
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS

CONSELHO LOCAL DE SAÚDE DO CENTRO DE SAÚDE DA VILA BOA VISTA

Campinas, 07 de outubro de 2022.

Oficio: 03/2022
Ao Ministério Público do Estado de São Paulo.

O Conselho local de saúde do Centro de Saúde da Vila Boa Vista e Parque Via Norte cumpre-se

em informar a situação degradante na qual esta unidade se encontra, bem como as necessidades

identificadas pelos usuários e trabalhadores.

De acordo com o TabNet Campinas 2020, o Centro de Saúde da Vila Boa Vista e Parque Via

Norte atende uma população estimada em 13.791 (treze mil setecentos e noventa e um) habitantes,

muito embora seja possível prever que tais dados podem estar defasados, pois não houve atualização

recente do sistema de informação em Saúde nos últimos anos.

O Conselho, em reunião ordinária realizada no dia 06/09/22 (terça-feira, às 17h, registrado em

ata), decidiu o início da atualização dos dados do usuário para a aquisição de números precisos e

atualizados. Dito isso, pode-se constatar que, atualmente, devemos estar acima do montante de

usuários citado anteriormente, passando dos 14 mil.

A unidade deveria ter três equipes de Saúde da Família, atendendo em média 300 (trezentas)

pessoas por dia. Tais atendimentos estariam diluídos em: demanda espontânea (acolhimento),

consultas agendadas, vacinas, farmácias e odontologia. Os tipos de atendimento citados são

distribuídos entre as equipes para mantê-los baseados nos indicadores em saúde preconizados pelo

Ministério da Saúde. Dito isso, no atual momento, não há sequer a disponibilidade de uma equipe de

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

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

vez mais dependente do SUS), apesar de existir nos arredores consubstancial número de empresas e

comércios que aumenta a demanda de procura dos serviços como acolhimento, vacinas e retiradas de

medicação na farmácia.

Este conselho entende que a carga de trabalho do Centro de Saúde com vacinas, sintomáticos

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

tentar absorver todas as necessidades de atendimentos diários. A razão disso é a escassez de

funcionários da saúde contratados para este Centro de Saúde.

A implantação da equipe do Nasf tem sido um diferencial principalmente acerca dos

atendimentos relacionados à Saúde Mental. Entretanto, o Nasf torna-se limitado quando não há

nenhuma equipe de Saúde da Família com quadro completo de trabalhadores configurado aos moldes

do Ministério da Saúde.
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O Conselho Local de Saúde tem acompanhado o contexto do Centro de Saúde ao longo dos

meses, e tentado dialogar diretamente com a Secretaria de Saúde, pois a unidade não tem conseguido

realizar as ofertas e dispôr os acessos necessários aos usuários para os serviços básicos. Assim,

dificulta-se um atendimento adequado, levando ainda em consideração que não houve falta de

orientação aos funcionários, — que foram instruídos a fazer o possível diante da escassez de médicos

— mas pela falta de funcionários (médicos, especialmente) e da alta demanda.

Os relatos são de que 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, muitas vezes resultando em ameaças e ofensas. Na maioria dos casos, os conflitos são

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

sendo negado, mas na realidade está indisponível — e da dificuldade da oferta de agenda para

consulta, seja para renovação de receitas (de alto custo ou não), pedidos de novos exames ou

reavaliação para pacientes com doenças crônicas.

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

canais oficiais de ouvidoria do município.

Em meados do mês de Maio deste ano, a médica generalista pediu sua aposentadoria, deixando

a unidade com apenas um médico generalista (Diego) de 20 (vinte) horas semanais. Tal carga horária

não cobre a retaguarda necessária para garantir o acesso da população ao atendimento médico.

Na última reunião extraordinária deste conselho, no dia 14/07/22 às 17h30, chegou ao

conhecimento deste coletivo que este único médico generalista pediu exoneração e já definiu sua saída

para o final deste mês de Julho. Esse fato se configurou como uma situação grave, uma vez que as

equipes de Saúde da Família ficaram sem referência de médico generalista.

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

médica de 36 horas semanais, mas não expôs certeza de quando ela iniciaria as atividades, e nem

mesmo se tal contratação se efetivaria. Afinal, há dependência da documentação ser apresentada à

gestão no devido prazo.

De fato, uma médica emergencial (Marlene), no dia 18 de Agosto, foi introduzida ao Centro de

Saúde. Do dia em que chegou até 06/09, ela fez 162 consultas — fora emergências —, e ainda está

tentando manter os exames em dia, pois a quantidade é massiva. Ainda, muitos exames deverão ser

feitos novamente, fora a agenda que está se abrindo e sendo organizada para o mês seguinte. Dito isso,

pedimos encarecidamente que sejam mandados mais médicos, pois ela nem fechou o mês e já está

sobrecarregada. Para agravar a situação da unidade, a pediatra entrou de férias e está prestes a se

aposentar. Ainda não se tem ciência de, após seu retorno das férias, quando ela se aposentará. O

contexto atual do Centro de Saúde é de caos e desorientação.
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De todo modo, uma médica emergencial com carga horária de 36 horas semanais, pela avaliação

deste Conselho enquanto entidade de controle social da Saúde Pública, não será suficiente para cobrir

a prospecção ideal de atendimento, que seria de três equipes completas. Isso é agravado, ao tratar-se de

uma Unidade de Saúde que abarca aproximadamente 14.000 usuários — sendo que tal montante será

atualizado, havendo expectativa de que esse número aumente. É observado, então, que a situação da

Unidade está crítica, e já vem sofrendo há meses com falta de profissionais e recursos.

Fomos informados, ainda, na reunião de 03/10/22 que a única pediatra disponibilizada para este

Centro de Saúde está cumprindo suas férias, fazendo com que a Unidade fique por 30 dias sem

atendimento pediátrico por parte dela. Assim, a médica generalista — que já estava com alta demanda

antes desse cenário — deverá, também, prestar atendimento para as crianças.

Em uma conversa com a coordenadora do distrito norte (Marcelle), deixando-a ciente desses

fatos, ela dispôs ao Centro de Saúde uma pediatra provisória que prestará atendimento durante 2h,

somente às Terças. Contudo, esse atendimento sequer será feito por modalidade presencial, fazendo

uso da ferramenta de teleatendimento. Vale ressaltar, porém, que o método de atendimento à distância

mostrou-se ineficaz com os adultos, e tampouco foi bem recebido por tais pacientes, sendo alvo de

reclamações diversas e com as mais variadas naturezas. Não há indício algum de que, com os

pacientes pediátricos, o resultado seria diferente.

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

de Campinas

● Reposição dos médicos pediátricos das três equipes da estratégia de saúde das crianças.

● Contratações de mais dois médicos generalistas com a finalidade de cobrir as outras duas

equipes 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 mais um profissional odontológico, pois a profissional capacitada que já

realiza os atendimentos está sobrecarregada pela alta demanda. Aponta-se, ainda, que há duas

salas e apenas uma está em uso por um profissional da área. Adicionalmente, apesar de termos

equipamento de raio-X, há falta de anestesia para a realização de procedimentos

odontológicos, forçando-nos a desmarcar consultas que já estavam agendadas.

● Contratação de mais um profissional da farmácia, pois atualmente uma está cumprindo suas

férias, e outra seguindo sua escala horária. Assim, há horários vagos onde os usuários não

conseguem adquirir seus medicamentos pela falta de um funcionário disponível, levando à

crença de que a farmácia está fechada, e acarretando em conflitos entre usuários e funcionários
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(situação que já ocorreu, e requisitou a intervenção de membros do Conselho para investigar e

apaziguar a tensão).

● 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.

● Disponibilização de medicamentos de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), para prevenir a

contração de HIV pela população periférica.

Desde já agradecemos a atenção.

______________________________________________________________

Coordenadora da Conselho Local de Saúde da Vila Boa Vista


