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MOÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS SOBRE OS CUIDADOS ÀS 
PESSOAS COM DOENÇAS RENAIS CRÔNICAS 
 
O Conselho Municipal de Saúde de Campinas, reunido em 23 de Julho de 2014,  
CONSIDERANDO que este Conselho foi demandado pela Associação de Doentes  
Renais Crônicos de Campinas (ARCC), solicitando a inclusão em nossa ordem do dia  
da discussão sobre a situação do serviço de transporte dos pacientes em tratamento  
de hemodiálise, que segundo a referida entidade encontrava-se sob risco de redução  
e precarização; 
 
CONSIDERANDO que embora a questão inicial mais candente fosse a referente ao  
transporte dos pacientes em tratamento de hemodiálise, a discussão com esta 
entidade representativa descortinou um panorama mais amplo de em diferentes 
aspectos do Cuidado às Pessoas Com Doenças Renais Crônicas; 
 
CONSIDERANDO que a Diretora de Saúde, representante do Secretário Municipal  
de Saúde na Reunião deste Pleno, garantiu que não haveria qualquer redução nos 
horários e vagas do transporte dos pacientes em tratamento de hemodiálise, mas 
fomos informados de que a anunciada redução teria sido “deliberada” pela empresa 
terceirizada prestadora destes serviços, sendo ainda colocado que já houve na 
renovação do referido contrato a redução de 1 (um) veículo na frota de tal serviço; 
 
CONSIDERANDO ainda que a própria representação da Secretaria Municipal de  
Saúde nesta Reunião reconheceu a inadequação dos veículos contratados para o 
transporte destes pacientes, especialmente dos que encontram-se acamados, mas que 
isso decorre do fato de tal contratação não ser de responsabilidade desta Secretaria; 
 
CONSIDERANDO que a discussão sobre o Cuidado às Pessoas Com Doenças Renais 
Crônicas não se limita à garantia deste transporte, mas à efetivação de todos os  
direitos preconizados pela Portaria Nº 389, de 13 de Março de 2014, que “Define os  
critérios para a organização da linha de cuidado da Pessoa com Doença Renal Crônica  
(DRC) e institui incentivo financeiro de custeio destinado ao cuidado ambulatorial  
pré-dialítico”; 
 
APROVA a seguinte MOÇÃO: 
 
01. O Conselho Municipal de Saúde exige:  
 
01.01. Que a gestão da Secretaria Municipal de Saúde tome em caráter de urgência  
todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis para garantir que nenhum veículo  
do transporte das pessoas com doenças renais crônicas seja retirado, e que aquele que  
o foi seja imediatamente restituído à prestação de tais serviços, sem qualquer redução  
de vagas e horários para os pacientes; 



 
01.02. Que seja constituído um Grupo de Trabalho composto por representantes do 
Conselho Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde e Associação dos Renais 
Crônicos de Campinas, para elaborar um plano que garanta de maneira efetiva o 
transporte destes pacientes, respeitando as disposições da Portaria Nº 389, de 13 de 
Março de 2014, a ser apresentado a este Conselho no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias; 
 
02. O Conselho Municipal de Saúde legitima todas as iniciativas de sua Executiva  
junto a todas as instâncias legais, inclusive o Ministério Público do Estado de SP e o  
Ministério Público Federal, para garantir que estas deliberações sejam efetivadas pela  
Prefeitura Municipal de Campinas. 
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