
 

 
                                                                                              Campinas, 04 de novembro de 2022. 

 

Oficio: 01/2022 

Ao  Secretário de Saúde de Campinas 

C/C  Ao Distrito da Saúde Noroeste 

Ao Conselho Municipal de Saúde  

 

 

O Conselho local de saúde do Centro de Saúde da Ipaussurama vem informar a situação dificil na qual 

esta unidade se encontra, bem como as necessidades identificadas pelos usuários e trabalhadores. 

   Para que o atendimento seja adequado às necessidades conforme deliberado na reunião do pleno dia 

01/11/22. O Centro de Saúde deve atender diariamente a demanda espontânea (acolhimento), consultas 

agendadas, vacinas, farmácia, procedimentos de enfermagem aumentos para exames e consultas de 

especialidades. 

Sua área de abrangência é predominantemente residencial, composta por uma população cada vez mais 

dependente. 

Este conselho entende que a carga de trabalho do centro de saúde com vacinas, sintomáticos 

respiratórios, acolhimento entre várias outras responsabilidades das equipes tem sido bastante exaustiva ao 

tentar absorver todas as necessidades de atendimentos diários. 

A implantação da equipe do NASF tem se dado mediante profissionais compartilhados do CS. 

Ipaussurama.   

O Conselho Local de Saúde tem acompanhado a unidade e no período foi observado as seguintes 

necessidades para o funcionamento ideal da unidade: 

 Redimensionar a população das unidades de saúde já existentes 

 2023 – Centro de “Marialva” ou módulo que melhore o acesso dos usuários (S. Judas, Marialva, 

Ouro Preto, Uruguai e Jd. Maringá) novo Paraisópolis. 

 Redimensionamento das equipes NASF contemplando um dimensionamento adequado. Bem 

como construção de mais uma NASF (Ampliar composição) priorizando fono 

 Buscar outras CS para ajudar conforme a necessidade  

 Especialidades: Melhoria da compra de serviços ampliando acesso 

 Contratação de mais médicos de SF por meios de concurso público 

 Contratação de profissional fonoaudiólogo para a equipe NASF 2 (já existente) 

 Criação de uma segunda equipe NASF completa, dentro de território considerando o 

redimensionamento correto das CS sendo vulnerabilidade de território e SUS dependência 

(segunda categoria são das áreas de ocupação) NASF 2 já possui. 

 Equipes de saúde das famílias completas para no máximo 3.500 pessoas. 

  

  

           Desde já a equipe de Conselheiros, formados por: 

 

 Marta de Jesus Nicolau Rocha ------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 Leila Cursino Batista ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Rosemar Viela Alves da Silva ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Pedro Aparecido Egidio ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Maria dos Santos Ferreira ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Paula Souza --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

São gratos pela atenção. 

Att, Conselheiros Local de  Sáude C.S. Ipaussurrama 

 

 

   

 

 

 


