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CONSELHO LOCAL DE SAÚDE DO CENTRO DE SAÚDE DE BARÃO GERALDO 

 

 

Campinas, 10 de Outubro de 2022 

 Ofício: 01/2022 

 Ao Secretário de Saúde de Campinas  

C/C Ao Distrito da Saúde Norte  

 

 Considerando que o Controle Social no SUS é previsto na Lei Federal Nº 8.192/

90; 

e que garantia do Controle Social é fundamental para o funcionamento do Sistema Únic

o de Saúde (SUS); 

 O Conselho Local do Centro de Saúde de Barão Geraldo vem informar a difícil  s

ituação atual do Centro de Saúde, bem como as suas principais necessidades com vista 

a melhora no atendimento da população, para isto é necessário contextualizar o terri

tório: 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) desde sua implantação no Brasil em 199

4, se propõe a transformar o tradicional modelo sanitário brasileiro - médico, medic

amentoso, curativo e individual, em um modelo de saúde coletiva, multiprofissional e 

centrado na família e na comunidade. 

O território de Barão Geraldo apresenta uma população, segundo o Tabnet  Camp

inas 2020,  de 45.579 habitantes, além da população considerada flutuante, que são o

s alunos da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no qual utiliza a Unidade d

e Saúde de Barão Geraldo. Deste número  no momento é estimado que apenas uma pequena 

parte da população tenha cadastro  

Sua área de abrangência: 
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Guará, Jardim América, Barão Geraldo, Jardim do Sol, Bosque de Barão Geraldo, 

Jardim Independência, Chácara Belvedere, Jardim José Martins, Chácara Boa Sorte, Jar

dim Margarida, Chácara Leandro, Jardim Santa Genebra II, Chácara Marujo, Jardim São 

Gonçalo, Chácara Recanto Santana, Jardim São José, Chácara Recreio Barão, Loteamento 

Luiz Vicentin, Chácara Santa Margarida, Novo Barão Geraldo, Chácara Uirapuru, Novo R

eal Parque (Parque Real), Chácara Vale das Garças, Núcleo Residencial Jd. Novo, Cida

de Universitária Parque Real, Condomínio Residencial, Ocupação América (Barão Parque 

Rio das Pedras Geraldo) Eudóxia, Ocupação Recanto dos Pássaros, Faim José Feres (Bar

ão Geraldo), Fazenda Maria Ângela, Parque Ceasa, Fazenda Paraíso, Real Parque, Fazen

da Rio das Pedras, Residencial Barão do Café, Fazenda Santa Genebra, Residencial Bur

ato, Jardim Afife, Residencial Terra Nova, Jardim Alto da Cidade, Sítio São José, Un

iversitária, Sítio São Martinho SP 332, Vila Orlândia, Unicamp, Vila Santa Izabel, V

ila Agostinho Pattaro, Vila Santa Luzia, Vila da Ninoca, Vila São João, Vila Dona Ni

noca, Vila Tupã, Vila Esperança, Village Campinas, Vila Mokarzel,Vila Holandia, Vill

age Campinas II e Recanto, Vila Modesto Fernandes Yara. 

O Centro de Saúde  apresenta em seu território características heterogêneas c

om populações totalmente vulneráveis, como famílias que residem em uma área de ocupa

ção no Real Parque, e no mesmo território possui condomínios de alto padrão, além da 

área rural com chácaras, sítios e fazendas. O território é populoso  e  de grande ex

tensão geográfica .  

 Atualmente o Centro de Saúde de Barão Geraldo dispõe de cinco equipes de Saú

de da Família incompletas devido ao déficit de alguns profissionais como agente comu

nitário de saúde, técnicos de enfermagem, equipe odontológica , assistente social , 

técnico farmacêutico, psicólogo  e também dispõe de um Núcleo Avançado de Saúde da F

amília ( NASF) que divide a carga horária dos profissionais com o Centro de Saúde Vi

llage também incompleto.  
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Considerando estas informações este CLS vem apontar as principais problemas i

dentificados pelos usuários e trabalhadores e as adequações urgentes : 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS: 

1. Alta procura por atendimentos no dia por problemas médicos e odontológ

icos   ( Demanda Espontânea) e ausência de um Serviço de Pronto Atendi

mento (UPA) nas 24 horas principalmente para população SUS dependente q

ue ficou sem esta oferta desde que a Unicamp passou a atender somente r

eferência via CROSS.   O Centro de Saúde de Barão Geraldo tornou-se, p

ortanto referência para a população dos bairros ao entorno como uma Un

idade de Pronto Atendimento sobrecarregando e precarizando o atendimen

to individual dos usuários .  

2. Déficit de Unidades Básicas de Saúde, considerando uma população de 45

.579 ( desatualizada) e a importância da descentralização das equipes; 

3. Espaço físico insuficiente para abrigar as 05 equipes de saúde da famí

lia e o Núcleo Avançado de Saúde da Família (NASF); 

4. Equipamentos de informática insuficientes em mal estado de conservação

, ultrapassadas , sem previsão de renovação das máquinas; 

5. Dificuldade do Acesso aos serviços de saúde com demanda superior a ofe

rta, tanto na atenção primária como os encaminhamentos para atenção se

cundária; 

6. Baixo índice de cadastramento da população atualmente :  17.990 atuali

zado em 10/10/2022        de 45.579 sendo o principal problema a baixa 

de recursos humanos .  

7. Recurso Humanos com defasagem nas 05 equipes, NASF e em dois departame

ntos que sofrem muito pela alta procura dos ditos “ NÃO SUS DEPENDENT

ES  “ que são a farmácia e a vacina . Enfrentam um trabalho árduo e e
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xaustivo que requer extrema atenção , pois um medicamento entregue  er

rado ou uma vacina aplicada errada pode ceifar uma vida .  

8. Ausência de empresa contratada pela PMC para manutenção preventiva ( l

impeza das calhas); 

9. Ausência de estacionamento para os usuários, pessoas com necessidades e

speciais e servidores; 

10.  Autoclave com problemas de funcionamento com frequência 

 

ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS:  

1. CONSTRUÇÃO DE UMA UPA NO TERRITÓRIO DE BARÃO GERALDO            PORTARIA Nº 1

0 DE 3 DE JANEIRO DE 2017 redefine as diretrizes de modelo assistencial e fin

anciamento de UPA 24h de Pronto Atendimento como Componente da Rede de Atençã

o às Urgências, no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

CAPITULO V 

DOS RECURSO DE INVESTIMENTO 

Art. 13. As UPA 24h habilitadas em investimento até 31 de dezembro de 2014, mantém a 

classificação em portes I, II, e III, para o fim específico de conclusão do financia

mento do investimento aprovado, sem prejuízo da concessão do custeio, na forma previ

sta nos Arts. 23 e 24 desta Portaria, e nos seguintes termos: 

 

DEFINIÇÃO 

DOS PORTES 

APLICÁVEIS 

ÀS UPA 24h 

POPULAÇÃO RECOMENDADA PARA A ÁREA 

DE ABRANGÊNCIA DA UPA 24h 

NÚMERO MÍNIM

O DE LEITOS 

DE OBSERVAÇÃ

O 

NÚMERO MÍNIMO 

DE LEITOS SALA 

DE URGÊNCIA 

PORTE I 50.000 A 100.000 HABITANTES 7 LEITOS 2 LEITOS 
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Parágrafo Único. A definição dos portes da UPA 24h, prevista no quadro acima, 

poderá variar de acordo com a realidade loco regional, levando-se em conta a sazonal

idade apresentada por alguns tipos de afecções, como, por exemplo, o aumento de dema

nda por doenças respiratórias verificado na clínica pediátrica e na clínica de adult

os/idosos durante o inverno, dentre outras. 

Cabe ressaltar que o Território de Barão Geraldo de acordo com os dados epide

miológicos é sempre acometido pelas afecções por conta da sazonalidade e apareciment

o de novas afecções,  (Dengue, Covid 19, Monkeipox etc)  a tendo em vista sua locali

zação e sua grande circulação de pessoas devido a Serviços de referências aqui insta

lados, escolas e área tecnológica.  

Baseado nestas informações solicita a após análise da SMS  a instalação de uma UPA C

OM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS  NO TERRITÓRIO DE BARÃO GERALDO sem 

demora, visto o enorme desamparo que a população local tem desde serviço , pois mesm

o com boa vontade o Centro de Saúde NÃO CONSEGUE ATENDER A TODA POPULAÇÃO, O QUE GER

A CONSTANTES DESENTENDIMENTOS E INSATISFAÇÕES entre usuários e trabalhadores . O con

selho tem acompanhado esta situação e vê com gravidade por que além de não resolver 

o problema do usuário , prejudica a saúde mental do funcionário . 

UPA ODONTOLÓGICO Campinas tem uma população estimada em 1.236.MIL Habitantes e APEN

AS 1 PA odontológico ( muito distante, Centro Hospitalar Ouro Verde )   

Com a defasagem de profissionais dentistas e auxiliares ao longo de muitos anos no C

S Barão Geraldo , foi se acumulando uma demanda por serviços dentários .  Hoje preci

samos , além de mais  dentistas no centro de saúde , uma UPA odontológica , para que 

consigamos  oferecer à população tratamentos restauradores  e  preventivos . Diariam

ente há muitos casos de urgência que impossibilitam o agendamento de tratamento. A d

emanda reprimida e gigantesca .  
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2. CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE SAÚDE NO BAIRRO REAL PARQUE e no Bairro  Guará .                                                                                              

Considerando a reforma em vigência onde as equipes foram descentralizadas par

a a Subprefeitura e Síndrome de Down a população tem reportado a este conselh

o sobre a melhora nos acolhimentos, qualidade nos atendimentos e diminuição n

o tempo de espera isso corrobora com a importância de manter as equipes desce

ntralizadas e ainda mais perto da população. Para atender esta demanda inicia

lmente será apontado por este Conselho a necessidade de descentralização de p

elo menos duas equipes:  Equipe 1 que abrange a área do Real Parque onde se e

ncontra uma das populações mais Sus dependente e Equipe 3 no Guará que além d

e sua sus dependência se localiza longe da região Central , por morar muito l

onge ,tem dificuldade em ir ao Centro de Saúde , muitas vezes seu problema at

é agravou e não dá mais para ser resolvido na Unidade Básica   

3. LOCAÇÃO E ADEQUAÇÃO IMEDIATA  DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE UM MÓDULO DO C

ENTRO DE BARÃO GERALDO . Atualmente a Unidade não tem espaço físico para ampl

iação e o fato de concentrar as cinco equipes de Saúde em um local hoje peque

no em vários momentos do dia a concentração de pessoas é acima de sua capacid

ade, gerando conflitos e comprometendo por vezes o acolhimento de seus usuári

os e de acordo com os servidores o próprio Nasf tem atendido antes da reforma 

na Subprefeitura por falta de espaço físico, isso reforça a necessidade de de

scentralização das equipes. 

4.  Este Conselho solicita reposição das máquinas e reposição urgente para evit

ar o comprometimento dos atendimento aos usuários. 

Os equipamentos de informática ( computadores) estão em estado precário que p

or muitas vezes comprometem os atendimentos devido a demora em ligar, não fun

cionamento e a ainda a reclamação dos servidores pela demora da assistência d

e informática para resolução dos casos.  

5.  Este Conselho solicita maior oferta nos serviços primários e secundários do 

Distrito de Barão Geraldo. 
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Os moradores de Barão Geraldo reclamam pela insuficiência  de serviços que pr

ocuram e que variam desde o atendimento no dia ( demanda espontânea ) às cons

ultas multiprofissionais e a demora por agendamentos de especialistas e exame

s especializados.   

6. Apoio institucional para maior abrangência do cadastramento da população  At

ualmente a população está apenas com um média de 40% de sua população cadastr

ada, e levando em conta a sus dependência de toda população e a grande dificu

ldade relatada pelos agentes comunitários em cadastrar os condomínios este Co

nselho solicita junto a SMS a possibilidade de alguma ferramenta tecnológica 

e formal ( Institucional) para auxiliar neste cadastramento importante levand

o em consideração a atual forma de repasse financeiro Federal. 

7. Imprescindível e urgente o aumento de Profissionais para repor as vagas já ex

istentes , bem como o aumento de equipes para atender à população, solicitamo

s as seguintes contratações : 

            NASF:1  Assistente Social  , Psicólogo e 1 Nutricionista 

            ESFs: 10 Agentes comunitários de Saúde, 1 Médicos de saúde da família, 1

0 técnicos de enfermagem. 2 dentista , 2 auxiliares de Saúde Bucal  

8. Articular com a Subprefeitura de Barão Geraldo a limpeza das calhas do centro 

de saúde a cada 3 meses. 

9. Solicitar junto a SMS a aquisição de vagas no estacionamento lateral ao centr

o de Saúde e otimizar as vagas em torno para os usuários, servidores e pessoa

s com necessidades especiais. Para atender minimamente está demanda seria nec

essários ao menos 80 vagas de estacionamento 

10.  Pactuar com o Distrito e SMS o conserto e manutenção preventiva da autoclave 

de forma que os materiais possam ser esterilizados na unidade.  

11. Solicita  a climatização dos consultórios visto que diante das frequentes pan

demias houve uma  exigência  maior na paramentação dos profissionais  tornand
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o  insuportável o trabalho na maior parte das estações climáticas  do Sudoest

e Brasileiro .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


