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Of. SN│2020│NCFZ 

REF. Solicitação Urgente 
 

                                
Bauru, 09 de dezembro de 2020. 

 

 

Prezado Dr. Marcel, boa tarde! 

 

Conforme adiantado por contato telefônico, peço o auxílio, interlocução e 

intervenção da Comissão Estadual de Relacionamento com o Governo do Estado de 

São Paulo, para que o Hospital das Clínicas de Bauru seja aberto em definitivo. 

 

Para subsidiar nosso pedido, encaminho abaixo um breve resumo dos fatos 

ocorridos em Bauru. 

 

Cumpre informar que a cidade de Bauru passa por uma situação peculiar, 

grave e emergencial na saúde pública, onde todos os esforços precisam ser 

empenhados em defesa dos cidadãos e cidadãs que necessitam do atendimento 

médico-hospitalar em Bauru e Região. 

 

Inicialmente, importante mencionar que foi construído em Bauru o Hospital de 

Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP que funciona parcialmente desde o 

ano de 2012. 

 

O prédio, que é um dos cartões postais de Bauru, possui 11 andares, sendo 

que destes apenas 3 são utilizados com atendimentos ambulatoriais de saúde 

Auditiva, Implante Coclear e Laboratório de Citogenética. 

 

No prédio, conhecido como “prédião” do centrinho, foi instalado o Hospital 

das Clínicas, que foi criado pelo Decreto Estadual nº 63.589 de 06/07/2018. 

Referido Decreto estabelece um novo complexo, composto pelas unidades 1 e 2, e 

que absorverá a assistência à saúde atualmente oferecida pelo centrinho (USP) 
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mais 200 leitos, funcionando como Hospital de referência com todas as 

especialidades médicas e leitos de alta complexidade. 

 

Cabe ressaltar que o Hospital das Clínicas é peça fundamental para 

manutenção do Curso de Medicina instalado na USP em Bauru, pois também possui 

a função de Hospital-escola e que sua não abertura em definitivo traz uma total 

insegurança e prejuízo para os estudantes. 

 

Ocorre que vem sendo amplamente veiculada pela Imprensa local a notícia 

de que o Hospital das Clínicas de Bauru instalado do “predião” do Centrinho e 

inaugurado como hospital de campanha para a Covid-19 em 1º de julho seria 

fechado em definitivo no próximo dia 31 de dezembro; notícia essa confirmada 

inclusive pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, conforme pode ser 

constatado pela matéria realizada pelo TEM Notícia e divulgada pelo Portal G1, no 

seguinte pelo link: https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2020/11/25/mp-ve-

como-incerta-abertura-definitiva-do-hospital-das-clinicas-de-

bauru.ghtml?_gl=1*z7p1cq*_ga*YW1wLVduQi0zMkE1b1hvajJkZDd1Ujkyc1R6MjFJ

RWdObHZwS3M3Y0Y2Q0sySDZPRXc5cUFlRlBoRTdldEVfUUc0NHQ. 

 

Considerando também a notícia de que o Governo do Estado de São Paulo 

teria enviado ofício ao Ministério Público onde informa que o Hospital ficará fechado 

pelos próximos 4 anos para reformas com orçamento de 12 milhões, sem data 

prevista para início das obras. 

 

Considerando a premente necessidade de que o Hospital das Clínicas abra 

para outras especialidades, tirando a sobrecarga das UPAs e Pronto Socorro 

central. 

 

Considerando que a DRS VI atende Bauru e mais 68 municípios da Região, 

que totalizam cerca de 1 milhão e meio de habitantes, com um total de apenas 806 

leitos, sendo desses: 253 leitos cirúrgicos, 286 clínicos, 44 de obstetrícia, 49 
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pediatria, 25 de outras especialidades e 130 leitos de UTI; ou seja 1 leito para cada 

1.861 habitantes; 

 

Pleiteamos que a Comissão Estadual faça a interlocução junto ao Governo do 

Estado de São Paulo para que cumpra o compromisso assumido com os 

Bauruenses quando de sua vinda a essa cidade dia 08 de outubro de 2020, que o 

Hospital das Clínicas em Bauru não se transforme em um “elefante branco” e tenha 

sua abertura em definitivo, já que em suas palavras: 

 

“ O hospital vai prosseguir, vai continuar no atendimento, a outras doenças além da 

Covid-19 e prosseguirá mesmo após o término da vacinação aqui em São Paulo”. 

 

  

 

Desde já, agradeço imensamente a atenção e ajuda. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

MARCIA REGINA NEGRISOLI FERNANDEZ POLETTINI 

PRESIDENTA 

 

 

 

 

 

AO  

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR 

MARCEL CADAMURO DE LIMA CAMARA 

OAB/SP 265.403  

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE RELAÇÃO COM O GOVERNO 

ESTADUAL, DA OAB-SP 
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