____________________________________________________________
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2020.
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Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte foi realizada no
Plenário José Soliani da Câmara Municipal de Indaiatuba, a partir das quatorze
horas, a Segunda Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de
Indaiatuba, para atender a seguinte pauta. 01) Abertura e verificação do
quórum: Após a verificação do quórum. O Presidente do Conselho Municipal de
Saúde, Srº Rogerio Gottardi, deu início à reunião agradecendo a presença de
todos, convidando a mim, Anny Caroline, relatora a lavrar a presente ata.02)
Deliberação da Ata da Primeira Reunião Ordinária realizada no dia 29 de
Janeiro de 2020. O presidente do Conselho Municipal de Saúde Srº Rogerio
Gottardi inicia perguntando se todos os conselheiros receberam a ata e se há
alguma observação pertinente a ser feita, como não houve uma observação a
ata foi colocada em deliberação, sendo aprovada pela maioria dos conselheiros
com direito a voto. 03) Apresentação – Dados Mutirão Secretaria de Saúde Srª
Graziela Garcia inicia a apresentação dizendo que não foi feito o fechamento
pelo DATASUS dos dados do mutirão, pois o DATASUS faz o consolidado a
cada 90 dias. Por este fato, Srª Graziela Garcia informa que os dados trazidos
para esta apresentação são do SALUS. Srª Graziela Garcia diz que foram
atendidos 1150 pacientes para realização de Densitometria e 1044 pacientes
para Espirometria, Srª Graziela Garcia informa ainda que praticamente foi zerada
a fila de Espirometria. Srª Graziela Garcia diz que foram feitos 2800
atendimentos de ultrassonografia além da demanda normal, diz ainda que a
maioria dos exames de ultrassonografia é realizado pela prestadora de serviço
pela licitação feita na Secretaria de Saúde. Srª Graziela Garcia da continuidade
apresentando dados sobre a Oftalmologia, relembra ainda os dados
apresentados pelo Drº Victor Simoncelli na 1° Reunião Ordinária, diz ainda que
a maioria dos procedimentos realizados estão dentro do contrato firmado, Srª
Graziela Garcia diz que o único mutirão contratado na área de oftalmologia foram
as consultas onde crianças foram atendidas em um sábado na clínica REDEMO.
Srª Graziela Garcia apresenta a metade de exames a serem realizados com o
termo aditivo aprovado pelo pleno do Conselho, diz ainda que a meta é que se
realizem 6110 exames, continua dizendo que em dezembro foram realizados
217 exames sendo eles, 80 ressonância, 91 tomografias, 22 cintilografia de
ossos com ou sem fluxo (corpo inteiro) e 24 câmara hiperbárica, em janeiro foram
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realizados 571, sendo eles: 102 eco cardiografia, 6 mapas, 6 holter, 38 teste, 5
US stress, 95 endoscopia, 63 colonoscopia, 86 ressonância, 124 tomografia, 13
cintilografia de ossos com ou sem fluxo sanguíneo (corpo inteiro) e 13 câmara
hiperbárica. Srª Graziela Garcia diz que na prestação de contas vão estar alguns
atendimentos que não estavam previstos onde não foi deliberado no Conselho,
como por exemplo o mutirão de Raio-X realizado no Mini Hospital, Srª Graziela
Garcia relata que houve um pedido para o Prefeito onde o mesmo autorizou
hora-extra dos técnicos de raio-x, onde foi realizado 150 exames por sábado e
tem como objetivo a realização de 1500 exames no total. Srª Graziela diz que há
um planejamento de uma ação para o dia 29 de Fevereiro em conjunto com o
Hospital Dia e os médicos urologistas, onde tem como objetivo atender de 300 a
400 pacientes no sábado e que os mesmos já realizem o agendamento do
retorno. Srª Graziela Garcia diz que a próxima programação será a área de
cardiologia, onde tem em média de 300 pacientes para colocar os exames em
dia, Srª Graziela Garcia diz que em março terá dados da prestação de contas
tanto do termo aditivo do HAOC e dos realizados na reder. Srª Graziela informa
ainda que em janeiro e fevereiro tem uma equipe de 10 pessoas trabalhando no
sábado na secretaria de saúde telefonando para os pacientes para que os
mesmos não percam as consultas, exame ou cirurgia, e de segunda a sexta feira
tem funcionários prolongando o expediente até as 20 horas com o mesmo intuito
citado acima. Srª Graziela Garcia diz que uma das alternativas, está sendo pelo
Whatsapp, porém para o paciente receber o aviso pelo Whatsapp ele precisa se
cadastrar, informa ainda que foram cadastrados 7000 contatos, portanto essas
pessoas cadastradas quando tem alguma consulta, procedimento ou exame é
avisada pelo referido aplicativo informando a data, hora e a unidade de saúde
que deverá comparecer. A Coordenadora do Hospital Dia Srª Jaqueline relata
que na semana retrasada foi agendado cerca de 40 consultas com o urologista
e ocorreu absenteísmo de 12 pacientes, e diz que isso precisa ser trabalhado
com a população. Srª Graziela Garcia diz que a orientação é que se um paciente
precisa realizar mais de um exame, esse exame será arcado para que seja
realizado no mesmo dia, com o objetivo que de que o paciente retorne ao médico
no qual solicitou os exames com todos os exames prontos em mãos, a
Coordenadora da Unidade IX Srª Silvania pergunta a Srª Graziela Garcia se os
pacientes estão recebendo e-mail através do SALUS, Srª Graziela Garcia
informa dizendo que o sistema SALUS pode enviar SMS, 3 e-mails até a data da
consulta e manda mensagem no WhatsApp para quem é cadastrado.04)
Apresentação e Deliberação da Ampliação da Hemodiálise Srº Guilherme
inicia a apresentação dizendo que o projeto foi feito em conjunto com a vigilância
sanitária onde o projeto foi aprovado passando de 20 cadeiras para 26 cadeiras,
com o aumento de cadeiras os pacientes do município de Indaiatuba que
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realizavam sessões em outros municípios passarão a serem atendidos no
município de Indaiatuba. Srº Guilherme informa que não houve custo de
implementação pelos cofres públicos e que toda produção é coberta pelo
repasse federal. Srº Guilherme da continuidade dizendo que o número de
pacientes atendidos no HAOC passará de 120 para 156 o que corresponde a um
aumento de 30% na quantidade de sessões por semana, passando de 360 para
468, ou seja, de 1440 para 1882 pacientes por mês. Srº Guilherme diz ainda que
Indaiatuba já oferece o tratamento de hemodiálise desde 2014. A previsão é que
a ampliação do atendimento se inicie em março acrescentando 25 pacientes que
realizavam a hemodiálise fora do município, atendendo assim 100% da demanda
atual. Após a apresentação feita pelo Srº Guilherme, o Presidente do Conselho
Srº Rogerio Gottardi coloca a ampliação da hemodiálise em deliberação, sendo
aprovada por todos conselheiros. 05) Extra Pauta: Caso da Odontologia, Srº
Luiz Wolf relata que chegou a informação de que está ocorrendo uma perda de
agenda por parte da odontologia, relata ainda que pessoas estão sendo
chamadas e não sendo atendidas, outras tendo consultas canceladas, Srº Luiz
Wolf pede para que a administração faça um relatório sobre o acontecido e para
a comissão fiscal para que faça um levantamento com todas as minucias. Srº
Luiz Wolf sugere para que se encaminhe a Secretaria de Saúde Srª Graziela
Garcia para que a mesma encaminhe a quem de competência para prestar
devolutiva sobre o assunto. Hospital: Srº Luiz Wolf inicia dizendo que o HAOC
está fazendo o máximo pela nossa comunidade, diz ainda que o referido hospital
já está no limite para o modelo de 200 mil habitantes e nós temos a previsão do
IBGE de 10 anos onde teríamos 400 mil habitantes, Srº Luiz Wolf sugere que
comece a se estudar a viabilidade de um novo hospital preferencialmente
regional, para que a demanda possa ser suportada daqui a 10 anos. Srª Graziela
Garcia diz que toda a cidade acima de 300 mil habitantes tem o aporte do Estado
em hospitais regionais. Srº Jose Lima diz que o Conselho precisa ter três
projetos, diz ainda que não temos que pensar somente em que está nascendo e
sim nos que estão envelhecendo também. Srº Luiz Wolf diz que precisa estudar
as viabilidades. Srº Luiz Medeiros conclui dizendo que quando se diz que “vamos
construir um hospital regional” diz que esse hospital precisa da chancela dos
outros municípios, reforça ainda que neste caso o hospital pertence também aos
outros municípios. Informes: Srº Rogerio Gottardi reforça ao pleno que na
próxima quarta feira haverá audiência pública. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, o Presidente do Conselho Municipal de Saúde Sr°
Rogerio Gottardi, deu-se por encerrada a reunião
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