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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2020.
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Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte foi realizada
no Faculdade Unimax – Sala 09, a partir das nove horas, a Oitava 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 Secretário Geral e Presidente da Sessão Srº Luiz Medeiros, deu início
à reunião agradecendo a presença de todos, convidando a mim, Anny Caroline,
relatora a lavrar a presente ata. 2) Deliberação da Ata da 7° Reunião Ordinária.
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 observação a ata foi colocada
em deliberação, sendo aprovada por todos os conselheiros com direito a voto.
03) Apresentação sobre Saúde Mental – Drº Marcos. Drº Marcos Melo inicia
a apresentação agradecendo o convite do conselheiro André, e da continuidade
apresentando os 35° Anos de Saúde Mental, onde a missão é prevenir, tratar e
reabilitar pessoas com Transtornos Mentais, com excelência e humanidade. Drº
Marcos informa que em 1973 foi criado o primeiro instituto especializado em
psiquiatria, em 1976 foi inaugurada a APAE, em 1985 foi criada a primeira UBS
I que era administrada pela secretaria de saúde do Estado, em 1988 foi criado o
primeiro ambulatório de saúde mental, o Derefim foi criado em 1989, a ONG
Cirva foi criado em 1997, em 1999 foi inaugurado o ambulatório de psiquiatria do
Hospital Dia onde era o responsável por atendimentos leves e moderados, em
2005 foi criado o CAPS II, logo após a criação do CAPS II houve a criação de
Residências Terapêuticas (RT) TIPO 1 e TIPO 2, em 2008 foi criado o CAPS AD
III, 2010 foi criado o CAPS Infanto Juvenil, em 2012 foi criada a Comissão de
Gestora Saúde Mental (CMS), em 2013 foi inaugurado a UPA, em 2014 foi
inaugurado o PS do Haoc onde conta com 02 residentes de psiquiatria e com 24
hrs de psiquiatras preceptores, em 2017 foi proposto pelo Drº Marcos que fosse
criado dispositivos de construção civil no qual dificultasse a tentativa suicídio, foi
criado também a capacitação nas escolas, empresas, corporação, em 2018 foi
inaugurado o espaço avançar, em sequência foi colocado em todas as UBS
atendimentos Psicólogos, em 2020 foi criado um projeto onde tem como o
objetivo o custeio de 10 a 16 leitos psiquiátricos com equipe multiprofissional. Srº
Rogerio Giora relata a evolução com o fluxo de trabalho e atendimento ao cliente,
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diz ainda que foi realizado um atendimento com um paciente que é assistido pelo
CAPS AD e o acolhimento que foi feito no dia foi feito de maneira correta, onde
a família relatou que talvez se não tivesse feito o atendimento daquela forma, o
paciente teria vindo a óbito. Drº Marcos continua a apresentação dizendo que
em 12 de março foi interrompido a assistência de atendimento dos CAPS e os
CAPS só recebiam atendimentos de emergência, e em agosto foi retornando o
atendimento dos casos leves e moderados, em 2018 no período de março até
outubro eram feitos a média de 486 casos novos, em 2019 houve um pequeno
aumento passando a 569 casos e em 2020 houve um aumento significativo onde
foram 1486 novos casos, Drº Marcos informa onde houve o contagio de um
profissional, dois profissionais estão afastados por serem do grupo de risco. Drº
Marcos diz que diminuiu os profissionais e aumentou a demanda de casos. A
Conselheira Alice destaca que o ponto de discussão era como nos enquanto
município, pois já existia uma demanda grande pela falta de profissionais, a
conselheira diz que a pergunta foi se existia a possibilidade orçamentaria para a
realização das novas contratações de psiquiatras e etc, pois conforme o Drº
Marcos informou o número de casos de saúde mental aumentou
consideravelmente. Srª Graziela Garcia sugere uma proposta ao Drº Marcos, e
a comissão de saúde mental para que se realize um dia de planejamento para a
saúde mental. A Conselheira Srª Andreza diz que no ensino técnico já existe
essa preocupação na saúde mental, houve números alarmantes na questão de
saúde mental, diz que é importante trabalhar a promoção envolvendo o setor da
educação, trabalhar a capacitação do profissional na hora do acolhimento e etc.
Srª Alice diz que foi convidada para uma reunião com a Secretaria de Educação,
Conselho Tutelar, e os trabalhos solicitados pelos professoras foi assustador
onde foi relatado alguns pensamentos suicidas por parte dos alunos nas
redações, Alice informa que neste colégio especifico foi iniciado um projeto piloto
dentro da escola, Srª Alice diz a importância da prevenção, relata ainda que a
família está despreparada pra ouvir o adolescente, criança e a prevenção é
sempre o melhor caminho. O Conselheiro Srº Claudi diz que participou de um
congresso a uns anos atrás onde diz que os especialistas da época já relatavam
que haveria um surto, e no decorrer das décadas de 90 ocorriam por LER, DORT
e etc, e de uns tempos para cá os afastamentos mudaram de foco, passando a
ter mais afastamentos por problemas psiquiátricos e psicológicos, Srº Claudi
pergunta ao Drº Marcos se ocorrem visitas nas famílias especificas do município,
Drº Marcos responde dizendo que existe desde 2017 uma comissão de
prevenção ao suicídio, onde existe mais de 25 pessoas de vários setores,
incluindo profissionais de saúde, educação, conselheiros de saúde, conselheiro
tutelar e etc, que tem como objetivo trabalhar a prevenção e promoção de saúde,
onde já houveram trabalhos de escolas fundamentais e ensino médio,
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assistência aos estudantes e assistências a família. 04) A demanda da atenção
primaria – média e alta complexidade. A Secretaria de Saúde Srª Graziela
Garcia inicia a apresentando dados da produção especializada de janeiro a
agosto de 2020, sendo em janeiro 45.141 procedimentos, e em abril, maio, junho
e julho houve a queda brusca devido a pandemia onde foram realizados, 16.450
procedimentos em abril, maio 10.903, junho 16.565 e julho 22.536, e em agosto
já foi retomado parte dos procedimentos sendo realizado o total de 34.491, Srª
Graziela apresenta a produção da atenção primaria e atenção domiciliar onde
em janeiro foram realizados 56.303 atendimentos e novamente houve uma
queda nos meses de abril, maio e junho e a partir de julho já começou a
normalizar os atendimentos. Srª Graziela diz que desde a retomada consciente
da atenção primaria em 16 de agosto de 2020, os atendimentos vêm
apresentando uma tendência favorável, em elevação, com o aumento da oferta
de consultas e procedimentos e o fortalecimento do acesso avançado
(acolhimento da demanda espontânea), observa-se que o número de
atendimentos da atenção primaria no mês de setembro vem se aproximando ao
equivalente ao mês de janeiro, período anterior ao início da pandemia e ainda
houve o aumento de 11,4% no número de atendimentos em relação ao mês
anterior (agosto-2020). Srª Graziela Garcia apresenta dados de produção
ambulatorial da atenção psicossocial onde nas unidades do CAPS I, CAPS II e
CAPS AD não houve uma queda significativa como nos outros atendimentos, e
nos atendimentos do IRPSI está sendo retomado os atendimentos equivalente a
janeiro deste ano. Na atenção urgência e emergência ambulatorial houve uma
queda significativa onde em janeiro eram feitos em média 166.252 atendimentos
no HAOC – Pronto Socorro e no UPA, e os meios de comunicação da prefeitura
informando a população para caso necessitasse de atendimento, procurasse a
unidade básica de saúde e evitasse o pronto atendimento do UPA e do HAOC,
Srª Graziela Garcia diz ainda que este momento vai servir de exemplo para que
o paciência procure a Atenção Primaria ao invés de ir direto ao pronto
atendimento, Srº Luiz Medeiros reforça dizendo que a porta de entrada do
Sistema Único de Saúde sempre foi a Atenção Primaria, Srº Graziela Garcia diz
que a ideia é manter o número do quadro de atendimentos do pronto
atendimento para que o paciente procure a atenção primaria antes de procurar
a UPA e o HAOC, Srª Graziela Garcia informa ainda que foi feito uma reunião
onde o planejamento era desfazer as UTI de Covid do Hospital Dia, porem devido
a flexibilização o número de internação não diminuiu. Srª Graziela Garcia
apresenta a produção hospitalar de cirurgias eletivas e cirurgias de emergência
onde houve uma queda significativa de cirurgias eletivas tanto no HAOC quanto
no Hospital Dia, porem já está sendo retomado os números conforme janeiro, e
cirurgias eletivas não houve uma queda significativa. Srª Graziela Garcia informa
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que o laboratório do Hospital Dia passou a trabalhar 24 horas por dia com o
auxílio do HAOC, a partir da retomada das consultas os exames de rotina
necessitou o retorno, e os exames de UTI voltaram para o HAOC por isso houve
uma diminuição, Srª Graziela Garcia informa ainda que conforme o município
ganhou testes de sorologia onde era realizado no laboratório do Hospital Dia e
passou a ser realizado nas UBS, possibilitou o retorno da realização de exames
de especialidades para que os pacientes pudessem retornar ao especialista. 06)
Extra Pauta. 07) Informes. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado,
o Presidente da Sessão Sr° Luiz Medeiros, deu-se por encerrada a reunião.

21 de Outubro de 2020

Luiz Carlos Medeiros
Presidente da Sessão e Secretário Geral do Conselho Municipal de Saúde

Anny Caroline Paiva
Secretaria/Relatora do Conselho Municipal de Saúde
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