A ta da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos trinta dias do mês de junho de dois mil e quatro
Estiveram presentes à reunião: Dr. Adail Rollo, representante do Hospital Mário Gatti; Dr. Adilson R. Cam pos, representante da Secretaria de Saúde; Sr. Afonso
Basílio Jr., representante dos trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Sra. Denilza Ap. Silva, representante do Movim ento Sindical; Sra. Edna Franco
de Souza, representante dos trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Dr. Fernando A.B. Carvalho, representante dos hospitais filantrópicos; Dr. Ivan
F.C. Toro, representante dos serviços de saúde da UNICAMP; Sra. Izabel P. de O liveira, representante dos Conselhos Locais de Saúde da Região Noroeste; Sr.
João O lím pio S. Ferreira, representante dos Conselhos Locais de Saúde da Região Sudoeste; Sr. João Paulo Ribeiro, representante do Movim ento Sindical; Sr.
José Araújo da Silva Filho, representante do Movim ento Popular de Saúde; Sr. José Augusto de Melo, representante dos Conselhos Locais de Saúde da Região
Norte; Sr. José Luiz Zétula, representante do Movim ento Sindical; Sr. Luverci Rocha, representante dos Conselhos Locais de Saúde da Região Leste; Dra. Maria do
Carm o C. Carpintéro, Secretária Municipal de Saúde e Presidente do Conselho; Sra. Maria Izabel N. Marques, representante dos conselhos de classe; Dra. Nadja
M.M. Abdalla, representante da Diretoria Regional de Saúde; Sr. Reginaldo Paiva, representante do Movim ento Sindical; Sr. Renato Souza Santos, representante
das associações de aposentados; Sra. Rosalina de Souza, representante dos trabalhadores de saúde do serviço privado; Dra. Tereza de J. Martins, representante
dos serviços de saúde m unicipais; Sr. W aldom iro Aprile Jr., representante do Movim ento Popular de Saúde; Sra. Neusa Ap. C. Carvalho, representante suplente
dos serviços de saúde m unicipais; Dr. Paulo Vicente B. de Alm eida, representante suplente dos serviços de saúde m unicipais; Sra. Silvana Piassa, representante
suplente dos trabalhadores de saúde do serviço público m unicipal; Sra. Silvia S.T. Nicolau, secretária do Conselho; funcionários da Secretaria de Saúde.
Justificaram ausência: Sr. Gustavo Moreno Frias, representante do Movim ento Sindical; Dr. Idival Fantinatto, representante das entidades de classe; Sra. Jenice
Pizão, representante do Movim ento Sindical; Sr. João Xavier, representante do Movim ento Popular de Saúde; Sr. Luiz Antonio de O liveira, representante dos
Conselhos Locais de Saúde da Região Sul; Sr. Nélio José de Carvalho, representante dos prestadores de serviços não hospitalares; Dr. O restes Mazzariol Jr.,
representante dos hospitais filantrópicos. Faltaram : Dr. Antonio César P. de Cillo, representante da PUCCAMP; Sra. Débora K. Haddad, representante das
associações de portadores de deficiência e/ou patologias; Sr. Edílson Baqueiro, representante dos serviços de saúde da PUCCAMP; Dr. Paulo Eduardo M.R. da
Silva, representante da UNICAMP; Sra. Shirley Garcia, representante das entidades patronais.
A pauta da reunião constava dos seguintes itens: 1) Situação das Especialidades; 2) Proposta de Reform ulação no pagam ento do Prêm io Paidéia.
Sr. Zétula iniciou a reunião convidando o Sr. Edson Malvezzi para fazer a apresentação da situação das especialidades, conform e docum ento encam inhado
anteriorm ente aos conselheiros e que se encontra arquivado na Secretaria Ex ecutiva do Conselho. Sr. Edson agradeceu a oportunidade dada pelo Conselho para
que se pudesse discutir a atenção secundária, ou m édia com plex idade, com o a PPI tem cham ado, ou ainda apoio m atricial, com o a Secretaria de Saúde tem se
referido a essa área. Colocou que, ao se falar em especialidades, na atual organização da Secretaria, está sendo feita referência às especialidades m édicas e
ex am es com plem entares especializados. Hoje, o SUS Cam pinas disponibiliza 69 especialidades m édicas, sendo 13 m il prim eiras consultas por m ês,
representando cerca de 1/3 do volum e total de consultas m édicas especializadas; 38 tipos de ex am es, perfazendo 7.800 ex am es por m ês; 212 profissionais dos
serviços próprios e 125 equipes dos serviços conveniados e contratados cadastrados. Não estão com putados nesses dados os cerca de 130 a 140 m il ex am es
laboratoriais realizados m ensalm ente pelo Laboratório Municipal de Análises Clínicas, os raios X sim ples, nem os que necessitam de autorização da
Coordenadoria de Avaliação e Controle, ou seja, tom ografias, densitom etrias ósseas e cintilografias. As principais especialidades disponibilizadas são:
oftalm ologia – 21%; otorrinolaringologia – 12%; ortopedia – 8%; neurologia – 7%; derm atologia – 7%; urologia – 6%; cardiologia – 4%; endocrinologia – 4%, e
os principais ex am es são ultra-sonografia – 55%; m am ografia – 25%; endoscopia – 8%, percentual esse referente a 100% da oferta. As vagas estão alocadas da
seguinte form a: serviços próprios - Am bulatório O uro Verde; Hospital Mário Gatti; Policlínica 2; Policlínica 3; Centro de Referência em Reabilitação; CS Centro; CS
Florence; CS São José; CS Tancredo Neves; serviços conveniados - Hospital Albert Sabin; Hospital Beneficência Portuguesa; Maternidade de Cam pinas; PUCC;
Irm andade de Misericórdia; serviço contratado: Instituto Cardiológico Cam pinas. As vagas são distribuídas para todos os Centros de Saúde, Módulos de Saúde da
Fam ília e alguns Centros de Referência, pelo SO L – Saúde on line – que é o sistem a de agendam ento via internet, através de critério de cotas, estabelecidas
segundo a dem anda reprim ida e a regionalização. Apresentou aspectos da utilização das vagas; dados de produção relativos ao ano de 2003 e prim eiro trim estre
de 2004, m ostrando que o volum e de consultas ofertadas pelo SUS Cam pinas é bem superior ao preconizado; dados de utilização; especialidades e ex am es que
vem apresentando aum ento da dem anda reprim ida; índice de perda por falta do paciente. Com relação ao gerenciam ento, esclareceu que não tem sido feito
isoladam ente, e sim com a participação de todos os níveis da Secretaria, tendo sido criada a Câm ara Técnica de Especialidades que conta com a participação de
técnicos do Núcleo de Apoio às Ações de Saúde; Departam ento de Gestão e Desenvolvim ento O rganizacional; Distritos; Unidades de Referência; Coordenadoria
de Avaliação e Controle. O plano definido pela Câm ara Técnica para o período de 2003 e 2004 consta de 9 linhas de atuação, quais sejam :consolidar a
im plantação dos novos m ódulos do sol; instituir sistem ática de gestão; qualificar a relação entre as unidades de referência e rede de saúde; am pliar os espaços
de discussão; aprox im ar relação com UNICAMP; apropriação dos convênios e contratos em vigor; instituir m ecanism os de avaliação dos próprios; instituir controle
social nas unidades de referência; inform atizar recepções, laudos e arquivos das unidades de referência. Apresentou, em seguida, alguns resultados alcançados,
que foram : reorganização da câm ara técnica; im plantação efetiva do SO L; capacitação dos trabalhadores; renovação do convênio com a PUCC; m atriciam ento de
algum as especialidades; criação de grupo de trabalho para avaliação dos próprios; criação de grupo de trabalho para discussão da área de oftalm ologia. Colocou
que estão na pauta de discussão da Câm ara Técnica os seguintes assuntos: cirurgia cardíaca; qualificação dos flux os para ultra-sonografia; otim ização dos
recursos de neurologia; leitos para cirurgias eletivas; padronização e adequação m edicam entos; m atriciam ento; vagas dos am bulatórios da UNICAMP;
viabilização oferta de ressonância; critério de distribuição de cotas para unidades; dim inuição dos índices de falta do paciente; controle social nas unidades de
referência. A seguir, passou a palavra a Sra. O sm arina para que apresentasse as questões relativas à área de fisioterapia, tam bém conform e docum ento
encam inhado anteriorm ente aos conselheiros e que se encontra arquivado na Secretaria Ex ecutiva do Conselho.Sra. O sm arina colocou a situação encontrada em
2001, cujo m odelo de atenção produzia pouco resultado na qualidade de vida e no processo de saúde - doença dos usuários. O novo m odelo é baseado na busca
de autonom ia do usuário, no estabelecim ento de protocolo de risco com o critério de encam inham ento aos serviços, na regionalização da assistência, em um novo
paradigm a na atenção às pessoas com deficiência (principalm ente deficiência adquirida) e na estruturação de um a rede de atenção, através do m atriciam ento e
qualificação de profissionais dos centros de saúde, para prestar assistência no seu nível de com plex idade. Com sua im plantação, apesar da dem anda ainda ser
m aior que a oferta de serviços, foram alcançados os seguintes resultados: m elhor resultado no tratam ento e prevenção de dores crônicas, através da im plantação
do projeto corpo em m ovim ento em praticam ente 100% dos centros de saúde; reordenação do flux o e priorização da dem anda com a im plantação do protocolo
de risco; oferta de vagas: além do "sol", vagas diretas no Centro de Referência em Reabilitação para casos de pacientes com seqüelas neurológicas, concessão
de órteses e próteses, e outros casos de m aior com plex idade; qualificação na atenção de pessoas com deficiência física, através de convênio com AACD para
serviços de órteses e próteses e parceria de cooperação técnica na aquisição de novas tecnologias, adaptação de cadeiras de rodas, fornecim ento de próteses
oculares; im plantação, em fase inicial, do projeto de reabilitação profissional, em parceria com a delegacia regional do trabalho; criação de porta de entrada
direta, via serviço social do CRR; utilização de novas tecnologias nos program as de atenção às pessoas com lesão m edular, paralisia cerebral, acidente vascular
cerebral, traum a céfalo-craniano, am putações; regionalização da assistência. Term inadas as apresentações foi aberta a palavra aos presentes para m anifestação
e/ou esclarecim entos. Sr. João O lím pio perguntou o que tem sido feito para resolver o problem a da dem ora no atendim ento das especialidades e tam bém qual é
o percentual de perda de consultas por Distrito. Sra. O sm arina colocou que, com relação à reabilitação, tem se buscado o fortalecim ento dos serviços ex istentes e
discutido a viabilidade de im plantação de m ais um centro de reabilitação na PUCC. Com relação às dores crônicas, deve-se buscar outras terapias, com o o “liam
gong”, ginástica postural, etc. Dr. Adail solicitou ao Conselho que se posicionasse favoravelm ente ao credenciam ento do hospital da PUCC para cirurgia cardíaca e
cateterism o, bem com o apoiar a criação de centro de reabilitação na PUCC. Solicitou tam bém que a Câm ara Técnica de especialidades faça um diagnóstico da
área de cirurgia ortopédica. Com relação à perda de consultas, Sr. Edson esclareceu que isso não significa que as consultas ou ex am es estão deix ando de ser
realizados, já que essas vagas são utilizadas por outros pacientes que estão na lista de espera. Dra. Maria do Carm o lem brou que Cam pinas tem consum ido
m ais do que o parâm etro e que todos devem discutir essa questão, um a vez que tem se buscado adequar a oferta com a necessidade. Sr. Edson propôs que o
Conselho tam bém se m anifeste favoravelm ente à inclusão da Irm andade de Misericórdia para cirurgia cardíaca e cateterism o. Com relação às propostas do Dr.
Adail e Sr. Edson, Dra. Maria do Carm o colocou em votação a m anifestação favorável do Conselho, tendo sido aprovada por unanim idade. O próx im o ponto da
pauta era a discussão sobre a proposta de reform ulação no pagam ento do Prêm io Paidéia, conform e docum ento encam inhado anteriorm ente e que se encontra
arquivado na Secretaria Ex ecutiva do Conselho. Dra. Maria do Carm o lem brou que o prêm io produtividade foi criado m uito antes de 2001, quando a atual gestão
lhe conferiu a característica de Prêm io Paidéia. Esclareceu que não havia intenção de discutir alterações no pagam ento do prêm io nesse m om ento, já que não foi
possível fazer a revisão dos locais, do ICV, a retom ada da com issão e o trabalho baseado na im plantação de um prêm io que pensasse em m etas, desem penho,
devido à falta de recursos e de acúm ulo para tal. Porém , com a possibilidade de aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários essa alteração tornou-se
im prescindível, pois o plano revogaria os decretos que perm item o pagam ento de todos os estím ulos criados até então, incorporando 1/3 desse benefício com os
recursos do m unicípio. Sendo assim , a Secretaria optou por fazer novo decreto, m ais genérico, am pliando a concessão do prêm io, que, devido à lei eleitoral, teria
que ser publicado até o dia 02 de julho, razão pela qual o assunto havia sido pautado para aquela reunião ex traordinária, apesar da vigência ser a partir de
setem bro, quando se inicia o período de enquadram ento dos funcionários no Plano. Recolocou as diretrizes que nortearam a concessão do Prêm io Paidéia a partir
de 2001, quais sejam : facilitar a fix ação de profissionais em locais com grande dificuldade de m anutenção das equipes; criar um estím ulo que identificasse o
trabalho daquela equipe com as condições de vida dos m oradores da região (ICV – Índice de Condição de Vida); pagar estím ulo a todos os profissionais da
equipe valorizando o trabalho m ultidisciplinar; reconhecer o papel estratégico da rede básica (Centros de Saúde e Módulos) naquele m om ento para im plantação
de um novo m odelo; reconhecer a necessidade de estim ular a fix ação de um novo profissional (Médico Generalista ou de Fam ília), vital para o novo m odelo (EJI
– Estím ulo para a Jornada Integral, para o m édico de fam ília); reavaliar o estím ulo assim que fosse possível e estendê-lo a todos os serviços, entendendo que o
Paidéia não poderia se lim itar à rede básica; vincular a ex tensão do prêm io à am pliação dos recursos. Feitas essas considerações iniciais, passou a apresentar a
nova proposta, seguindo a prem issa de não am pliar o gasto do recurso SUS para pagam ento do prêm io. Colocou que, apesar de ter havido aum ento do repasse
do SUS, pois foi feita a correção da tabela; a Secretaria passou a receber os recursos referentes ao SAMU e à RENAST (Saúde do Trabalhador); na área de
Vigilância houve aum ento do repasse SUS e das tax as m unicipais; houve um aum ento m uito m aior da dem anda. Colocou tam bém que parte do recurso que está
sendo usado para pagam ento do prêm io será usada para custeio da Secretaria, um a vez que o Plano de Cargos, se aprovado, vai incorporar 1/3 dos gastos.
Assim , foi feita a proposta de ex tensão a todos os que não foram contem plados em 2001, incluindo os funcionários do Hospital Mário Gatti, e a revisão e contrato
de m etas até julho/2005. Sem pre reforçando que a aplicação da proposta estaria vinculada à im plantação do Plano e de sua viabilidade financeira, Dra. Maria do
Carm o passou a apresentar os itens que com punham a proposta com o um todo: a) todos os serviços serão equiparados ao ICV 4 com ex ceção dos discutidos no
item b; b) ICV 3 - Urgência/Em ergência (inclusive do Hospital Mário Gatti); Vigilância (ex ceção – adm inistrativos inclui no A); alguns Centros de Referência: CRR
(Centro de Referência em Reabilitação), CRT/AIDS (Centro de Referência em DST/AIDS), SAD (Serviço de Atendim ento Dom iciliar) – esses dois últim os recebem
CAT diferenciada, devendo ser enquadrados no ICV a partir de agora; c) correção do delta de coordenadores em função de m udança no salário base do m édico I
no PCCS. Colocou que atualm ente são gastos m ensalm ente com o prêm io R$ 1.144.000,00; com a absorção de 1/3 pelo Plano (R$ 381.333,00), continuarão a
ser gastos R$ 762.667,00; com a ex pansão serão pagos m ais R$ 171.209,49, perfazendo um total de R$ 933.876,49, restando R$ 210.123,51 para serem
utilizados no custeio da Secretaria. Term inada a apresentação foi aberta a palavra aos presentes para esclarecim entos. Participaram da discussão os senhores:
Renato, David (Laboratório Municipal), Denilza, Márcia (CRST), João O lím pio, Mirian (Agente de Saúde), W aldom iro, Salm a (CO VISA), Adilson, Reginaldo (Hospital
Mário Gatti), André (CS São Dom ingos), Silvana, Edna, Araújo, Denilson (Laboratório Municipal). Respondendo às questões colocadas Dra. Maria do Carm o
declarou, inicialm ente, considerar que o program a Paidéia está im plantado na rede com o um todo. Reforçou a colocação do Sr. David de que a ex tensão do
prêm io já havia sido aprovada anteriorm ente, tendo sido o assunto pautado com o objetivo de prestar contas e solicitar ao Conselho a possibilidade de adequar o
pagam ento, condicionada à disponibilidade de recursos, m otivada pelo PCCS. Relem brou os critérios adotados para o estabelecim ento dos ICV, dependendo das
condições de vida da população da área de abrangência de cada serviço. Com relação ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CRST) declarou que
não será utilizado recurso da RENAST para o prêm io e que o m otivo de terem sido destacados som ente o CRR, CRT/AIDS e SAD foi o tipo de acom panham ento e
o m atriciam ento. Concordou com as colocações de que o agente é um profissional im portantíssim o para o Paidéia, m as não é possível inclui-lo um a vez que o
cargo ainda não ex iste, estando sendo aguardada a regulam entação por parte do Ministério da Saúde. Declarou estar plenam ente de acordo com a proposta feita

pela Sra. Silvana de que fosse retom ado o trabalho da com issão e que se iniciasse im ediatam ente a revisão da concessão do prêm io. Recolocou as outras
propostas apresentadas, que foram de não destacar nenhum serviço e a outra de m anter o destaque incluindo o CRST. Solicitou ao Sr. Zétula que encam inhasse
o assunto para votação, reforçando, um a vez m ais, que para a efetivação da proposta era necessário que houvesse viabilidade financeira. Antes disso, Sra.
Cristina (CRT/AIDS) propôs que não houvesse alteração para os profissionais do CRT/AIDS e do SAD nesse m om ento, deix ando a revisão para quando for feita
para todos. Sr. Zétula colocou em votação a proposta de am pliação de pagam ento do prêm io Paidéia, que foi aprovada por unanim idade. Dra. Maria do Carm o
colocou em votação a proposta de que sejam destacados alguns serviços, proposta que foi aprovada pelos presentes, tendo havido um voto contra. A proposta
de que não haja alteração para o CRT/AIDS e SAD foi aprovada pelos presentes, tendo havido 4 abstenções. Colocada em votação a proposta de inclusão do
CRST nos destaques, a m esm a foi aprovada, tendo havido 2 votos contra e 3 abstenções. Com relação aos agentes, Dra. Maria do Carm o propôs que a
Secretaria se reúna com a com issão dos agentes que já ex iste para estudar a viabilidade de utilização de algum recurso para m elhorar as condições de trabalho
desses profissionais. Antes de encerrar a reunião, Dra. Maria do Carm o solicitou aos conselheiros que assum issem o com prom isso de incluir a discussão sobre o
projeto de com bate à violência. Nada m ais a ser tratado, encerro a presente ata, a qual assino com os dem ais presentes.
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