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                                                                                              Campinas, 04 de novembro de 2022. 

 

Oficio: 01/2022 

Ao  Secretário de Saúde de Campinas 

C/C  Ao Distrito da Saúde Sudoeste 

Ao Conselho Municipal de Saúde  

 

 

O Conselho local de saúde do Centro de Saúde da Vila União vem informar a situação precária 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 (CS) da Vila União atende uma população 

estimada aproximadamente 12.000 (doze mil) 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. Além disso, existem previsão de novos empreendimentos de moradia para serem concluídos, o que fará 

ampliar o número de moradores no território do CS.    

A unidade possui três equipes de Saúde da Família. Segundo o dimensionamento de pessoal considerado 

pelo Conselho Municipal de Saúde, cada equipe de Saúde da Família deve cuidar de no máximo 3.500 pessoas, 

para que o atendimento seja adequado às necessidades das famílias, conforme deliberado na reunião do pleno 

de 13 de outubro pp. (Resolução 03 de 13/10/2022, disponível: 

https://cms.campinas.sp.gov.br/sites/cms.campinas.sp.gov.br/files/arquivos-

cms/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20n.%203%20de%2013.10.22%20que%20disp%C3%B5e%20sobre%20a

%20melhoria%20da%20efetividade%20da%20atenc%CC%A7a%CC%83o%20ba%CC%81sica%20em%20

Campinas.pdf). Cada equipe de Saúde da Família tem sua composição definida por 1 médico generalista em 

jornada completa ou 2 de 20h/sem, 1 enfermeiro, 3 técnicos de enfermagem, 4 agentes comunitários de saúde, 

1 dentista em jornada completa ou 2 de 20h/sem, 1 técnico ou auxiliar de saúde bucal. O Centro de Saúde deve 

atender diariamente a demanda espontânea (acolhimento), consultas agendadas, vacinas, farmácia, 

procedimentos de enfermagem, saúde bucal, encaminhamentos para exames e consultas de especialidades, 

baseado em indicadores de saúde preconizados pelo Ministério da Saúde e pela propria Secretaria. 

Mas, no atual momento, temos apenas 1 equipe de saúde da família completa, sendo que 2 médicos 

generalistas estão aguardando nomeação para assumirem o trabalho, 03 enfermeiros, 04 tecnicos de 

enfermagem, 04 agentes comunitários de saúde, 02 dentistas, 02 tecnicos ou auxiliares de saúde de bucal. 

Permanecemos desde junho deste ano sem médico até o início de outubro, com algumas horas de empréstimo 

do profissional do CS Santa Lúcia. Recentemente assumiu 01 médico generalista e aguardamos os 02 restantes 

que realmente assumam em breve suas funções.   

Em relação aos farmacêuticos e técnicos ou auxiliares de farmácia o serviço conta com 02 técnicos, mas 

não tem farmacêutico. Atualmente, a Farmácia tem funcionado em meio período, sendo que um dos técnicos 

está afastado por problemas de saúde. Temos 01 recepcionista, 01 administrativo e 01 guarda fazendo a 

vigilância.  

https://cms.campinas.sp.gov.br/sites/cms.campinas.sp.gov.br/files/arquivos-cms/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20n.%203%20de%2013.10.22%20que%20disp%C3%B5e%20sobre%20a%20melhoria%20da%20efetividade%20da%20atenc%CC%A7a%CC%83o%20ba%CC%81sica%20em%20Campinas.pdf
https://cms.campinas.sp.gov.br/sites/cms.campinas.sp.gov.br/files/arquivos-cms/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20n.%203%20de%2013.10.22%20que%20disp%C3%B5e%20sobre%20a%20melhoria%20da%20efetividade%20da%20atenc%CC%A7a%CC%83o%20ba%CC%81sica%20em%20Campinas.pdf
https://cms.campinas.sp.gov.br/sites/cms.campinas.sp.gov.br/files/arquivos-cms/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20n.%203%20de%2013.10.22%20que%20disp%C3%B5e%20sobre%20a%20melhoria%20da%20efetividade%20da%20atenc%CC%A7a%CC%83o%20ba%CC%81sica%20em%20Campinas.pdf
https://cms.campinas.sp.gov.br/sites/cms.campinas.sp.gov.br/files/arquivos-cms/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20n.%203%20de%2013.10.22%20que%20disp%C3%B5e%20sobre%20a%20melhoria%20da%20efetividade%20da%20atenc%CC%A7a%CC%83o%20ba%CC%81sica%20em%20Campinas.pdf


     CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS 
 
CONSELHO LOCAL DE SAÚDE DO CENTRO DE SAÚDE DA VILA UNIÃO 

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

SUS 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 Santa 

Lúcia.  Temos o atendimento de 01 terapeuta ocupacional (18h/sem), 01 fisioterapeuta (18h/sem), 01 assistente 

social (18h/sem) e 01 psicólogo (18h/sem). Entretanto, o Nasf torna-se limitado quando não há equipe de 

Saúde da Família com quadro completo de trabalhadores. 

O Conselho Local de Saúde tem acompanhado a unidade e tentado dialogar, mas o serviço não tem 

conseguido dar conta das ofertas e oferecer acesso necessário aos usuários, para que tenham um atendimento 

adequado.  Os relatos são de que a unidade não consegue realizar as ofertas necessárias para todas as demandas, 

gerando cada vez mais conflitos entre usuários e trabalhadores, muitas vezes ocasionando ameaças e ofensas. 

Na maioria dos casos, os conflitos são oriundos da procura dos usuários por atendimento médico, cuja 

agenda para consulta não está ainda disponível nas 2 equipes, seja para renovação de receitas e receitas de alto 

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

Em relação aos medicamentos dispensados pela Farmácia, há queixas frequentes da falta de remedios 

de uso contínuo para hipertensão e diabetes, por exemplo. Solicitamos a lista de medicamentos que estão 

faltando atualmente neste CS, mas ainda não nos foi fornecida, apenas o que está no site da Secretaria.  

Temos problemas também de manutenção no serviço, pois a autoclave do serviço há 4 anos está para 

ser consertada. Também as paredes do CS estão infestadas de cupins. Ambos os temas foram pauta da comissão 

de obras do Conselho Municipal, que solicitou ao coordenador do CS que providenciasse um requerimento à 

Secretaria para resolver ambos os problemas.  

 

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

Campinas 

● Reposição de 05 (cinco) técnicos de enfermagem, 12 (doze) agentes comunitários, 01 (um) 

farmacêutico e 01 (um) auxiliar ou técnico de farmácia.  

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

dificuldade de acesso ao serviço. 

● Remédios de uso contínuo da rede pública, uma vez que os moradores não têm como arcar com os 

custos. 

● Conserto da autoclave e a descupinização de todo o serviço.  
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           Desde já agradecemos a atenção. 

 

 

 

 

___________________________________    ______________________________ 

 

 

 

___________________________________   ______________________________ 

 

 

    _____________________________________ 

 

Representantes de Usuários do  

Conselho Local de Saúde da Vila União 

 

 

 


