A ta da reunião do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e três
Estiveram presentes à reunião: Dr. Adail de Alm eida Rollo, representante do Hospital Mário Gatti; Dr. Adilson Rocha Cam pos, representante da Secretaria
Municipal de Saúde; Sra. Cláudia Vieira Carnevalle Mussi, representante da Diretoria Regional de Saúde; Sr. Edilson Baqueiro, representante dos serviços de
saúde da PUCCAMP; Sr. Ercindo Mariano Jr., representante dos Conselhos Locais de Saúde da Região Noroeste; Sr. Irany Mendes de O liveira, representante dos
Conselhos Locais de Saúde da Região Norte; Dr. Ivan F.C. Toro, representante dos serviços de saúde da UNICAMP; Sra. Jenice Pizão, representante do
Movim ento Sindical; Sr. João O lím pio S. Ferreira, representante dos Conselhos Locais de Saúde da Região Sudoeste; Sr. João Xavier, representante do Movim ento
Popular de Saúde; Sr. José Araújo da Silva Filho, representante do Movim ento Popular de Saúde; Sr. José Luiz Zétula, representante do Movim ento Sindical; Sr.
Luverci C. Rocha, representante dos Conselhos Locais de Saúde da Região Leste; Dra. Maria do Carm o Carpintéro, Secretária Municipal de Saúde e Presidente do
Conselho; Sr. Nélio José de Carvalho, representante dos prestadores de serviços não hospitalares; Sr. Renato Souza Santos, representante das associações de
aposentados; Sra. Rosalina de Souza, representante dos trabalhadores de saúde do serviço privado; Dra. Tereza de Jesus Martins, representante dos serviços de
saúde m unicipais; Sra. Antonia Bersi, representante suplente dos Conselhos Locais de Saúde da Região Sudoeste; Sra. Izabel Pereira de O liveira, representante
suplente dos Conselhos Locais de Saúde da Região Noroeste; Sr. José Augusto de Melo, representante dos Conselhos Locais de Saúde da Região Norte; Sra.
Sofia Rodrigues do Nascim ento, representante suplente dos trabalhadores de saúde do serviço privado; conselheiros locais de saúde; Sra. Silvia S.T. Nicolau,
secretária do Conselho. Justificaram ausência: Sr. Afonso Basílio Jr., representante dos trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Dr. Antonio César P.
de Cillo, representante da PUCCAMP; Sra. Maria Izabel N. Marques, representante dos conselhos de classe; Dr. O restes Mazzariol Jr., representante dos hospitais
não filantrópicos; Sra. Rosângela P. de O liveira, representante das associações de portadores de deficiência e/ou patologias. Faltaram : Sr. Adalto I. Anunciação,
representante do Movim ento Popular de Saúde; Dr. Carlos Alberto Politano, representante dos hospitais filantrópicos; Sra. Edna Franco de Sousa, representante
dos trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Sr. Gustavo Moreno Frias, representante do Movim ento Sindical; Dr. Idival Fantinatto, representante das
entidades de classe; Sr. João Carlos Lourenço, representante do Movim ento Sindical; Sr. João Paulo Ribeiro, representante do Movim ento Sindical; Sr. Luiz
Antonio de O liveira, representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Sul; Sr. Marcos Silveira, representante das entidades patronais; Dr. Paulo Eduardo
M.R. da Silva, representante da UNICAMP; Sra. Vera Lúcia Araújo, representante do Movim ento Sindical.
A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Aprovação da ata da reunião de 22.10.03; 2) Correspondência recebida; 3) Propostas de Term os Aditivos
aos convênios: Maternidade de Cam pinas; PUCC; Mário Gatti; - Propostas de Aditam entos aos convênios: Irm andade de Misericórdia de Cam pinas; Fundação
Albert Sabin; Real Sociedade Portuguesa de Beneficência; Fundação Síndrom e de Down; 4) Medicam entos de Alto Custo; 5) Inform es.
Sr. Zétula iniciou a reunião dando posse aos conselheiros: representando a DIR XII, com o titular, Sra. Cláudia V. C. Mussi, e com o suplente, Sra. Marlene R. de
Lim a; representando o Movim ento Popular de Saúde, com o titular, o Sr. José Araújo da Silva Filho, no lugar da Sra. Cristina Rodrigues da Silva. Em seguida,
colocou em votação a ata da reunião de 22.10.03, que foi aprovada com um a abstenção. Passou a palavra à Sra. Silvia para que fizesse a apresentação da
correspondência recebida. Sra. Silvia inform ou que no dia 27.11, às 14 horas, na Sociedade de Medicina e Cirurgia, estaria sendo realizada a com em oração dos
10 anos de im plantação do Serviço de Atendim ento Dom iciliar, de cuja program ação constava um a m esa redonda sobre “A necessidade de am pliação do SAD
para todo o m unicípio”, para a qual estava sendo solicitada a representação de um conselheiro usuário. Inform ou tam bém que havia sido recebido convite do Dr.
Ivan, Superintendente do HC UNICAMP, para reunião entre conselheiros m unicipais de saúde dos m unicípios da região, a ser realizada no dia 28.11, às 20 horas,
no Anfiteatro do hospital, ocasião em que seria discutido o atendim ento do Hospital das Clínicas. Com unicou ainda recebim ento de ofício da DIR XII inform ando
sobre a realização de novas turm as do curso de capacitação de conselheiros de saúde, que deverão ocorrer nos m eses de dezem bro e janeiro, devendo os
interessados fazerem suas inscrições até o dia 05.12.03. Dando início à pauta propriam ente dita, Dr. Adilson passou a fazer a apresentação das propostas de
term os aditivos, conform e docum ento encam inhado anteriorm ente aos conselheiros e que se encontra arquivado na Secretaria Ex ecutiva. Dr. Adilson esclareceu
que a proposta de Term os Aditivos aos convênios com a PUCC e Maternidade tinham com o objetivo atender a determ inação das Portarias do Ministério da
Saúde para realização de registro de nascim ento (Portaria nº 938, de 20.05.02), teste de HIV, sífilis e inibidor de lactação (Portaria nº 822, de 27.06.03), com um
valor de R$ 1.442,86/Mês - R$ 17.314,32/ano e R$ 3.046,83/Mês - R$ 36.562,00/ano, respectivam ente. Já o Term o Aditivo ao convênio com o Hospital Mário
Gatti tinha com o objetivo corrigir os aum entos das Portarias do Ministério da Saúde referentes aos valores das consultas m édicas de especialidades, com um valor
de R$ 185.000,00/m ês a ser adicionado ao convênio am bulatorial. Com relação aos convênios com a Irm andade de Misericórdia, Fundação Albert Sabin,
Beneficência Portuguesa e Fundação Síndrom e de Down, esclareceu que se tratava não de um aditam ento, m as da prorrogação da vigência dos m esm os por 120
dias, com os m esm os valores e produção contratados, para que seja possível sua adequação à Program ação Pactuada Integrada - PPI. Respondendo a
questionam ento feito pela Sra. Isabel acerca do pagam ento por registro de nascim ento, Dr. Adilson colocou tratar-se de m edida facilitadora e que certam ente
acarretará acréscim o nas despesas do hospital. Colocadas em votação as propostas foram aprovadas com duas abstenções. O próx im o ponto da pauta era a
discussão sobre os m edicam entos de alto custo. Antes de passar a palavra à Sra. Ana Luíza, Diretora de Assistência Farm acêutica da DIR XII, Dra. Maria do
Carm o esclareceu que o assunto foi pautado por solicitação do conselheiro Júnior, em razão de problem as havidos nessa área. Sra. Ana Luíza apresentou
resum idam ente o Program a de Medicam entos Ex cepcionais, conhecido com o Program a de Alto Custo, cuja dispensação é patrocinada pelo Ministério e Secretaria
de Estado da Saúde, contem plando cerca de 31 patologias. São dispensados atualm ente m ais de 100 m edicam entos em aprox im adam ente 215 apresentações,
através do estabelecim ento de protocolos clínicos. Inform ou sobre as m udanças que estão sendo im plem entadas nessa área, inclusive com a criação de pólos de
dispensação de m edicam entos em outros m unicípios da DIR, além de um a farm ácia em sua sede. Com relação ao m unicípio de Cam pinas, colocou que estão em
negociação propostas para m elhoria no atendim ento aos pacientes que fazem uso desses m edicam entos. Dra. Maria do Carm o inform ou que foi feita a proposta
de que parte dos m edicam entos sejam dispensados no Centro de Referência de AIDS e a outra na sede da DIR, devendo a Secretaria ceder funcionário e
equipam ento. Falou tam bém sobre o problem a causado pelo aum ento do núm ero de m andados judiciais que em alguns casos determ inam a com pra de
m edicam entos que nem sem pre têm eficácia com provada. Alguns convidados presentes relataram os problem as que vêm enfrentando para conseguir os
m edicam entos e tam bém o descaso com que são tratados pelos funcionários da farm ácia de alto custo da UNICAMP. Sr. Nélio lem brou que a dispensação dos
m edicam entos relacionados à AIDS foi conseguida graças à capacidade de m obilização das pessoas e perguntou se as m udanças que vêm sendo feitas
provocaram algum a alteração nos prazos de atendim ento. Sr. Renato e Sr. Xavier solicitaram m ais presteza na resolução dos problem as. Sr. Júnior declarou ter
solicitado a discussão desse assunto no Conselho por ter sido procurado por vários usuários da Saúde Mental que não estavam conseguindo sua m edicação junto
à farm ácia da UNICAMP. Após fazer algum as considerações sobre o assunto, inclusive sobre o Program a Dose Certa, propôs que a DIR constituísse um a com issão
com posta por usuários, trabalhadores e gestores com objetivo de discutir a política de m edicam entos. Sr. João O lím pio colocou sua indignação com os problem as
enfrentados pelos pacientes que necessitam de m edicam entos de alto custo. Respondendo às colocações dos conselheiros, Sra. Ana Luíza colocou que o
desabastecim ento é m om entâneo e que a dem ora do processo não significa falta do m edicam ento. Esclareceu que um dos m otivos das alterações que estão
sendo im plem entadas é a dem ora do atendim ento pela UNICAMP e que a diretriz é de centralizar a com pra e descentralizar a dispensação. Dr. Adail lam entou as
dificuldades de acesso à m edicação e reforçou sua posição de que é fundam ental o respeito à Em enda Constitucional 29 e a m obilização para que não sejam
retirados recursos da saúde em nenhum dos 3 níveis de governo. O utra luta im portante é com relação à quebra de patentes, pois a m argem de lucro que a
indústria farm acêutica tem no m undo é enorm e. Há um a determ inação do Ministério da Saúde de apoiar os laboratórios públicos, com o FURP e CEME. Dr. Ivan
desculpou-se pelas queix as de m au atendim ento, colocando que esse é um dos m otivos pelos quais a UNICAMP estaria deix ando de fazer a dispensação dos
m edicam entos de alto custo para a DIR. Colocou que a dem anda vem crescendo m uito, estando sendo atendidos, atualm ente, cerca de 5.500 pacientes, além
daqueles que procuram o serviço para retirar m edicam entos que não fazem parte da lista padronizada. Sra. Ana Luíza colocou que, após a m udança da Diretoria
da DIR, essa área foi eleita com o prioritária e que vêm sendo envidados todos os esforços para solucionar os problem as. Dra. Maria do Carm o colocou que é
im portante o reconhecim ento das falhas, m as tam bém dos avanços que vêm sendo alcançados, fruto da luta de todos. Term inado esse assunto, passou-se à
seção de inform es. Sr. Júnior relatou as atividades desenvolvidas por alguns conselheiros durante o m ês de novem bro: dias 07 e 08 - Plenária Regional de
Saúde; dia 11 – debate sobre o HC da UNICAMP; dias 14 e 15 - Conferência de Saúde do Trabalhador; dias 17 a 19 - Conferência Estadual de Saúde; dia 25 –
ato em defesa do HC da UNICAMP, que culm inou com a confecção de abaix o assinado e algum as outras propostas na tentativa de reverter a situação. Sr. Nélio
convidou a todos para as atividades de com em oração do Dia Mundial de Luta contra a AIDS no dia 01.12, que serão desenvolvidas das 13 às 18 horas, no Largo
da Catedral. Dr. Adail reforçou o convite para a com em oração dos 10 anos do Serviço de Atendim ento Dom iciliar, bem com o a im portância da sua ex pansão para
os outros distritos de saúde. Convidou a todos tam bém para a últim a reunião do ano do Conselho Local de Saúde do Hospital Mário Gatti, a ser realizada no dia
03.12, às 18:30 horas, ocasião em que estará sendo apresentada prestação de contas e avaliação do trabalho realizado. Dr. Ivan relatou os encam inham entos
realizados com relação ao HC desde a últim a reunião do Conselho. Respondendo ao Sr. Xavier, Dra. Maria do Carm o inform ou que já chegaram as 4 am bulâncias
previstas no O P, estando aguardando os equipam entos necessários para seu funcionam ento, devendo ser entregues em m eados de dezem bro. Lem brou que
em várias reuniões foi discutida a situação financeira da Secretaria e que, apesar do ano ter sido bastante difícil, graças ao esforço de todos, a Secretaria de
Saúde vai encerrá-lo com as unidades abastecidas até fevereiro. Convidou os conselheiros para abertura de um a ex posição de fotógrafos da Prefeitura, no dia
03.12, às 19 horas, no Centro de Convivência, onde será feito o lançam ento do calendário de 2004. O utro convite foi para um Sem inário do Distrito de Saúde
Noroeste, no dia 05.12. Inform ou que o Congresso da Cidade foi transferido para o dia 13.12, na Estação Cultura. Inform ou ainda que no dia 25.11 foi lançada
um a parceria com a Escola Paulista de Hom eopatia, especialidade que, apesar de ex istir na rede desde 1989, agora passa a ser um a política pública reconhecida.
Declarou ter m uito orgulho de estar à frente da Secretaria com essa equipe e esse Conselho, pois, apesar de pequenos ainda, têm sido dados passos m uito
im portantes para a cidade de Cam pinas. Nada m ais a ser tratado, encerro a presente ata, a qual assino com os dem ais presentes.
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