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Reunião da Comissão de Fortalecimento dos CLS e Acompanhamento das 

Eleições_11082022_19h_virtual 

 

Presentes: Paulo Almeida (coordenador usuário CDS Leste), Viviane Martino (apoiadora Noroeste), Vera 

Bolzani (apoio distrital Leste), Nayara (usuária CMS), M. Helena Nogueira (usuária CDS Leste), Clarice 

Escandoleiro (coordenadora CDS Sudoeste/CLS Ouro Verde), Luciana Cantareiro (apoiadora distrital Sul), 

Lucio Rodrigues (usuário CDS Sul), Viviane Guimarães (apoiadora distrital Sul), Perci Patelli (coordenador 

usuário CDS Norte), Lourdes Meneses (MOPS região Sul), Iraí Betti (apoio distrital Sudoeste). 

Justificaram: Rosely Laureano (trabalhadora CDS Norte), Paulo Afonso Junior (apoiador Norte), Zuleide 

Freitas (trabalhadora CLS Mário Gatti), Marcia Merisse (apoiadora CDS Sudoeste), Rita Lelis (usuária 

CDS Norte), Neide Faveri (usuária CDS Noroeste). 

 

Pauta: 

1. Avaliação dos processos eleitorais de CLS e CDS até o momento, eleições que ainda estão 

pendentes, posse dos CDS, cronogramas previstos.  

2. Reconfiguração da Comissão de Fortalecimento e Acompanhamento das Eleições de CLS 

3. Coleta de informações sobre dificuldades de acesso nos CS para preparar reunião do pleno do CMS 

em 24 de agosto 

4. Sugestão de pauta sobre Teleatendimento no CS pilotos e debate da proposta nos CDS e CLS 

5. Informes  

6. Data da próxima reunião da Comissão.  

 

1) Avaliação dos processos eleitorais de CLS e CDS até o momento, eleições que ainda estão 

pendentes, posse dos CDS, cronogramas previstos. A reconfiguração da Comissão de 

Fortalecimento e Acompanhamento das Eleições de CLS foi abordada no decorrer deste 1º ponto de 

pauta.  

Fizemos uma rodada de falas dos representantes dos CDS presentes:  

• Lourdes, Lucio, Viviane e Luciana pelo CDS Sul:  

o Recapitularam eleições de CLS realizadas, indicando que faltam realizar as eleições dos CLS Oziel 

e CS Carvalho de Moura, ambas no dia 20/08;  

o Usuários (Sindicatos, Associações e CDS/CMS) e trabalhadores do CLS CEREST datas definidas 

em 01/09, com Lourdes Meneses e Sonia Poppi como representantes usuárias da comissão 

eleitoral CDS Sul e será verificada indicação de representante de trabalhadores para comissão 

eleitoral, cujos representantes gestores são Alexandre e Cristiane;  

o Agendadas reuniões para desencadear das comissões eleitorais para trabalhadores do CLS SAMU 

(16/08 às 9h) e CLS UPA Carlos Lourenço (19/08 às 9h), em que Lourdes Meneses e Sonia Poppi, 

como usuárias indicadas pelo CDS Sul, fazem parte de ambas comissões eleitorais, bem como 

Neusa (representante RMG), gestores locais dos serviços (Gustavo Trindade e Carolina no SAMU 
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e Thamires Paina e Ricardo de Melo, respectivamente), sendo levada para reunião da comissão 

eleitoral CDS Sul (que será realizada no dia 17/08 às 14h) a possibilidade de indicação de 

representantes de trabalhadores e, se não for possível, trabalhadores do próprio serviço que não 

vão se candidatar (no SAMU representante trabalhadores definida: Marta);  

o Em relação à comissão eleitoral para trabalhadores do CLS UPA São José, em função da recente 

privatização do serviço e transição/ingresso de trabalhadores empresa contratada CISNE, Lúcio 

ficar como representante usuários pelo CDS Sul, Nayara fará contato com gestora Ana Helena para 

definir agenda e pedido para comissão eleitoral CDS Sul para indicação de representante de 

trabalhadores;  

o Em relação ao CLS das Polis, com a fusão dos serviços, comissões eleitorais CDS Sul e Leste, 

aguardam reunião do CLS atual para definições, especialmente paridade indicada de 5 usuários 

(um de cada CDS), 3 trabalhadores e 2 gestores;  

o No caso da posse do CDS Sul, faltam indicações dos representantes de vários serviços, além dos 

que necessitam realizar eleições, está indicada ainda sem confirmação para final de agosto. 

• Iraí e Clarice pelo CDS Sudoeste:  

o Foram finalizadas as eleições dos CLS, exceto as eleições de trabalhadores Ouro Verde e do 

Laboratório, sendo que a do Ouro Verde está agendada para o dia 23 e 24/08 e a do Laboratório 

está prevista reunião com grupo para planejá-la;  

o No caso do CDS estão sendo realizadas das indicações e a posse foi realizada na tarde de hoje na 

FAC 4, sendo que eleição para coordenação e executiva e indicações para comissão eleitoral 

distrital e da comissão de fortalecimento dos CLS e acompanhamento das eleições do CMS ainda 

serão realizadas no dia 15/09 às 14h, quando ocorrerá a 1ª reunião do CDS;  

o Documentações estão sendo confeccionadas e enviadas à secretária executiva do CMS, sendo 

que deverá ser refeita e enviado o nome do DIC 3 para substituir 1 usuária na composição do CDS, 

fazendo errata no DOM com a composição corrigida do CDS Sudoeste.  

• Viviane Martino pelo CDS Norte:  

o Todas as eleições de CLS foram concluídas, sendo que 3 tiveram que ser refeitas;  

o Dia 18/08 às 14h será a posse do CDS, com eleição para coordenação e executiva e indicações 

para comissão eleitoral distrital e da comissão de fortalecimento dos CLS e acompanhamento das 

eleições do CMS; 

o Documentações estão sendo confeccionadas e enviadas separadamente pelos serviços à 

secretária executiva do CMS.  

• Vera pelo CDS Leste:  

o Eleição de trabalhadores no CDS será dia 18/08 às 19h, havendo uma pendência sobre se as 

reuniões do CDS serão presencias, virtuais ou híbridas; estarão submetendo à votação e fazendo 

consulta ao CMS;  

o A posse do CDS ainda não foi definido local, porque precisa ser um local grande (Atheneu ou ISI 

na Santa Casa);  
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o Faltam as definições sobre eleição de coordenação e Executiva e indicação da comissão de 

fortalecimento dos CLS e acompanhamento das eleições do CMS.  

• Perci pelo CDS Norte:  

o Seu Perci é o novo coordenador do CDS eleito no dia 01/08, no dia da posse do CDS;  

o A primeira reunião do CDS será dia 29/08 (ainda estão definindo local), quando será eleita a 

Executiva do CDS e a representação da Comissão de Fortalecimento dos CLS e Acompanhamento 

das Eleições do CMS e que Rita está ajudando para transição da coordenação; informou também 

que estarão enviando as datas das reuniões dos CLS solicitadas pela Nayara;  

o Nayara informa que deverá ser refeita eleição CLS San Martin, conforme acertado com o Paulo 

Afonso (em função da desistência posterior à eleição das titulares) e que os crachás estão sendo 

enviados para todos os conselheiros locais nos 5 CDS;  

✓ Informa também que comissão eleitoral CDS Norte realizará no dia 17/08, das 6 às 8h e 18 às 

19:30 eleições de trabalhadores para CLS UPA Anchieta Metropolitana.  

• Nayara avaliou que ao tratar do 1º ponto de pauta, o 2º também foi abordado, pois já foram avaliando o 

andamento da recomposição da Comissão de Fortalecimento dos CLS e Acompanhamento das 

Eleições do CMS, que estão ocorrendo na medida da recomposição dos novos CDS.  

o Ela informou que vai sair do próximo mandato do CMS e que, neste sentido, ela não mais será a 

articuladora desta comissão permanente, que deverá ser assumida por outro(a) conselheiro(a) 

municipal, mas que pretende continuar participando sem ter este papel.   

Encaminhamentos:  

a) Sul: Solicitação de publicação DOM eleição de usuários CLS CEREST, indicação de representante 

trabalhador para compor comissão eleitoral e mobilização de candidaturas para eleição de sindicalistas 

e associações, com posterior comunicado aos 5 CDS para indicação de 1 representante de usuário;  

i. Planejamento e realização das eleições de trabalhadores pelas comissões eleitorais dos 

CLS SAMU, UPAs Carlos Lourenço e São José, compondo comissões eleitorais com 

representante de trabalhadores (representante do CDS Sul ou dos próprios serviços que 

não irão se candidatar) e mobilização de candidaturas;  

ii. Planejamento e realização conjunta CDS Sul e Leste da eleição de trabalhadores do 

CLS Polis, considerando paridade 5:3:2;  

iii. Agendar e realizar posse CDS Sul, após finalização das eleições, com eleição da 

coordenação, comissão executiva e representantes da Comissão de Fortalecimento 

CLS e acompanhamento das eleições;  

iv. Encaminhamento das documentações das eleições de todos os CLS para publicação 

DOM da composição CDS Sul;  

b) Sudoeste: Eleger coordenação, comissão executiva e indicação representantes da Comissão de 

Fortalecimento CLS e acompanhamento das eleições do CDS Sudoeste dia 29/08 (1ª reunião);   

i. Solicitar correção nome usuária DIC 3 para republicação DOM composição CDS 

Sudoeste;  
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c) Noroeste: Tomar posse e realizar eleição para coordenação e executiva e indicações para comissão 

eleitoral do CDS Noroeste e da comissão de fortalecimento dos CLS e acompanhamento das eleições 

do CMS; 

i. Encaminhamento das documentações das eleições de todos os CLS para publicação 

DOM da composição CDS Noroeste;  

d) Leste: Definir local e data para tomar posse, eleger coordenação e executiva e indicações para 

comissão eleitoral do CDS Leste e da comissão de fortalecimento dos CLS e acompanhamento das 

eleições do CMS;  

e) Norte: Eleger comissão executiva e indicação do CDS Norte de representantes da Comissão de 

Fortalecimento CLS e acompanhamento das eleições do CMS;  

i. Envio das datas de reuniões dos CLS dos CS mais próximos da UPA Anchieta (Santa 

Bárbara, Boa Vista, Anchieta, Rosália, Santa Mônica e São Marcos) a pedido da 

coordenação da Comissão de Atenção Hospitalar Urgência e Emergência;  

ii. Definição de data, comunicação à secretária executiva do CMS para publicação e 

mobilização de candidaturas para realização de nova da eleição do segmento dos 

usuários CLS San Martin  

 

2. Coleta de informações sobre dificuldades de acesso nos CS para preparar reunião do pleno 

do CMS em 24 de agosto 

Nayara relatou como foi definido na Executiva do CMS a pauta sobre dificuldades de acesso para o dia 24 

de agosto e como foi organizado o “levantamento breve” junto aos 18 CS para realização das entrevistas 

com usuários dos serviços, identificação e pactuação de como fazer e prazos com os conselheiros destes 

CLS para realização delas; pedido de que os formulários não siga por malote, mas diretamente com ela; 

também ofereceu para envio do formulário em word para que sua aplicação possa ocorrer outras vezes, 

conforme interesse de cada CLS.  

 

3. Sugestão de pauta sobre Teleatendimento no CS piloto e debate da proposta nos CDS e CLS 

• Nayara explica que este assunto foi tema da Executiva, com muitas controvérsias, sendo tirado como 

encaminhamento que seria levado às Comissões de Fortalecimento de CLS e acompanhamento das 

eleições e Comissão de Atenção Básica para avaliação e sugestão de que fosse pautado nos respectivos 

CDS, com estímulo para que também o fosse nos CLS, especialmente onde este projeto está sendo 

implantado como piloto;  

• Fez a leitura do registro da reunião da Secretaria Executiva e Mesa Diretora em que foi debatido este 

tema, como se pode verificar essa transcrição a seguir:  

• “Nayara faz a introdução ao tema: a Secretaria está fazendo um projeto piloto de tele triagem, como parte do 

teleatendimento em alguns centros de saúde, conforme ficara sabendo por notícias de jornal. Comenta que a 

telemedicina está vindo com força, trazida pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Federal de Medicina, além 

de entidades privadas com interesses no SUS.  
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o Assim, foi encaminhada à Secretaria de Saúde uma série de indagações sobre esse processo na cidade, 

cujas respostas podem embasar a nossa discussão. 

o Faz a leitura do documento e das perguntas. 

o Em síntese o documento, embora considere que o teleatendimento possa ser um avanço, mostra 

preocupação que, se não bem gerido e com o objetivo de facilitar acesso e vínculo, possa ser o oposto: 

instrumento para mais fragmentação do cuidado, reduzindo os contatos pessoais entre trabalhadores e 

usuários, particularmente na atenção primária.   

o Outra preocupação é com a segurança e com questões legais de acordo com a lei geral de proteção dos 

dados. Preocupa-se ainda com a capacitação e adesão dos trabalhadores da saúde, particularmente dos 

médicos. Por fim questiona se a Secretaria tem planejamento adequado e se já se decidiu pelas várias 

formas de teleatendimento que será implantado no município.  

• Dentre as questões e as respostas da Secretaria destacam-se: 

a) Se há Planejamento por escrito para a implantação o teleatendimento e sua plataforma operacional: 

não há plano por escrito, mas já há um processo de licitação em curso ao fim do qual se avalia a 

capacidade e a modelagem do teleatendimento ofertado. Por enquanto a Secretaria pretende 

implantar um sistema de tele triagem em algumas unidades, o que contribuirá para a avaliação da 

empresa mais bem colocada na licitação. 

b) Embora o Ministério da Saúde esteja implantando teleatendimento em unidades de saúde 

selecionadas em todo o Brasil, a Secretaria de Saúde não tem conhecimento do processo e não há 

negociações em curso com ele. 

c) Quanto aos custos de implantação, o financiamento é todo por parte da Secretaria de Saúde. 

d) Sobre protocolos, capacitações e definições sobre tipos de teleatendimento e profissionais que dele 

participarão, embora não tenha decisões planejadas e por escrito, as discussões apontam que as 

formas serão variadas, de tele triagem a tele consultas, decididas por linhas de cuidados prioritárias e 

com a participação de todos os profissionais de saúde. 

• Roberto avalia que o teleatendimento nas suas várias modalidades pode significar um avanço para a rede 

pública de saúde, facilitando o acesso e vínculo do paciente com os serviços e seus profissionais. Já teve a 

experiência de manter contato com pacientes, há mais de 20 anos, por telefone, e mais recentemente por 

WhatsApp, o que é positivo para facilitar o acesso nos casos mais simples. Claro que isso não é a forma acabada 

de teleatendimento, mas são experiências que mostram o potencial do dispositivo, se bem utilizado.  

o Por outro lado, se não bem cuidado, pode fazer exatamente o efeito contrário, servindo para reduzir 

contato pessoal entre os usuários e profissionais de saúde, dificultando o acesso físico à unidade e 

consequentemente reduzindo os vínculos.  

o Mostra-se preocupado, pois há uma iniciativa de implantação por parte do governo federal e, como tudo 

que vêm desse governo, pode ser mais uma iniciativa de aproximação com a iniciativa privada, de 

terceirizações e de redução do papel do SUS.  

o Considera que as respostas dadas pela Secretaria de Saúde não são consistentes e mostram um olhar 

pouco crítico sobre o processo de teleatendimento e delas depreende que não há ainda um planejamento 

adequado, correndo-se o risco de ser um mecanismo para suprir a falta de pessoal, particularmente 

médicos, na atenção básica. Preocupa-se que não parece ter um planejamento adequado da Secretaria, 

com protocolos e diretrizes claras sobre o processo e o curso do teleatendimento. Das respostas, lhe 
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pareceu que a empresa vencedora para implantação da plataforma é que fará a definição das diretrizes, 

quando o processo deveria ser o oposto: contratar empresa que respondesse às demandas da Secretaria.  

o Dentre as questões que ainda não estão claras aponta:  

a) A tele consulta será dos pacientes da atenção primária com os seus médicos?  

b) Poderá incluir primeiras consultas, só acompanhamento de casos crônicos ou ambos?  

c) No caso de outros profissionais, quais poderão se utilizar do instrumento e como? 

d) No passado utilizou-se de teleatendimento para ampliar os processos de matriciamento com 

resultados positivos. Isso continua previsto? 

• Deka comenta que o usuário tenta ligar no Centro de Saúde, o telefone toca muitas vezes e ninguém atende. 

Assim mostra-se preocupada que o teleatendimento, se não bem cuidado, seja instrumento de mais 

burocratização na relação do usuário com a unidade, dificultando ainda mais o acesso. Propõe que o Conselho se 

mantenha atento, fiscalizando a sua implantação e discutindo as experiências para propor correções de rumo 

quando necessário.  

• Mônica responde que o objetivo é principalmente o de acompanhamento dos casos já conhecidos e não para 

as primeiras consultas, pois considera importante que essas últimas sejam realizadas presencialmente para 

garantir vínculo e melhor conhecimento do profissional sobre o paciente, embora possam ser realizadas em 

algumas situações.  

o Pondera que uma plataforma profissional e já experimentada é necessária para não se fazer de forma 

“caseira”, amadora e com baixo impacto. De outro lado, a plataforma é só o mecanismo e as diretrizes de 

como os atendimentos serão feitos é uma responsabilidade da Secretaria e, de fato, ainda precisam de 

melhores definições, o que as experiências em curso ajudarão a tomar.   

o Também, como já apontou em outros momentos quando se discutia o teleatendimento na pandemia, pode 

ampliar o matriciamento com especialidades, que como Roberto referiu, é uma experiência positiva.  

o Outros processos podem acontecer. Por exemplo, é possível haver um processo de tele triagem e, se for 

o caso, “passar” com o médico, virtualmente, no ato, ou encaminhar o paciente para uma consulta 

presencial. Pode servir também como instrumento para pacientes tirarem dúvidas com o pessoal de 

enfermagem ou outros profissionais, evitando-se idas aos centros de saúde com essa finalidade, 

sobrecarregando o serviço. A seu ver, se bem utilizado e é o que a Secretaria pretende que seja, não 

servirá para romper vínculos, mas, ao contrário, para reforçá-los. 

o Quanto à experiência, já se iniciou algumas tentativas pontuais em algumas unidades, cada uma do seu 

modo. Para se ter um eixo para todas elas, foram selecionadas 2 unidades por distrito, nas quais os 

serviços fazem contato com os médicos de Mário Gatti, selecionados, para tirar dúvidas, fazer 

prescrições, atestados etc., ampliando a capacidade desses centros de saúde para atender a demanda 

espontânea, sem dispensar a maioria dos pacientes. 

• Adriana, coordenadora do CS Florence, relata a experiência que se faz lá. Trata-se segundo ela, de uma 

estratégia para ajudar nos momentos em que não há retaguarda médica por alguma razão (falta do profissional, 

excesso de demanda no dia ou outra). Tem se mostrado importante para resolver problemas urgentes para o 

usuário, contribuindo inclusive para a redução de demandas das portas do PA.  

o Segundo seu relato, médicos clínicos do Mário Gatti, previamente escalados, dão retaguarda à distância 

para a unidade. O paciente chega à unidade, passa por triagem com o pessoal de enfermagem que, se 

considerar necessário, aciona o médico à distância. Esse, por sua vez, ouve a história, se necessário 
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conversa com o paciente, e toma as condutas mais adequadas, podendo ser uma orientação, a prescrição 

eletrônica de um medicamento ou de um atestado. 

o A plataforma utilizada foi fornecida pelo setor de informação da Secretaria de Saúde, que dá o suporte e 

apoio de informática.  

o Na sua avaliação tem sido um dispositivo bem potente, ajudando a resolver inúmeras situações que, se 

assim não fosse, faria com que o paciente voltasse para casa sem o problema resolvido ou o levaria a 

buscar um pronto-socorro. Os pacientes que experimentaram gostaram.  

o Considera que é, por enquanto, um período de teste em que está acertando dias e horários em que isso 

pode acontecer.  

o Contudo, algumas conclusões já podem ser tiradas:  

▪ não é qualquer caso que se discute e o pessoal da unidade precisa selecioná-los com critérios;  

▪ particularmente nesse momento de aumento dos casos de síndrome gripal, quando o paciente 

está bem e só precisa do atestado médico para o isolamento e não precisam de cuidados mais 

avançados, tem sido muito positivo, inclusive diminuindo a ida deles aos prontos-socorros. O 

paciente recebe o atestado no celular e prescrição vem para a farmácia, permitindo resolver bem 

essas situações. 

• Rejane, apoiadora do Distrito Noroeste, informa que o Distrito recebe a disponibilidade dos profissionais do 

Mário Gatti e se faz a agenda/cronograma e, à medida que a experiência se ampliar, farão a agenda para cada 

unidade. O apoio da Coordenadoria de Informática participa dando suporte a prática. Concorda com a avaliação 

da Adriana que ajuda a resolver vários casos com a prescrição de medicamentos e atestados on-line.  

• Roberto avalia que, por enquanto, é uma experiência importante, mas restrita, servindo para ampliar a 

capacidade das unidades aumentar a sua resolutividade para casos de demanda espontânea. Estava imaginando 

que a experiência seria mais ampla, incluindo a relação dos médicos das próprias unidades com seus usuários, 

ou seja, que esses profissionais pudessem seguir seus próprios pacientes.  Pergunta se isto está previstos em 

algum momento da experiência. 

• Rejane responde que por enquanto não há essa previsão, embora seja possível em algum momento. 

Comenta que o Conselho Federal de Medicina prevê que se possa fazer teleatendimento médico como primeiro 

atendimento do paciente, embora a preferência no SUS, a seu ver, seja para os acompanhamentos, devendo 

reservar o atendimento presencial para o primeiro contato com o paciente.   

• Mônica corrobora a Rejane, que sim, no futuro deverão os médicos da unidade acompanhar seus pacientes. 

A licitação da plataforma a que se referiu tem esse objetivo. 

• Nayara questiona qual a plataforma está sendo utilizada nos projetos pilotos e que especialidades médicas 

estão participando. 

• Rejane informa que a plataforma é o google Meet e os médicos são clínicos gerais Mário Gatti previamente 

selecionados. 

• Nayara considera que seja importante ponto de pauta para o Conselho Municipal de Saúde. Entretanto, como 

temos muitas pautas tão importantes como essa, não sabe quando poderá ser pautado e que irá colocar o tema 

entre as prioritárias.   

• Agradece a Monica pela rapidez da resposta e às convidadas pelo comparecimento e pelas explicações.  

• Lúcio considera uma mudança significativa no processo de trabalho e torce para dar certo. Hoje o acesso às 

ações de saúde, particularmente às consultas médicas, está muito difícil, com inúmeros prejuízos aos usuários. 
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Tem que se passar por triagem e há muita insatisfação por parte dos usuários e torce para que a Secretaria 

conduza o processo de tal modo a facilitar o acesso, ampliar vínculo e não o fragmentar. 

• Ney diz não olhar com muita simpatia para a experiência como o Roberto. Tem a preocupação que seja 

pretexto para redução de pessoal na atenção básica, ainda que aumente em certa medida o acesso. Não 

considera que o dispositivo possa ampliar os vínculos. 

• Roberto concorda com o Ney que o instrumento deve ser olhado criticamente, particularmente numa 

Secretaria cujo objetivo principal tem sido a terceirização. Apesar disso considera positivo e propõe que as 

discussões se deem num crescendo, com pautas nos CDS e Conselhos Locais, de tal modo que os próprios 

usuários sejam avalistas, críticos do processo e possam corrigir rumos desviantes, pois, na sua avaliação, é um 

caminho sem volta. 

  Deliberação: Propor aos vários conselhos locais e distritais pautar o tema. Fazer discussão ampliada na 

Comissão de Atenção Primária e na de Fortalecimento dos Conselhos para tal.” 

• Em seguida os presentes fizeram comentários, de forma geral concordando que é um tema muito 

importante de ser pautado nos CDS e CLS, fazendo as seguintes considerações:  

o Sudoeste: Iraí refere que somente o CS DIC 1 está participando o projeto piloto pelas 

dificuldades de acesso à internet na região (único distrito que tem um CS apenas);  

▪ Avaliam que também poderia ser oferecido no Vila União e no Aeroporto, que 

atualmente estão com muita falta de médicos; 

▪ Alerta que, de qualquer forma, nestas unidades onde está sendo implantado é um 

trabalho em que o enfermeiro é bastante requerido para que tenha sucesso;  

▪ No CS São Cristóvão tem uma experiência muito interessante, com usuários que 

tem dificuldades em comparecer ao CS, por uma iniciativa da própria unidade e 

que poderia fazer parte como piloto, mas tem as limitações de internet que 

precisam ser superadas;  

▪ Neste sentido, há um interesse em levar este debate no CDS para conhecimento 

e avaliação de todos e também nos CLS.  

o Noroeste: Viviane Martino relata que já tentaram pautar no CDS (mas não aconteceu 

porque a reunião teve pouco quórum), pois no Florence e Valença estão desenvolvendo 

e que também deveria chegar ao Bassoli e que devem pautar novamente este assunto 

no CDS e estimular os CLS que façam o mesmo, inclusive com a nova conformação 

distrital, ressaltando que esse tipo de atividade não pode substituir na ausência do 

médico no serviço, concordando também que demanda bastante do enfermeiro e que 

algumas questões sobre horário de realização precisam ser realinhadas.  

o Sul: Luciana comenta que ainda não foi pautado no CDS; no Orozimbo Maia, onde está 

sendo implantado de maneira regular e está correndo bem, mas no Oziel não deu 

sequência porque era necessário a presença do gestor que estava ausente no momento 

que foi feita tentativa; acreditam que no início pode ser uma alternativa emergencial à 

falta de médicos, mas precisa avançar como atividade complementar e não como 

substituição de mão de obra que não se consegue contratar; avalia que ajuda na 
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qualificação do atendimento e na ampliação do acesso, mas está ainda incipiente; 

pretendem colocar esse ponto de pauta no CDS; Lourdes confirma como a limitação com 

a internet pode comprometer a implantação de projetos como esse, pois no Vila Ipê, isso 

tem dificultado muito qualquer avanço na proposta.  

o Leste: seu Paulo questiona a situação precária da internet, de forma geral, do CS em 

nossa rede para que esse projeto possa ter sucesso.  

Encaminhamentos:  

Pautar este tema nos CDS, utilizando as experiências que estão sendo projeto piloto para analisar a 

proposta, adotando uma visão crítica das situações concretas.  

 

4. Informes  

• Convite para a Mesa de Debate: “A atenção aos casos agudos na rede assistencial: a necessária 

integração entre atenção primária e os serviços de urgência no SUS Campinas” dia 25 de agosto, 

quinta-feira, às 19h no Salão Vermelho do Paço Municipal, em que os debatedores serão Roberto 

Mardem Farias (CMS), José Augusto Vasconcellos Neto (Comissão de Atenção Hospitalar, Urgência e 

Emergência do CMS) e Silvia Santiago (Departamento Saúde Coletiva/FCM/UNICAMP), a ser 

transmitido pelo Socializando Saberes e pelo Facebook do Conselho Municipal de Saúde.  

• Comissão Organizadora da 12ª Conferência Municipal de Saúde de Campinas se reuniu no dia 

anterior pela primeira vez, sendo que a data prevista como limite máximo para que ela ocorra é até 31 

de março de 2023, e este debate citado é uma contribuição do CMS como aquecimento para a 

Conferência. A 17ª Conferência Nacional de Saúde já tem regimento divulgado e a data de realização 

que será entre os dias 02 e 07 de julho de 2023.  

• Convite para o Seminário sobre Endometriose no dia 17 de setembro das 10 às 13h no Salão 

Vermelho, atividade promovida pela Comissão de Saúde da Mulher do CMS, que terá também haverá 

o card de divulgação. Importante estimular os profissionais de saúde para participarem.  

  

5. Próxima reunião da Comissão: 08/09/22 (segunda 5ª feira) às 19h virtual.  
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