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8 ª CONFERÊNCIA MUNICPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Em 15 de setembro de 2013, o Departamento Municipal de Saúde realizou a 8ª
Conferência Municipal de Saúde no Auditório da Unifae UNIFAE – Centro Universitário das
Faculdades Associadas de Ensino FAE São João da Boa Vista, Largo Engenheiro Paulo A
. Sandeville, nº 15, Santo André, cujo tema foi: SUS é Ação e Humanização.
As portas foram abertas para receber os participantes a partir das 7:30 horas,
tendo sido procedida a entrega do material e a assinatura da lista de presença.
Às 9:00 horas foi feita a abertura da Conferência por Fábio Silvério Ferraz, do
setor de Educação e Comunicação do Departamento de Saúde, com a execução do Hino
Nacional Brasileiro.
A seguir, foi lida a programação da Conferência e a mesa foi composta pela

Diretora do Departamento de Saúde, Sra. Lia Bissoli Malaman, pelo Sr. Ricardo Penna,
Palestrante convidado, Apoiador Institucional do MS – Política Nacional de Humanização
(PNH), pelo Sr. Vanderlei Borges de Carvalho, Prefeito Municipal, pela Sra. Danya
Fonseca Marcondes, representando a DRS XIV – São João da Boa Vista e pela Sra.
Juraciara Fonseca dos Santos Morcillo, presidente do Conselho Municipal de Saúde, pelo
Sr. Francisco Arten, Reitor da Unifae, pelo Sr. Fernando Betti, Vereador.
A Diretora de Saúde agradeceu a presença de todos, falou sobre a realização das
reuniões do Conselho Municipal de Saúde que acontecem na quinta-feira da última
semana de cada mês, convidando os presentes a frequentarem. Disse ainda, que as
sugestões apresentadas na Conferência, servirá para nortear o Plano Municipal de Saúde,
dentro da Política Nacional de Humanização.
A palavra foi passada a Sra. Juraciara que agradeceu a presença e participação
de todos.
Na sequência o Sr. Ricardo Penna agradeceu pelo convite, e o Sr. Fernando Betti
falou um pouco sobre problemas na saúde e agradeceu.
Em seguida o Sr. Francisco Arten acolheu a todos, e por necessidade de
comparecer a outro evento, foi substituído pela Sra. Maria Helena, Vice Reitora da Unifae.
A seguir a Sra. Danya em nome do Dr. Benedito Carlos Westin, Diretor Técnico do
Departamento Regional de Saúde (DRS XIV), agradeceu a presença de todos.
Por fim, o Sr. Vanderlei, Prefeito Municipal, falou um pouco sobre a criação do
SUDS, dos Conselhos e da política pública de saúde – SUS – que foi criado a
aproximadamente 20 anos. Falou ainda sobre a licitação para implantação do Prontuário
Eletrônico – Sistema de gestão da saúde – o qual trará melhora no controle de exames,
distribuição de medicamentos, buscando assim melhora na saúde.
Após o término da fala do sr. Prefeito, o palestrante convidado sr. Ricardo Penna
deu início à sua apresentação.
Ricardo Penna fez sua apresentação dizendo que atuou como Psicólogo na
Saúde Mental, em 2010 iniciou seu trabalho em Política de Humanização no Ministério da
Saúde em Brasília, atuando inicialmente na região Norte do País, e atualmente
desempenha suas atividades na região Sudeste.
Após sua apresentação, iniciou sua palestra dizendo que Humanização significa
possibilidade de construir processos de clínica e gestão, de acordo com a população, é a
proximidade entre o modo de fazer clínica com o modo de fazer gestão.
Foram abordados na Palestra, os seguintes itens:


Princípios da Política Nacional de Humanização (PNH);



Diretrizes da Política Nacional de Humanização;



Dispositivos da Política Nacional de Humanização;



Método da Política Nacional de Humanização – método da tríplice inclusão;



Perspectivas de Desafios da Política Nacional de Humanização.

Terminou sua fala desejando a todos um bom prosseguimento dos trabalhos, e
disponibilizou para quaisquer esclarecimentos o e-mail humanizasus@saude.gov.br.
Às 11:00 horas foi servido um coffee break.
Após o término do coffee break, todos voltaram ao auditório, onde começou uma
conversa em que os participantes tiveram a oportunidade de apresentarem sugestões,
bem como de fazerem perguntas, as quais foram respondidas pela Diretora de Saúde e
pelo Palestrante. Na abertura da conversa a Diretora de Saúde falou sobre a importância
da co-gestão e do cuidado da família para com o familiar doente.
As propostas apresentadas foram as seguintes:


Ampliar e garantir o transporte adaptado para consultas e exames de

pessoas com mobilidade reduzida;


Ampliar a oferta de vagas na área de fisioterapia, pois os atendimentos

prestados pela Unifae e Unifeob não são suficientes;


Continuar o investimento nas adaptações e reformas dos imóveis que

abrigam as Unidades e Serviços de Saúde, adequando o espaço de forma a atender as
pessoas com deficiência;


Ampliar a oferta de vagas para consulta nas especialistas: Urologia,

Ortopedia, Oftalmologia e Cardiologia.


Reduzir o tempo de espera para a realização de exames;



Continuar investindo e ampliar o número de capacitações aos funcionários

do Departamento Municipal de Saúde;


Criação e implantação do Centro de Convivência do Idoso;



Estudar a possibilidade de contratar os serviços de Médicos e Laboratórios

particulares para atenderem os pacientes do SUS;


Adequação do ônibus que transporta os pacientes para Divinolandia, de

forma que atenda as pessoas com deficiências;


Melhorar a logistica de distriubuição dos medicamentos e insumos do Setor

de Almoxarifado para as Unidades de Saúde do DMS;


Implantação de uma política de alimentação saudável;



Implantar o uso do nome social nos prontuários das Unidades de Saúde

para as pessoas transexuais e travestis que optarem.
Algumas respostas com relação às sugestões foram dadas durante a conversa:
Acessibilidade:
O palestrante disse que qualificar o acesso é qualificar a prestação do serviço à
saúde.
A Diretora de Saúde disse que todas as reformas e construções estão de acordo
com a ambiência, e que o Ambulatório de Saúde Mental se mudará para local acessível.
Fernando Betti disse que a questão de acessibilidade está sendo discutida e
adaptada na Câmara, juntamente ao PPA (Plano Pluri Anual).
Fisioterapia:
Quanto ao aumento do número de vagas para fisioterapia a Diretora de Saúde
lembrou que as fisioterapias são financiadas pelo SUS, através de convênio com a Unifae
e Santa Casa (Unifeob).
Transporte adaptado:
A Diretora de Saúde respondeu haver 1 Ambulância adaptada de 3 lugares no
Departamento de Saúde, porém não é possível fazer transporte para todos os pacientes
com necessidades.
Fernando Betti disse, que transporte adaptado não é somente um problema de
saúde.
O Prefeito disse que os onibus de transporte de paciente, serão adapatados de
acordo com a lei.
Aumento na oferta de consultas e exames:
A Diretora de Saúde respondeu que comprar serviços para o SUS junto a
particulares não é tão simples assim, primeiro precisa-se saber se o profissional quer
fazer o serviço para o SUS. Ela acredita que a questão pode se resolver através da
realocação do sistema de saúde, fazendo a clínica ampliada, onde os serviços devem ser
integrados.
Falta de medicamentos:
A Diretora de Saúde respondeu que a distribuição de medicamentos é
abundante, houve aumento muito significativo no ano de 2013, em relação ao mesmo
período de 2012.
Centro de Idosos:
O sr Prefeito disse que está sendo reabilitado o Centro Dia do Idoso.
Uso do nome social:
O palestrante sugeriu que o representante do movimento LGTT solicitasse apoio

aos vereadores para que o nome social seja utilizado nos serviços, momento em que o
vereador presente se colocou a disposição para tratar de tal assunto.
Houve

questionamento

quanto

a

responsabilidade

de

aplicação

de

medicamentos em pacientes com limitações, e a resposta da Diretora de Saúde foi de que
o paciente deverá ter autonomia para se medicar, através de treinamento por profissional.
Uma participante da Conferência disse que seu filho aguardava por muito tempo
uma consulta em cardiologia para realização de cirurgia, e após falar com um vereador,
alguém pagou uma consulta particular para o mesmo, então a Presidente do Conselho
respondeu que ninguém havia pago consulta, mas que seu filho fora consultado na Santa
Casa através do convênio com o SUS.
Quanto aos problemas de mal atendimento recebido pelos pacientes nos serviços
de saúde, a Diretora de Saúde respondeu que o atendimento deve ser feito de forma
empática.
Um participante questionou quanto ao Prontuário Eletrônico, se o acesso será
liberado para o usuário, então a Diretora de Saúde respondeu que o Prontuário é sigiloso,
não sendo liberado acesso a usuários.
Houve crítica quanto a grande rotatividade de médicos nas Unidades de Saúde, e
que também algumas vezes são tirados em alguns dias da semana para darem cobertura
em outra Unidade, então a Enfermeira Rita Felipe respondeu da dificuldade em
contratação de médicos e que é mais viável ter médico alguns dias da semana em cada
Unidade, para que nenhuma Unidade fique com a população totalmente desassistida.
Questionamento feito por participante de que

a ASPA será substituída por

apresentar algumas irregularidades, então o Prefeito respondeu se será realizado novo
processo licitatório para prestação do serviço, e que inclusive a própria ASPA poderá
participar de tal processo.
O representante do Movimento LGBTT divulgou o Fórum que irá acontecer em
19/10/2013 no auditório do Departamento Municipal de Saúde.
As 13:30 horas foi servido o almoço.
As 14 horas os participantes voltaram ao auditório, e a Presidente do Conselho
Municipal de Saúde conduziu o processo de recomposição do Conselho, fazendo a
explanação de como seria o processo da eleição e os participantes foram conduzidos às
respectivas salas.
Para eleição dos usuários, a Enfª Rita Felipe fez a explanação de como seria a
eleição e a Enfª Rubya conduziu a leitura do Regimento Interno da Conferência.
Para eleição de Associações Comunitárias e Movimentos Sociais, a Presidente do

Conselho fez as devidas explicações sobre quem seriam os candidatos com direito a voto
e quais os seguimentos que já possuem cadeira permanente. Na sequencia Danya e Julio
Cesar, conduziram a votação, fazendo a leitura do Regimento dos incisos pertinentes.
De volta ao auditório após o término da votação, a Diretora de Saúde disse que
pela Conferência Nacional de Saúde, a eleição do Conselho se dá a cada 4 anos, e que
na ocasião do dia 15/09/2013 acontecia um Fórum ampliado com discussão para o Plano
Plurianual e que as vagas eleitas são para recomposição do Conselho, para
preenchimento dos lugares daqueles Conselheiros que estão a 4 anos.
Feita a leitura da composição dos membros eleitos conforme segue:
Usuários:
Titular: Alexsandro Fabio de Paiva (11 votos)
1º Suplente: José Eduardo dos Santos (7 votos)
2º Suplente: Aparecida Angelica Silva e Silva (5 votos)
3º Suplente: Maria Aparecida Mazone Rinke Vicente (4 votos)
4º Suplente: Tania Maria de Lima (1 voto)
5º Suplente: Fabiana Araújo
Associações Comunitárias:
Portadores de Necessidades
Titular: AVAPED, representada por Priscila Boveto de Campos
Suplente: APPD São Francisco de Assis, representada por Ana Cristina Caslini
Brazão.
Movimentos Sociais:
Titular: A.G.Q.E. - Associação & Grupo Quatro Estações, representada por
Christian Eluis da Silva
Suplente: Movimento Acorda São João, representado por José Carlos Chiconi
Fusco
Pastoral da Criança, substituindo a CAACH:
Titular: Nilda Marabello Varsone
Após apresentados os membros, a Diretora de Saúde perguntou se todos
aprovavam

a

composição

descrita,

não

havendo

nenhuma

contestação,

fez

agradecimento pela participação de todos, dando por encerrada as 15h30 a 8ª
Conferência Municipal de Saúde.
Sendo o que se apresenta para o momento.

São João da Boa Vista, 15 de setembro de 2013.
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