A ta da reunião do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e seis
Estiveram presentes à reunião: Sr. André L.C. Fonseca, representante dos hospitais filantrópicos; Sra. Antonia Bersi, representante dos Conselhos Locais de
Saúde do Distrito Sudoeste; 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 e Presidente do Conselho; Sra. Ezenilda S. Silva, representante das associações de
portadores de deficiência e/ou patologias; Sr. João Xavier, representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Sul; Dr. José Francisco K. Saraiva, Secretário
Municipal de Saúde; Sr. José Luiz Zétula, representante do Movim ento Sindical; Sr. Kurt Keller, representante do Movim ento Popular de Saúde; Sra. Leonilda B.
Cabrera, representante do Movim ento Popular de Saúde; Sr. Luverci C. Rocha, representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Leste; Dr. Pedro
Hum berto Scavariello, representante da Secretaria de Saúde; Sr. Renato S. Santos, representante das associações de aposentados; Sra. Soeli A.M. Gava,
representante do Movim ento Popular de Saúde; Dra. Taniella C. Mendes, representante das entidades de classe; Sra. Angela M. Bassora, representante
suplente dos serviços de saúde da PUC Cam pinas; Dr. Edison M. Silveira, representante suplente dos serviços de saúde m unicipais; Sra. Isabel P. O liveira,
representante suplente dos Conselhos Locais do Distrito Noroeste; Dra. Ivanilde Ribeiro, representante suplente do Hospital Mário Gatti; Dra. Maria Cecília B.
Piovesan, representante suplente da Secretaria de Saúde; Sra. Maria Helena Nogueira, representante suplente dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Leste;
Sr. Ricardo C. Moura, representante suplente das associações de portadores de deficiência e/ou patologias; Dr. Sim ão Rask in, representante suplente dos
prestadores de serviços não hospitalares; Sra. Silvia S.T. Nicolau, secretária do Conselho; funcionários da Secretaria de Saúde; conselheiros locais de saúde.
Justificaram ausência: Sra. Cristina R. Da Silva, representante dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Norte; Sr. Edilson Baqueiro, representante dos serviços
de saúde da PUC Cam pinas; Sr. Gustavo M. Frias, representante do Movim ento Sindical; Sr. José Paulo Porsani, representante do Movim ento Sindical; Dra. Lígia
A.N. De Alm eida, representante dos serviços de saúde m unicipais; 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; Sr. Paulo Sérgio Gom es, representante do Movim ento Sindical; Dr. Rober T. Hetem ,
representante do Hospital Mário Gatti. Faltaram : Sra. Ana Paula S. Augusto, representante dos trabalhadores de saúde dos serviços privados; Sra. Carla R.L.
Trigo, representante dos hospitais filantrópicos; Sra. Cristiane S. Ferreira, representante do Movim ento Sindical; Dr. Luiz Carlos Zeferino, representante da
UNICAMP; Dr. O dorino H. Kagohara, representante da PUC Cam pinas; Sra. Solange Ap. De Moraes, representante dos prestadores de serviços não hospitalares;
Sra. Suely Fátim a de O liveira, representante do Movim ento Sindical; Sr. W aldom iro Aprile Jr., representante do Movim ento Popular de Saúde.
A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Aprovação das atas das reuniões de 26.04 e 24.05.06; 2) Urgência/Em ergência; 3) Renovação do Convênio
com o Instituto Rask in; 4) Prestação de contas dos Term os Aditivos 01/05, 02/05 e 03/05 ao convênio com a Secretaria de Estado da Saúde; 5) Inform es.
Sra. Silvia iniciou a reunião justificando o atraso do Secretário de Saúde devido a problem as de trânsito em São Paulo, onde tinha ido participar de reunião. Em
seguida, deu posse à Sra. Antonia Bersi, com o representante titular dos Conselhos Locais de Saúde do Distrito Sudoeste, no lugar de Elizabete Gam a Miranda,
que solicitou afastam ento do Conselho. Sr. Zétula colocou as atas das reuniões de 26.04 e 24.05.06 em votação, tendo sido as m esm as aprovadas por
unanim idade. Antes de dar início à pauta propriam ente dita, Sr. Ricardo apresentou com o questão de ordem a solicitação de inversão de pauta, devendo ser
iniciada pelos inform es, solicitação que foi aprovada pelos conselheiros. Foram dados vários inform es pelos conselheiros Ricardo, Kurt, Ezenilda, bem com o por
conselheiros locais de saúde, acerca de problem as com desabastecim ento de alguns m ateriais e m edicam entos, condições de funcionam ento de unidades,
ex am es agendados e não realizados. Sra. Maria Helena entregou ao Presidente do Conselho carta referente a possível fecham ento do CS Joaquim Egídio,
solicitando inclusão do assunto na pauta. Sra. Maria da Graça com unicou que foi protocolado para o Prefeito, com cópia para o Secretário e Câm ara, abaix o
assinado contendo as necessidades dos usuários, tendo sido entregue ao Presidente do Conselho um a cópia pelo Sr. Lúcio, dos CLS São José e Mário Gatti.
Dra. Valéria, coordenadora da área de especialidades, inform ou o credenciam ento da PUC com o serviço de referência para reabilitação auditiva. Sra. Soeli
questionou o fato dos conselheiros não terem sido convidados a participar do Sem inário para discussão do Plano Diretor. Sra. Silvia inform ou recebim ento de
convite para a posse do Dr. Luiz Carlos Zeferino, Superintendente do HC Unicam p; para palestra sobre o “Papel dos O rigam is na Reabilitação”; e para a festa
julina do Distrito de Saúde Sudoeste. Sr. Junior convidou aos conselheiros para participarem da Câm ara Técnica de DST/AIDS do Conselho Estadual de Saúde.
Inform ou realização de eleição dos CLS do Módulo Cam pina Grande, CDHU, Perseu Leite de Barros, Centro e 31 de Março. Relatou tam bém participação no
Encontro Estadual da RNP + (Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS). Inform ou ainda ter recebido denúncia de que a TRANSURC estava cancelando
os passes gratuitos para os pacientes portadores de determ inadas patologias. Em resposta às colocações dos conselheiros, Dr. Saraiva colocou que, devido à
sobrecarga dos serviços de urgência/em ergência, a Secretaria estava solicitando recursos ao Ministério da Saúde, através do Program a Q ualisus, para reform a e
adequação dos Pronto Socorros. Além disso, o Prefeito liberou verba para contratação em ergencial de leitos de UTI na PUC e Mário Gatti. Com relação à falta de
profissionais, declarou que a Secretaria hoje tem 938 m édicos atuando, dentre os quais cerca de 90 fazendo gestão; 4% de m édicos em LTS contra 15% dos
outros profissonais. Inform ou que está sendo reaberto concurso para contratação de 56 m édicos. Com o há dificuldade em lotá-los em algum as Unidades estão
sendo criados índices de valorização para tentar resolver o problem a. Já com relação aos m edicam entos, em bora tenha m elhorado o flux o referente a alguns
deles, há dificuldades para sua aquisição. Sobre o CS Joaquim Egídio declarou que não será fechada a Unidade, m as que será feita sua transferência para um a
parte do prédio novo, propondo que na am pliação o espaço seja utilizado para um equipam ento intersetorial, conform e projeto inicial. Sr. Junior procedeu a
leitura da carta enviada pelo Conselho do O rçam ento Participativo sobre possível fecham ento do CS Joaquim Egídio. Dr. Paulo, Coordenador do CS, colocou que
devido a essa dem anda foi possível recolocar em discussão o papel social de Joaquim Egídio. Sr. Zétula propõe que o CMS delibere que o prédio som ente seja
utilizado para a saúde, proposta que foi aprovada pelos conselheiros presentes. Sr. Zétula, em nom e da Mesa Diretora, propôs alteração da data da reunião
ex traordinária para o dia 12.07, proposta que foi aprovada com 2 votos contra. Sr. Junior solicitou aos conselheiros que acom panhem as obras e reform as das
Unidades, pois algum as não estão sendo feitas de acordo com os interesses dos usuários. Term inados os inform es, passou-se a palavra ao Dr. Joaquim ,
Coordenador da Área de Urgência/Em ergência. Dr. Joaquim passou a apresentar o Sistem a de Urgência/Em ergência de Cam pinas, iniciando por um histórico dos
serviços não hospitalares no Brasil. Considerou im portante ressaltar que a estruturação da área de Urgência/Em ergência passa pela Rede Básica, ou seja, não
adianta fazer investim entos nos hospitais e Pronto Socorros se a Rede não estiver estruturada. Ex plicou a conform ação da Rede Municipal de Atenção às
Urgências que tem , com o grande desafio, buscar o equilíbrio entre suas partes, um a vez que o recurso é finito e é necessário priorizar os investim entos.
Esclareceu que a urgência é sem pre socialm ente determ inada, enquanto que a em ergência im plica em risco presum ido de m orte. Em seguida apresentou dados
referentes aos atendim entos realizados, flux o de pacientes, origem . Term inada a apresentação, abriu-se a palavra aos presentes, tendo se m anifestado os
senhores Rocha, Cláudio (CLS Taquaral), Isabel, Maria da Graça (MO PS), Ricardo, que, apesar de considerarem a apresentação ex celente, ponderaram que a
deliberação do Conselho não tinha sido atendida, um a vez que deveria ser contem plada a discussão sobre a priorização para construção de Pronto Socorros em
Cam pinas baseada em parecer da Câm ara Técnica. Dr. Saraiva considerou que o Dr. Joaquim pontuou claram ente a questão das m ortes por violência,
dem onstrando que as regiões Noroeste, Sudoeste e Sul são as que m ais necessitam de atendim ento de em ergência, o que obviam ente não m inim iza a
necessidade dos outros Distritos. Inform ou que estava sendo estudada a viabilidade de utilização do espaço da Santa Casa, em co-gestão com as
Universidades, para o funcionam ento do PA do Distrito Leste, entre outras propostas que estão sendo discutidas. Com relação ao SAMU, esclareceu que estão
sendo utilizados alguns artifícios para m antê-lo funcionando adequadam ente, e aproveitou a oportunidade para fazer um elogio público aos profissionais que lá
trabalham pela dedicação e profissionalism o com que realizam suas tarefas. Dr. Pedro colocou que a apresentação deix ava clara a necessidade de investim ento
na área de urgência/em ergência, m as considerou que ainda não era o m om ento de discutir prioridades, à ex ceção do PS Cam po Grande, que seria o único
previsto para esse m om ento. Sr. Junior concordou com as questões colocadas pelos conselheiros, m as posicionou-se no sentido de que o Conselho deve ter
com o prioridade lutar pela m elhoria das condições de atendim ento nas Unidades Básicas. Manifestaram -se tam bém os senhores Marco Aurélio, coordenador do
Distrito de Saúde Leste, Angela, apoiadora do Distrito de Saúde Sul, e Haydée, coordenadora do CS Vila Ipê. Dr. Joaquim fez um a série de considerações
acerca das diversas colocações, lem brando que sua apresentação foi baseada no planejam ento da Câm ara Técnica de Urgência/Em ergência, propondo que o
Conselho aprovasse o planejam ento com o um todo, onde fica definida a construção do PS Cam po Grande nesse m om ento, sendo a próx im a prioridade a
construção de um PS na região Leste, com localização que contem ple parte da região Sul da cidade, obedecendo as deliberações da 7ª Conferência Municipal de
Saúde. A proposta foi colocada em votação, tendo sido aprovada com 1 voto contra e 1 abstenção. Term inado esse assunto, passou-se à discussão da proposta
de renovação do convênio com o Instituto Rask in Sociedade Beneficente. Dra. Valéria, coordenadora da área de especialidades, apresentou a proposta
conform e docum ento encam inhado anteriorm ente aos conselheiros. Esclareceu que foi feita avaliação da produção nos últim os m eses, tendo sido feito alguns
ajustes de acordo com a necessidade da Secretaria. O projeto contem pla, além das consultas, curativos, cirurgias am bulatoriais especializadas, ultrassonografia
do globo ocular ou de órbita, diagnose, terapias especializadas, num valor total de R$ 99.049,97. A redução do valor se deve ao fato das cirurgias de catarata
fazerem parte do projeto de cirurgias eletivas, com financiam ento do Ministério da Saúde, tendo sido pactuadas com 17 m unicípios da DIR XII. Lem brou que o
serviço é referência no atendim ento de urgência/em ergência em oftalm ologiapara usuários do SUS 24 horas/dia, m as que esses atendim entos devem ser
referenciados por serviço de saúde do m unicípio de origem . Esclareceu que o pagam ento do convênio é por produção e que está sendo pensada a form atação
de com issão gestora para acom panham ento do convênio. Aberta a palavra aos presentes, m anifestaram -se os senhores Arm ando (MO PS), Junior, levantando
questões acerca da realização de procedim entos referentes a problem as de retina, bem com o de ex am es de acuidade visual para crianças. Respondendo às
questões, Dra. Valéria esclareceu que as referências para tratam ento de descolam ento de retina são o Hospital da PUC Cam pinas e o Instituto Penido Burnier.
Com relação à acuidade visual, colocou que em 2004 foi feita capacitação nas escolas para realização do procedim ento, pois não é necessário ser profissional
de saúde para tal, m as havendo necessidade poderão ser acionadas as Unidades Básicas para am pliar o núm ero de pessoas capacitadas. Sr. Zétula colocou a
proposta de renovação do convênio em votação, tendo sido aprovada com um a abstenção. Dado o adiantado da hora, os conselheiros presentes decidiram
suspender a reunião, ficando o últim o item da pauta para ser discutido na reunião ex traordinária de 12.07. Nada m ais a ser tratado, encerro a presente ata, a
qual assino com os dem ais presentes.
retorna a relação de atas do CMS

