefícios da 

posição vertical;  

XVII - Manter algemadas, durante o trabalho de parto, parto e puerpério, as mulheres que 

cumprem pena privativa de liberdade;  

XVIII - Realizar quaisquer outros procedimentos sem prévia orientação dada à mulher e sem a 

obtenção de sua permissão, sendo exigido que o profissional utilize comunicação simples e 

eficiente para esclarecê-la;  

XIX - Submeter a criança saudável à aspiração de rotina, higienização, injeções e outros 

procedimentos na primeira hora de vida, sem que antes tenha sido colocada em contato pele-a-

pele com a mãe e recebido estímulo para mamar, inclusive em parto cirúrgico;  

XX – Impedir ou retardar o contato da criança com a mulher logo após o parto, ou impedir o 

alojamento conjunto, separando a criança de sua mãe e impossibilitando a amamentação em 

livre demanda na primeira meia hora de vida, salvo se um deles necessitar de cuidados 

especiais;  

XXI – Impedir a mulher de acompanhar presencial e continuamente o recém-nascido quando 

este necessitar de cuidados especiais no estabelecimento de saúde, inclusive em unidade de 

terapia intensiva neonatal;  

XXII - Tratar o pai da criança ou o(a) acompanhante de escolha da mulher como visita, 

obstruindo ou dificultando seu livre acesso para acompanhar a mulher e a criança a qualquer 

hora do dia e da noite.  

Art. 16 – Todos os casos de violência obstétrica praticados pelos profissionais da equipe de 

saúde serão relatados à ouvidoria dos serviços de saúde e constituem infração à legislação 

sanitária, implicando obrigatoriamente na aplicação das penalidades previstas ao 

estabelecimento de saúde.  

 

§ 1º - Os profissionais de saúde que praticarem atos de violência obstétrica ficam pessoalmente 

sujeitos à responsabilização administrativa, civil e criminal decorrente de suas condutas.  
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§ 2º - Os casos de violência obstétrica serão também notificados aos respectivos conselhos 

profissionais, para os devidos encaminhamentos e aplicações de penalidades administrativas 

aos profissionais envolvidos.  

Art. 17 – Todos os estabelecimentos de saúde que prestarem atendimento ao parto e 

nascimento deverão expor cartazes informativos contendo os direitos das usuárias contidos 

nesta lei.  

§ 1º - Os cartazes previstos no caput deste artigo deverão conter informação referente aos 

órgãos para a denúncia de ocorrência de violência obstétrica, além de orientações sobre como a 

mulher agredida deve proceder nesses casos.  

Art. 18 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Plenário Barbosa Lima Sobrinho,      de Novembro de 2019. 

 

DEPUTADA RENATA SOUZA 

 

DEPUTADA MARTHA ROCHA 

 

DEPUTADA ENFERMEIRA REJANE 

 

DEPUTADO DR. SERGINHO 

 

DEPUTADO SUBTENENTE BERNARDO 

 

DEPUTADO RENAN FERREIRINHA 

 

DEPUTADO MAX LEMOS 

 

 
 
                                          JUSTIFICATIVA 
 
 

 A CPI que apurou os óbitos de nascituros e recém-nascidos no Hospital Municipal da 

Mulher de Cabo Frio, instituída pela Resolução nº 05/2019, identificou que, apesar de todas as 

normas e recomendações para a humanização do atendimento à saúde no pré-parto, parto e 

pós-parto, esta é uma realidade ainda distante da assistência à gestante, à parturiente e à 

puérpera. 

 Segundo o estudo “Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado”, 

realizado, em 2010, pela Fundação Perseu Abramo em parceria com o Serviço Social do 

Comércio (SESC), uma em cada quatro mulheres sofreram violência obstétrica no Brasil, 

percentual elevadíssimo que impõe ao poder público o desafio de implementar medidas de 

enfrentamento a esta perversa realidade que pode transformar o ato inaugural da maternidade 

em uma experiência traumática. 
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 Dados e informações constantes do dossiê elaborado em 2012 pela Rede Parto do 

Princípio para a CPMI da Violência Contra as Mulheres alertam que o Brasil lidera o ranking 

mundial de cesarianas. A realidade mostra que mulheres foram e continuam sendo submetidas a 

procedimentos cirúrgicos sem justificativa clínica e sem esclarecimento adequado acerca dos 

riscos e complicações inerentes a tais procedimentos.  

 Em que pese a existência de regulamentações técnicas do Poder Executivo acerca do 

funcionamento dos serviços de atenção obstétrica e neonatal, aplicáveis aos serviços de saúde 

no país, sejam públicos, privados, civis ou militares, o cenário de violência obstétrica mostra-se 

constante, ao passo em que o bom atendimento obstétrico é considerado raro, e não faz parte 

da rotina da assistência ao parto.  

 Há de ser feito, pois, um esforço concentrado para combater a violência obstétrica, que 

se traduz em toda a sorte de violações, dentre as quais podemos citar: negligência, imprudência, 

abuso sexual, violência física e verbal, ameaças, repreensões, humilhação, realização de 

exames dolorosos e contra-indicados, passando por xingamentos grosseiros com viés 

discriminatório quanto à classe social ou cor da pele, por exemplo.  

 Pela relevância da temática e, ainda, como forma de coibir toda e qualquer violência 

contra a mulher, este Projeto de Lei busca tratar da garantia a uma assistência à saúde de 

qualidade à mulher e ao concepto, bem como de seus direitos no ciclo gravídico-puerperal, quer 

seja pela realidade mostrada pelos relatos de óbitos de parturientes e seus bebês, quer seja pela 

dificuldade de colocar-se efetivamente em prática uma política nacional atenta às 

recomendações e tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte. 

 

PROJETO DE LEI Nº         /2019 
 

EMENTA: 
 
ALTERA A LEI Nº 5.645, DE 6 DE JANEIRO DE 2010, INCLUINDO, NO CALENDÁRIO OFICIAL DO  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A SEMANA ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE OS 
DIREITOS  DAS GESTANTES, A SER CELEBRADA, ANUALMENTE, NA SEMANA DO DIA 15 DE 
AGOSTO.  

 
Autor(es): Deputado COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO INSTITUÍDA 

PELA RESOLUÇÃO Nº 05/2019 
 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
RESOLVE: 
 
 

Art. 1º Fica incluído, no anexo da Lei nº 5645, de 06 de janeiro de 2010, que consolida a 

legislação relativa às datas comemorativas do Calendário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, a 

Semana Estadual de Defesa do Parto Humanizado, a ser celebrada, anualmente, na semana do 

dia 15 de agosto. 

Art. 2º O Anexo da Lei nº 5.645, de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"ANEXO 

 

CALENDÁRIO DATAS COMEMORATIVAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
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(…) 

 

AGOSTO 

(…) 

 

SEMANA DO DIA 15 – SEMANA ESTADUAL DE DEFESA DO PARTO HUMANIZADO." 

 

Art. 3º A Semana Estadual de que trata esta Lei será dedicada à divulgação dos direitos 

relacionados à saúde das gestantes e dos bebês, tais como assistência humanizada à mulher 

durante a gestação, pré-parto, parto e puerpério, bem como divulgação de boas práticas. 

Art. 4º O Poder Executivo poderá organizar, nortear e publicar as atividades da Semana 

Estadual de Defesa do Parto Humanizado, bem como as conclusões consequentes das 

atividades.  

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 12 de Novembro de 2019. 

 

DEPUTADA RENATA SOUZA 

 

DEPUTADA MARTHA ROCHA 

 

DEPUTADA ENFERMEIRA REJANE 

 

DEPUTADO DR. SERGINHO 

 

DEPUTADO SUBTENENTE BERNARDO 

 

DEPUTADO RENAN FERREIRINHA 

 

DEPUTADO MAX LEMOS 

 
 
                                       JUSTIFICATIVA 
 
 

 A CPI que apurou os óbitos de nascituros e recém-nascidos no Hospital Municipal da 

Mulher de Cabo Frio, instituída pela Resolução nº 05/2019, identificou que, apesar de todas as 

normas e recomendações para a humanização do atendimento à saúde no pré-parto, parto e 

pós-parto, esta é uma realidade ainda distante da assistência à gestante, à parturiente e à 

puérpera. 

A Humanização do Parto é a necessária mudança de paradigma na assistência à 

gestante e à puérpera, baseada em evidências científicas que privilegiam à gestante o acesso à 

informações sobre seus direitos e conhecimentos, permitindo-lhe condição ativa na construção 

do plano de parto, nas decisões acerca dos procedimentos a serem tomados antes, durante e 
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após o parto. A inclusão da Semana Estadual de Defesa do Parto Humanizado no calendário 

oficial do Estado do Rio de Janeiro consiste em uma iniciativa que visa a conscientização das 

usuárias dos serviços de saúde e seus profissionais acerca dos direitos das gestantes, 

parturientes e puérperas. 

 
 
 

 


