A ta da reunião do Conselho Municipal de Saúde realizada aos vinte e três dias do mês de novembro de 2005
Estiveram presentes à reunião: Sra. Ana Paula S. Augusto, representante dos trabalhadores de saúde do serviço privado; Sr. Edilson Baqueiro, representante dos
serviços de saúde da PUC-Cam pinas; Sra. Edna F.de Sousa, representante dos trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Sr. Ercindo Mariano Jr.,
representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Noroeste; Dr. Gilberto L.M. Selber, Secretário de Saúde e Presidente do Conselho; Sr. Gustavo M.Frias,
representante do Movim ento Sindical; Sr. João Xavier, representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Sul; Sr. José Araújo S. Filho, representante do
Movim ento Popular de Saúde; Sr. José Luiz Zétula, representante do Movim ento Sindical; Sr. José Paulo Porsani, representante do Movim ento Sindical; Sr. Kurt
Ke lle r, representante do Movim ento Popular de Saúde; Sra. Leonilda B.Cabrera, representante do Movim ento Popular de Saúde; Dra. Lígia Ap. N. de Alm eida,
representante dos serviços de saúde m unicipais; Dr. Luiz Carlos Zeferino, representante da UNICAMP; Sr. Luverci C.Rocha, representante dos Conselhos Locais de
Saúde do Distrito Leste; Sra. Maria Ivonilde Vitorino, representante dos trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Sra. Maria Izabel N. Marques,
representante dos conselhos de classe; Dra. Mary Angela Parpinelli, representante dos serviços de saúde da UNICAMP; Dra. Nadja M.M. Abdalla, representante da
Diretoria Regional de Saúde; Dr. Odorino H. Kagohara, representante da PUC-Cam pinas; Dr. Pedro Hum berto Scavariello, representante da Secretaria de Saúde;
D r. Rober T. Hetem , representante do Hospital Mário Gatti; Sra. Suely Fátim a de Oliveira, representante do Movim ento Sindical; Sr. Waldom iro Aprile Jr.,
representante do Movim ento Popular de Saúde; Dr. Edison M. Silveira, representante suplente dos serviços de saúde m unicipais; Sra. Isabel P.de Oliveira,
representante suplente dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Noroeste; Sr. José David Santom auro, representante suplente dos trabalhadores de saúde do
serviço público m unicipal; Sr. Reginaldo B. De Paiva, representante suplente do Movim ento Sindical; Sr. Ricardo Cam pos Moura, representante suplente das
associações de portadores de deficiência e/ou patologias; Sra. Salm a R. Balista, representante suplente da Secretaria de Saúde; Sra. Soeli A.M. Gava,
representante suplente do Movim ento Popular de Saúde; Sra. Silvia S.T. Nicolau, secretária do Conselho; funcionários da Secretaria de Saúde; conselheiros locais
de saúde; alunos da FCM UNICAMP. Justificaram ausência: Sr. André L.C. Fonseca, representante dos hospitais filantrópicos; Sra. Cristiane S. Ferreira,
re pre se nta nte do Movim ento Sindical; Sra. Elizabete G. Miranda, representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Sudoeste; Sra. Ezenilda S. Silva,
representante das associações de portadores de deficiência e/ou patologias; Sr. Paulo Sérgio Gom es, representante do Movim ento Sindical; Sra. Solange Ap. De
Moraes, representante dos prestadores de serviços não hospitalares. Faltaram : Dr. João Plutarco R. Lim a, representante dos hospitais filantrópicos; Sr. José
Augusto de Melo, representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Norte; Dra. Taniella C. Mendes, representante das entidades de classe.
A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Aprovação da ata das reuniões de 26.10 e ex traordinária de 09.11.05; 2) Aprovação da prestação de contas
referente ao 1° sem estre de 2005; 3) Projeto de Aquisição de Unidade Móvel de Saúde pela Associação Terapêutica Cristã; 4) Hospital de Clínicas da UNICAMP;
5) Vigilância em Saúde; 6) Inform es.
Sra. Silvia iniciou a reunião com unicando que o Dr. Carlos Frazatto e sua suplente, Sra. Marli dos Reis, representantes das associações de aposentados, haviam
solicitado afastam ento do Conselho. O m esm o foi feito pelo Sr. José Carlos Pinheiro de Freitas, representante do Movim ento Sindical, tendo assum ido em seu
lugar a Sra. Suely Fátim a de Oliveira. Em seguida Sr. Zétula colocou as atas das reuniões anteriores em votação, tendo sido a da reunião de 26.10 aprovada com
03 abstenções e a da ex traordinária de 09.11 aprovada com 07 abstenções. Conform e deliberado na reunião anterior, Sr. Zétula lem brou aos presentes que não
seria feita a reapresentação da prestação de contas e que seria colocada direto em votação. Antes de iniciar o processo, Sr. Júnior propôs que, antes de fazer a
aprovação da prestação de contas do 1º sem estre, a Secretaria de Finanças fosse cham ada para prestar esclarecim entos sobre o corte no orçam ento da Saúde.
Sr. Zétula lem brou que a m atéria em votação era a prestação de contas e não o orçam ento de 2006. Sendo assim , Sr. Júnior propôs que a Secretaria Ex ecutiva
fizesse um docum ento ex igindo que o Secretário de Finanças com parecesse ao Conselho para prestar esclarecim entos. Sra. Ivonilde estranhou a proposta, pois
na últim a reunião o Conselho Fiscal havia apontado a aprovação das contas. Colocou tam bém que, apesar de considerar im prescindível a discussão sobre o
orçam ento, aquele não era o m om ento adequado. Sr. David lem brou que a Secretaria Ex ecutiva só poderia encam inhar algum docum ento se o Conselho assim o
deliberasse e que na Conferência de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde tinham sido aprovadas duas m oções sobre o assunto a serem encam inhadas
um a ao Prefeito e outra ao Presidente da Câm ara. Sr. Xavier reforçou a necessidade de ser discutido o corte do orçam ento de 2006. Dr.Gilberto assum iu o
com prom isso de encam inhar o convite ao Secretário de Finanças para que viesse prestar esclarecim entos em próx im a reunião, o que foi acatado pelos
conselheiros. Sendo assim , Sr. Zétula colocou em votação a prestação de contas relativa ao 1° sem estre de 2005, tendo sido aprovada com 3 votos contrários e 2
abstenções. Perguntou aos conselheiros se havia consenso entre os conselheiros de que a proposta do Sr. Júnior fosse encam inhada, ou seja, que o Secretário
de Finanças fosse convidado para esclarecer as questões relativas ao orçam ento em um a próx im a reunião. Sr. Porsani considerou im portante o esclarecim ento,
em bora não fosse suficiente. Na sua opinião os conselheiros precisariam m anifestar-se, propondo um a m oção ou um a carta à população protestando contra essa
situação. Sr. Zétula, em nom e da m esa, propôs a realização de um a reunião ex traordinária no dia 29.11, 3ª feira, com a presença do Secretário Finanças, o que
foi aprovado pelos presentes. Sr. David propôs o envio de m oção do próprio Conselho posicionando-se contrário à proposta de orçam ento apresentada para a
área da saúde, proposta essa aprovada pelos presentes. Sr. Zétula leu o tex to da m oção, que foi aprovado pelos conselheiros, cujo teor segue transcrito: “Moção
de Apelo aos Senhores Vereadores: Nós, conselheiros m unicipais de saúde, usuários e Movim ento Popular de Saúde, nos dirigim os a V.Sas. para apelar para o
seu bom senso e responsabilidade no sentido de não aprovar a peça orçam entária no que se refere ao item saúde. Verificam os indignados o corte feito e tem os
certeza que tal fato trará grandes prejuízos à assistência à saúde da população usuária do Sistem a Único de Saúde – SUS. Prim eiro os que m ais precisam : bonita
frase, porém , se este orçam ento for aprovado com o está, os que m ais precisam ficarão na espera por um m elhor atendim ento na saúde, prejudicando, assim , a
sua qualidade de vida.” Vereador Angelo inform ou que no dia 29, às 10 horas, seria realizada audiência pública para discussão do orçam ento e que sua votação
não seria realizada naquela sem ana com o havia sido anunciado.Vereadora Marcela inform ou que o orçam ento seria votado no dia 05.12 e que o Vereador Artur
Orsi tinha proposto um a m oção de repúdio ao não cum prim ento do percentual de orçam ento (17%) determ inado na Lei Orgânica do Município, m as que essa
m oção não tinha sido aprovada pelos dem ais vereadores. O próx im o ponto da pauta era a discussão do projeto de aquisição de unidade m óvel pela Associação
Terapêutica Cristã. Sra. Silvia esclareceu tratar-se de entidade assistencial sem fins lucrativos, que desenvolve trabalho de tratam ento e recuperação em
dependência quím ica nos m oldes de um a com unidade terapêutica. A entidade foi contem plada com um a em enda parlam entar no valor de R$ 40.000,00 para
aquisição de veículo para transporte dos pacientes para o sistem a público de saúde, bem com o dos funcionários e voluntários da unidade adm inistrativa para a
unidade de tratam ento, tendo com o m eta, além de regularizar o atendim ento clínico dos pacientes, am pliar em 50% as atividades terapêuticas a eles oferecidas.
Se ndo assim , com o já era de conhecim ento de todos, o Ministério da Saúde ex igia que houvesse aprovação do Conselho. Inform ou que, por solicitação da
Secretaria Ex ecutiva, os conselheiros Ricardo e David, juntam ente com a Sra. Elza, coordenadora do Program a de Saúde Mental, visitaram o local, tendo esta
últim a declarado que não havia nada que constituísse im pedim ento técnico ao trabalho lá realizado. Sr. Ricardo relatou a visita feita na instituição e convidou a
todos para que fizessem o m esm o. Sr. David reforçou as colocações feitas pelo Sr. Ricardo e declarou seu voto favorável à solicitação. Colocada em votação, a
proposta foi aprovada com 2 votos contra e 2 abstenções. Term inado esse ponto, passou-se à discussão sobre o Hospital de Clínicas (HC) da UNICAMP. Dr.
Zeferino iniciou sua apresentação colocando que no cam pus da UNICAMP ex istem 2 hospitais, o CAISM e o HC, e que a universidade gerencia tam bém o Hospital
Regional de Sum aré e, a partir de janeiro de 2006, estará assum indo a gerência do de Hortolândia. Apresentou dados do orçam ento do hospital e seu
funcionam ento no que diz respeito às especialidades e à Unidade de Em ergência referenciada. O orçam ento do hospital durante os últim os 10 anos vem
consum indo, em m édia, 15% do orçam ento total da Universidade e tem 2 grandes com ponentes, ficando 67% de recursos próprios e 33% de recursos SUS, o que
tem ocorrido nos últim os 10 anos. O fato de ter dim inuído leitos no final de 2003 não acarretou dim inuição no núm ero de atendim entos. Declarou que a produção
em alta com plex idade tem s id o m aior do que o que vem sendo pago pelo SUS. Apresentou um a série de dados referentes aos atendim entos realizados pelo
hospital e pela Unidade de em ergência referenciada, tendo neste últim o caso, dim inuído um pouco o núm ero de atendim entos. Sobre a procedência do paciente
inform ou que o m aior núm ero é referente à dem anda espontânea e que, após avaliação de risco, verificou-se que a m aioria dos casos não apresenta risco
aparente. Outros dados apresentados: total de pacientes atendidos segundo procedência e especialidade; total de atendim entos por distritos de Cam pinas e
especialidade; m édia diária de pacientes em m aca; tax a de utilização das vagas disponibilizadas para a DIR; valor da dívida do hospital. Term inada a
apresentação, abriu-se a palavra aos presentes, tendo participado das discussões os senhores: Edison, João Olím pio, Júnior, Felipe, residente da UNICAMP.
Foram apresentados os seguintes questionam entos: estranham ento com relação à disponibilidade de vagas em algum as especialidades, com o por ex em plo
neurologia, quando a fila de espera do m unicípio é im ensa; o estabelecim ento de parceria entre os Distritos Norte e Leste com a UNICAMP deverá m elhorar o
sistem a de referência e contra-referência, bem com o o acesso da população; criação de um conselho com a participação da região m etropolitana. Respondendo
às questões colocadas Dr.Zeferino colocou que entrou em contato com a Dra. Valéria Vendram ini, responsável pelas especialidades do m unicípio, bem com o com
as DIR da região, para abrir um m elhor canal de com unicação a fim de dim inuir o tem po de espera para atendim ento no hospital, bem com o para a m elhor
ocupação das vagas. Declarou estar realizando um trabalho internam ente ao hospital visando m elhorar a inform ação e tam bém a distribuição das escalas. Com
re la çã o à criação de conselho gestor, Dr. Zeferino inform ou que defendeu no Conselho Universitário a proposta, m as que esse é um processo em evolução,
considerando que a Universidade vá assum ir essa questão. Ex iste a necessidade de ter algum a estrutura paralela que funcione com o interventora adm inistrativa
para alguns procedim entos, com o ocorre em Sum aré, pois continuar trabalhando com a Funcam p poderá significar risco para o hospital, sem que isso signifique
sua privatização. Dr. Gilberto cum prim entou Dr. Zeferino pelo esforço que vem em preendendo no HC da UNICAMP e que sua atuação proporcionará um grande
avanço na parceria com a Secretaria. Colocou que ainda há um a deficiência m uito grande na regulação do sistem a e que será iniciado processo de licitação para a
real inform atização da rede objetivando a m elhoria dessa regulação. Aproveitou a oportunidade para inform ar que o m unicípio receberá, no próx im o ano, R$ 1
m ilhão de reais para realização de 1640 cirurgias, o que vai zerar a lista de espera. Inform ou tam bém que em reunião realizada no dia anterior entre o Prefeito e
o Presidente da República, este últim o declarou ser o Hospital Ouro Verde um a das 4 grandes prioridades para a saúde no país. Term inado esse ponto, passouse à apresentação da Vigilância em Saúde no m unicípio d e Cam pinas. Sra. Salm a iniciou a apresentação lem brando a definição de vigilância em saúde dada
pelo Código Sanitário do Estado de São Paulo e qual era tradicionalm ente seu cam po de atuação. Com a gestão plena, essa área de atuação passou a ser
tota lm e nte m unicipalizada e tem com o objeto de ação: Do e nça s de notificação com pulsória; Im unização; Saúde do trabalhador; Zoonoses de interesse para a
saúde pública; Saúde am biental; Produtos e serviços de interesse à saúde; Estabelecim entos de interesse à saúde de baix a, m édia e alta com plex idade. A área
desenvolve as seguintes ações e atividades: notificação e coleta de dados; investigação / inspeção; diagnóstico e tratam ento de casos; registro, consolidação e
análise dos da do s; ava lia çã o; m edidas de intervenção e controle; educação e com unicação; elaboração de norm as técnicas. A Vigilância em Saúde tem com o
diretrizes: as UBS com o foco principa l do sistem a; Descentralização com petente respeitando as priorida de s e características locais e os níveis de com plex idade
dos problem as; Integralidade das ações, com apoio dos diversos serviços; Intersetorialidade; Estim ular a participação popular, criando protagonism o na resolução
de problem as e aum entando a autonom ia das pessoas (trabalhar com e não sobre ou para); Vigilâ ncia à saúde calcada no trabalho de educação em saúde,
usando a fiscalização com o um dos instrum entos de atuação; Utiliza çã o da inform ação em todos os níveis de gestão p a ra a tom ada de decisões. Sra. Salm a
ex plicou tam bém com o se dá a organização dos serviços de Vigilância. As equipes técnicas da CoViSA e das ViSas são m ultiprofissionais e únicas, s e m separação
entre Vigilância Sanitária, Epidem iológica, Am biental, Controle de Zoonoses e Saúde do Trabalhador, sendo que a Co ViSA é a referência té cn ica e faz a
coordenação m unicipal do s is te m a e as Vis a s prestam serviços direto à população e a p o io às unidades de sua área. Já o CCZ, CRST, CR-DST/AIDS são
unidades e spe cia liza da s, que prestam serviço direto à população, constituindo-se com o serviços de referência e apoio, desenvolvendo trabalhos de âm bito
m unicipal. Todos os Centros de Saúde contam com Núcleos de Saúde Coletiva, com o objetivo de am pliar a capacidade de resolução dos problem as de sa úde da
população e de prom over m a io r aprox im ação dos Centros de Saúde dos proble m a s relacionados ao território. Enfatizou que todas as ações da vigilância são
destinadas a 100% da população do m unicípio, relacionando-se com as áreas de Meio Am biente; Agricultura; Educação; Com unicações; Judiciário; Ministério
P úblico ; Legislativo; Sistem a pe nite nciá rio ; Im pre nsa ; Em presas; Associações; Instituições; Sociedade o rga niza da . Term inadas essas colocações, Sra. Salm a
apresentou im agens ilustrativas de todas as ações realizadas pelos profissionais da Vigilância em Saúde. Dado o adiantado da hora, não foi aberta a palavra aos
presentes, tendo sido solicitado à Secretaria Ex ecutiva que, dada sua im portância, o assunto fosse recolocado em pauta para um a próx im a reunião. Nada m ais a
ser tratado, encerro a presente ata, a qual assino com os dem ais presentes.
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