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O Conselho local de saúde do Centro de Saúde do Jardim Rosália cumpre-se em informar a situação 

degradante na qual esta unidade se encontra, bem como as necessidades identificadas pelos conselheiros 

usuários. 

De acordo com o TabNet são 9506 usuários no período entre 2000-2018 de população sob 

responsabilidade do Centro do Jardim Rosália, muito embora seja possível prever que tais dados estejam 

defasados, pois há um evidente aumento da demanda, com estimativa de 13.000 (treze mil) de população 

nos dias de hoje e não houve atualização recente destas informações. Foi solicitado à coordenação deste 

Centro de Saúde informações a respeito da situação de atendimento do serviço por 3 vezes sem que se tenha 

obtido resposta. Sendo assim, os representantes do conselho local de saúde decidiram então entrar em 

contato com o Ministério Público na falta dos dados para que se obtenha da gestão local a cooperação e as 

informações necessárias para sua atuação como controle social.  

Mesmo assim pode-se constatar que, atualmente o Centro de Saúde do Jardim Rosália é composto 

por 3 equipes de saúde de família que atuam todas incompletas, sendo os pediatras um emprestado do CS 

Padre Anchieta, que vem todas as segundas e outro que vem 2 vezes por semana, mas esse arranjo não está 

dando conta da demanda alta. A unidade atende também demanda espontânea (acolhimento), consultas 

agendadas, vacinas, retiradas de medicação na farmácia e odontologia, cuja população é totalmente 

dependente do SUS. Todos esses atendimentos citados devem ocorrer para alcançar os indicadores em 

saúde preconizados pelo Ministério da Saúde, mas não há sequer a disponibilidade de uma equipe de Saúde 

da Família completa, distanciando o Centro de Saúde da meta de atendimentos diários.  

Os relatos de usuários são de que não tem atendimento medico, sempre que chega a ser solicitado e 

a demanda tem aumentado bastante devido aos quadros respiratórios, de gripe e comorbidades. Pela falta 

de recursos e funcionários, a unidade se vê incapacitada de realizar as ofertas necessárias para todas as 

demandas, gerando cada vez mais conflitos entre usuários e trabalhadores. Na maioria dos casos, os 

conflitos são oriundos da procura dos usuários por atendimento médico — que, na perspectiva do usuário, 

está sendo negado — e da dificuldade da oferta de agenda para consulta, seja para renovação de receitas , 

pedidos de novos exames ou reavaliação para pacientes com doenças crônicas. 

Este conselho entende que há uma sobrecarga de trabalho do Centro de Saúde com vacinas, 

sintomáticos respiratórios, acolhimento, entre outras responsabilidades da equipe. A razão disso é a 

escassez de funcionários da saúde contratados para este Centro de Saúde. 
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O Conselho Local de Saúde tem acompanhado e ao longo dos meses, e tentado dialogar diretamente 

com a coordenadora de Saúde, a qual nos deveria orientar e nos apoiar, pois a unidade não tem conseguido 

realizar as ofertas e dispôr os acessos necessários aos usuários para os serviços básicos, dificultando o 

atendimento adequado, mas pela falta de funcionários (médicos, especialmente) e da alta demanda estamos 

entrando em contato para que possa nos ajudar. 

Este conselho tem se esforçado também para que a falta de médicos generalistas seja comunicada 

pelos canais oficiais de ouvidoria do município pelos usuários. 

A gestão nos informou, em reunião ordinária, que havia a possibilidade de contratação de médicos, 

mas não expôs certeza de quando ela iniciaria as atividades, e nem mesmo se tal contratação se efetivaria.  

 Ainda não se tem ciência de quando teremos um retorno da Secretaria da Saúde. O contexto atual 

— É observado, então, que a situação da Unidade está crítica, e já vem sofrendo há meses com falta de 

profissionais e recursos. 

Diante dos fatos relatados, solicitamos em caráter emergencial para a Secretaria de Saúde de 

Campinas 

 

● Reposição dos médicos pediatras para o atendimento de saúde das crianças. 

● Contratações de mais dois médicos generalistas com a finalidade de cobrir a equipe de estratégia 

de saúde da família que não tem o profissional de referência. 

● Escuta da população e deste Conselho Local de Saúde sobre as fragilidades da unidade de saúde e 

a dificuldade de acesso ao serviço. 

● Contratação de profissional da farmácia, onde os usuários não conseguem adquirir seus 

medicamentos pela falta de pessoas, até mesmo para a limpeza está em desfalque. 

● Contratação de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

● Materiais para exames e remédios de uso contínuo da rede pública, uma vez que os moradores não 

têm como arcar com os custos. 

 

   Desde já agradecemos a atenção. 
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Representantes dos Usuários do 

Conselho Local do Jardim Rosália 

 


