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1. Introdução 

 

A Comissão Especial do Sistema Municipal de Saúde foi criada pela Resolução 

Administrativa n° 6, de 14 de agosto de 2019, após aprovação do Requerimento n° 52/2019, de 

autoria do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem. 

 

A finalidade da  Comissão Especial criada, nos termos expostos na proposição era 

de analisar se os encaminhamentos realizados pela Comissão Especial da Saúde, criada pelo 

Requerimento 9/2017 foram concretizados, bem como ampliar as investigações, esclarecendo 

a situação do Sistema Municipal de Saúde, efetuando as diligências necessárias, requisitando 

documentos e informações, para que se possam fazer novos encaminhamentos que objetivem a 

manutenção de um serviço público de saúde de qualidade. 

 

Para tanto faz parte integrante do presente procedimento, como objeto primordial, 

o relatório final da Comissão Especial do Sistema Municipal de Saúde de 2017, em seu 

dispositivo conclusivo. 

 

A Comissão foi instalada em 14 de agosto de 2019, com a seguinte composição: 

Vereador Jean Daniel Dos Santos Pirola (Presidente), Paulo Rodrigo Sestrem (Vice-

Presidente), Gerson Luis Morelli (Relator), Celso Carlos Emydio da Silva e Alessandro André 

Moreira Simas. Durante o período dos trabalhos da Comissão Especial houve duas substituições 

de membros, sendo do Edil Alessandro André Moreira Simas por André Rezini, em 16 de 

outubro de 2019 e, posteriormente deste, pelo Edil Deivis da Silva, em 11 de fevereiro de 2020. 

 

O objetivo principal do grupo consistia em analisar se os encaminhamentos 

realizados pela Comissão Especial da Saúde de 2017 haviam se concretizados, bem como 

sugerir melhorias ao sistema. 

 

 

2. Metodologia e Cronograma de Trabalhos 

 

Após a instalação e ajustes entre os membros da Comissão, a  primeira providência da 

Comissão foi a realização de uma visita institucional ao Secretário Municipal de Saúde. O objetivo 

do encontro, além de enfatizar o caráter apartidário dos trabalhos, era o de buscar subsídios para 

a compreensão geral das demandas que originaram a sua criação. 

 

Houve a prévia apresentação ao Secretário Municipal dos dois formulários de 

pesquisa que seriam aplicados nas visitas para avaliação do sistema municipal de saúde, 

comportando um formulário que seria aplicado a equipe que trabalha nas Unidades, 

questionando situações sobre as condições de trabalho e estrutura; e um outro formulário a ser 

                                                   
1 Trabalhos interrompidos pela pandemia da COVID19, nos termos constantes da reunião da Comissão, conforme 

ata de fls. 290/291.  



aplicado aos usuários que se encontravam nas Unidades, em forma de pesquisa de satisfação 

com os serviços municipais de saúde.   

 

Assim, houve um trabalho árduo por parte da Comissão, onde foram realizadas 23 

visitas a Unidades de  Saúde e órgãos da Secretaria de Saúde, preenchidos 66 formulários de 

pesquisa de satisfação aos usuários e realizadas 10 reuniões preseciais entre o grupo e uma 

online.  

 

As visitas externas ocorreram nas seguintes unidades: em 11/09/2019 visita a 

Secretaria de Saúde, reunião com o Secretário Municipal Dr. Humberto Fornari, dia 

26/09/2019 visita as Unidades Básicas de Saúde do bairro Planalto e do bairro Limeira, dia 

27/09/2019 visita as Unidades Básicas de Saúde do bairro Santa Terezinha e do bairro Nova 

Brasília, dia 24/10/2019 visita as Unidades Básicas de Saúde do bairro Steffen, do bairro Volta 

Grande e do bairro Santa Rita, dia 30/10/2019 visita as Unidades Básicas de Saúde do bairro 

Guarani, do bairro Jardim Maluche (que engloba também as comunidades de Azambuja, 

Primeiro de Maio e Souza Cruz) e do bairro Rio Branco, dia 31/10/2019 visita as Unidades 

Básicas de Saúde do bairro Dom Joaquim, do bairro São João e do bairro Cedrinho (que 

engloba também a comunidade de Thomaz Coelho), dia 08/11/2019 visita as Unidades Básicas 

de Saúde do bairro Bateas, do bairro São Pedro e do bairro São Luis, dia 26/02/2020 visita as 

Unidades Básicas de Saúde do bairro Rua Nova Trento, do bairro Paquetá, e do bairro Santa 

Luzia (que engloba também a comunidade do Zantão), dia 12/03/2020 visita as Unidades 

Básicas de Saúde do bairro Águas Claras, do bairro Ponta Russa, do bairro Poço Fundo e 

retorno a Unidade do bairro São Luiz. 

 

Além de coletar informações dos usuário e servidores, os vereadores avaliaram as 

estruturas física e administrativa das Unidades, a disponibilidade de medicamentos, a qualidade 

dos atendimentos e a fila de espera. 

 

Foram acolhidas proposições da comunidade, a exemplo do abaixo assinado 

entregue pela comunidade do Bateas sobre a solicitação de continuidade dos atendimentos do 

NASF – Núcleo Ampliado de Saúde da Família na referida Unidade Básica de Saúde, constante 

as fls. 225/228. 

 

Durante o andamento dos trabalhos, foram realizadas ainda solicitações que tinham 

urgência na tomada de providências, e que não poderiam aguardar até o final dos trabalhos da 

Comissão, as quais se materializaram por meio de ofícios, pedidos de informação e indicações 

legislativas, documentos os quais, juntamente com o restante do material, compoem as mais de 

300 paginas refentes ao trabalho desenvolvido em cerca de quase um ano de atividades.  

 

Há de se enfatizar o esmero da Comissão com a resolução das demandas da Saúde, 

a exemplo da cessão de dois monitores e dois microcomputadores pela Câmara de Vereadores, 

para uso da Secretaria Municipal de Saúde em outubro de 2019, uma vez constatado em uma 

visita que a unidade estava defasada, prejudicando a marcação de agendamentos médicos. 

 

No final de 2019 a Comissão buscou introduzir mais uma ferramenta de análise dos 

serviços de saúde prestados no Município, por meio da implantação de uma pesquisa online, 

para ser aplicada a todos os profissionais da saúde do município. A Implantação não se 

concretizou visto que para o lançamento do sistema havia a necessidade de uma reunião 

explicativa de seu uso aos servidores da área, sendo que iniciou-se o período de isolamento 

relativo a pandemia do COVID19 e todo o evento de aglomeração de pessoas foi proibido. 



Ainda, importante frisar que o cronograma de atividades ficou prejudicado em 

parte, também em virtude da pandemia, ocorrendo a suspensão das atividades externas da 

Comissão entre 16/03/2020 a 19/08/2020, data esta em que os membros deliberaram por 

encerrar os trabalhos, confeccionando o relatório final com o material coletado até então. 

  

Tendo a Comissão optado por finalizar os trabalhos, ficou impossibilitada de 

vistoriar a Farmácia Central, a Unidade Básica de Saúde do Centro, os dois hospitais que 

prestam atendimento ao SUS – Sistema Único de Saúde, os dois CAPS – Centro de Atenção 

Psicossocial, o almoxarifado, o CEO – Centro de Especialidade em Odontologia, a UPA – 

Unidade de Pronto Atendimento da Santa Terezinha em construção e de realizar uma visita ao 

COMUSA – Conselho Municipal de Saúde. 

 

Igualmente não fora objeto da Comissão a avaliação das novas unidades inauguradas no 

final de 2019 e no decorrer de 2020 (Unidade do bairro Zantão, do Emma e da Limeira Alta), as 

quais se juntam registros fotográficos apenas para subsidiar o avaliador ao realizar uma análise global 

dos dados.  

 

 

3. Análise dos dados coletados 

 

Com o material coletado até a decisão de encerramento precoce dos trabalhos, tem-se  

panorama abaixo das unidades e situações alcançadas pelo Comissão. 

 

Como ponto de partida, a Comissão em visita a Secretaria de Saúde obteve informações 

acerca do funcioamento dos procedimentos adotados pela pasta, bem como, o gestor e sua equipe, 

realizaram apresentação trazendo elementos para a Comissão, como a aquisição de materias e 

equipamentos, medicamentos e reformas que haviam ocorrido e estavam ocorrendo nas Unidades. 

 

Assim a Comissão conseguiu vislumbrar, antes mesmo de iniciar os trabalhos de campo, 

que a Secretaria de Saúde tinha atendido grande parte das sugestões constantes no relatório de 2017, 

trazendo melhorias ao sistema de saúde pública municipal. 

 

Uma questão que foi unânime em todas as unidades visitadas diz respeito a melhoria na 

distribuição de medicamentos, em virtude da organização do almoxarifado central da saúde e da 

contratação dos estagiários de farmácia para atendimento nas unidades de saúde. 

 

Ficou em evidência igualmente, sendo motivo de queixas em quase todas as Unidades, 

a necessidade de o usuário se conscientizar da sua responsabilidade como cidadão, pois ocorrem 

muitas faltas aos agendamentos sem qualquer prévio aviso, o que acaba por prejudicar os trabalhos, 

visto que outra pessoa poderia ser atendida no lugar do paciente faltoso. 

 

Das constatações realizadas, e pelo olhar dos servidores públicos que prestam os 

serviços de saúde, se tem, de forma sucinta, as seguintes observações das unidades básicas de saúde 

visitadas: 

 

A Unidade de Saúde da Limeira, segundo a sua coordenação, possue estrutura física e 

administrativa suficientes, e a entrega de medicamentos está adequada. A fila de espera possui 

represamento nas especialidades. A coordenação levantou a questão de que há bastante atestados 

médicos por parte da equipe, o que as vezes dificulta a prestação dos serviços, sendo sugerido o 

retorno do PMAQ-AB – Prograna Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 



Básica, para fins de incentivo a manutenção dos trabalhos. 

 

Na Unidade do Planalto, segundo a equipe, as estruturas física e administrativas, são 

boas, medicamentos estão regulares, e quanto a fila de espera, por estarem atuando com o sistema 

de demanda livre, não há problemas, sendo inclusive alvo de elogios. Entendem como extremamente 

necessário o retorno do NASF – Núcleo Ampliado de Saúde da Família, pois se trata de um bairro 

com população carente, necessitando assim suporte de equipe multidisciplinar. 

 

Na Unidade de Nova Brasília, há queixas de falta de espaço para reunião de grupos, bem 

como uma sala de vacinas. Na Unidade da Santa Terezinha também há reivindicação de um espaço 

maior, tendo reclamação que há mofo e umidade no prédio. Há duas áreas da comunidade 

descobertas, por falta de agentes de Saúde. Há também apenas um dentista para as duas equipes. 

 

Na Unidade da Santa Rita a estrutura é ampla, comportando inclusive mais uma equipe. 

Há número insuficiente de agentes comunitários de saúde. 

 

Na Unidade da Volta Grande necessitariam de uma sala maior para grupos, uma sala de 

vacinas e de uma agente administrativo para auxiliar na Unidade. Requerem a volta do NASF. 

 

Na Unidade do Steffen e do Maluche não houve nenhuma solicitação relevante, estando 

as unidades funcionando em boa forma. 

 

Na Unidade do Guarani há demandas estruturais referentes a infiltração e goteiras, 

precisam renovar o mobiliário e possuem necessidade de um estacionamento maior para a Unidade. 

 

Na UBS do Rio Branco necessitaria mais uma equipe de saúde da família, mas em 

virtude do pouco espaço físico da Unidade resta inviável a ampliação. Não possuem sala de vacinas, 

e precisariam de mais mobiliário, em especial cadeiras. Não possuem o NASF. 

 

Na unidade de Dom Joaquim necessitam de mais mobiliário, bem como ampliação da 

Unidade, precisando de mais duas salas. 

 

Na Unidade de São João houve queixa sobre infiltrações, e relativamente ao 

atendimento médico, que atrasa e falta com frequência.  

 

Na Unidade do Cedrinho faltam agentes comunitários de saúde. 

 

Na Unidade do Bateas solicitam uma sala de reuniões maior e também a ampliação do 

estacionamento. Sentem falta do auxílio do NASF, tendo inclusive a Comissão recebido no dia da 

visita um abaixo assinado com mais de 90 assinaturas, firmando a reivindicação. 

 

Na Unidade da São Pedro há reivindicação que seja realizada a pavimentação asfaltica 

da via da Unidade, em virtude da poeira que prejudica inclusive a sala de vacinação. Possuem duas 

áreas descobertas, necessitando de mais agentes comunitários de saúde e necessitariam de mais um 

dentista, pois a procura pelo atendimento odontológico é elevada na localidade. No decorrer dos 

trabalhos felizmente a via da Unidade recebeu a pavimentação asfaltica que tanto requisitava. 

 

Ocorreram duas visitas na Unidade do bairro São Luiz, visto que na primeira visita 

em 27/09/2019 a Comissão constatou que não havia na Unidade nenhum médico e tampouco o 

enfermeiro coordenador, tendo a Comissão realizado a avaliação apenas com os usuários que 



se encontravam no local. Prontamente, a Comissão redigiu um ofício ao Secretário Municipal 

de Saúde, relatando a situação constatada na Unidade, solicitando providências urgentes, tendo 

a Secretaria prontamente esclarecido que os profissionais estavam afastados por motivos de 

saúde, e informando que o problema já estaria solucionado por intermédio da substituição dos 

profissionais. 

 

Quando da segunda visita, em março de 2020, os servidores relataram que 

precisavam de mais computadores, e que estavam com a estrutura de pessoal deficitária, 

faltando dois tecnicos de enfermagem e possuindo três áreas descobertas por falta de agentes 

comunitários de saúde. 

 

Na Unidade da Rua Nova Trento foram constatados a falta de estacionamento na 

Unidade, bem como falhas no projeto da edificação, visto que o material de odontologia necessita 

passar entre os usuários para ser descartado após seu uso. Também há necessidade de reparo no toldo 

da porta da cozinha. Uma reivindicação também diz respeito a solicitação de maior qualidade na 

aquisição de materiais de expediente. 

 

Na Unidade do Paquetá  houve solicitação de ampliação do espaço, visto a necessidade 

de abertura de mais uma equipe de saúde da família, porém inviável pela falta de espaço. Também 

há muitos casos de vandalismos na unidade, decorrentes de ações de meliantes.  

 

Na Unidade da Santa Luzia a estrutura passava por reforma, o que ajudaria ainda mais 

na qualidade da prestação dos serviços. Foi questionado o fato de que os materias de odontologia 

vem para a unidade muito próximo do vencimento. Também se solicitou a retirada dos entulhos da 

obra nos fundos da unidade. Outro ponto levantado foi o fato de que o médico da Unidade de Saúde 

atende também na Unidade Prisional Avançada, o que, solicitou-se, a averiguação da legalidade, 

visto que acaba por diminuir o atendimento da comunidade para atendimento dos detentos, sendo a 

UPA, responsabilidade do Governo do Estado. 

 

Na sequencia, a Comissão enviou a Secretaria de Saúde pedido de informação sob o 

ofício número 56/2020, questionando a situação relacionada a prestação de serviços médicos pelo 

Município a Unidade Prisional Avançada. Em resposta, foi esclarecido que o Sistema Único de 

Saúde e Portaria Interministerial estabalecem a obrigatoriedade de atendimento a saúde das pessoas 

privadas de liberdade, mesmo que o repasse financeiro do Governo Federal e do Governo do Estado 

ao Município para tal fim sejam insuficientes. 

 

  Na Unidade de Águas Claras houve informação de que a unidade era pequena para a 

população atendida, cerca de 15 mil habitantes. Há necessidade igualmente de mais um dentista, 

visto que existem duas equipes com apenas um profissional de odontologia. Há necessidade de mais 

uma equipe de saúde da família, porém, sendo inviável por falta de espaço físico. 

 

Na Unidade do Poço Fundo, por se encontrar fechada devido as obras de drenagem que 

antecedem a Unidade, a Comissão realizou indicação ao Prefeito Municipal de nº 29/2020 

solicitando com urgência a sinalização das referidas obras, após constatar in loco, a precariedade da 

segurança no local. 

 

Pode-se observar o exposto pelos servidores da saúde pelo registro fotográfico que segue 

anexo ao final do presente relatório. 

 

Outro ponto de estudo foi a pesquisa de satisfação com o usuário dos serviços de saúde, 



efetuada pessoalmente entre os vereadores e o usuário, através de formulário, nas visitas realizadas. 

 

Como panorama geral da opinião dos usuários, num total de 66 entrevistas realizadas 

entre os meses de setembro de 2019 a março de 2020 diretamente nas Unidades Básicas de Saúde, 

tem-se: 

 

 

 

Observando os dados coletados, denota-se que na análise da população usuária do 

sistema de saúde pública, considerando todos os questiomentos de forma global, cerca de 70% dos 

entrevistados qualifica os serviços entre bom e muito bom, sendo que apenas 20% entende que são 

ruins ou regulares. 

 

Um ponto relevante é distribuição dos medicamentos, tendo mais de 65% dos 

entrevistados avaliado com o conceito bom e muito bom.  

 

De outro norte, os dados mostraram que infelizmente as Equipes de Saúde da Família 

não estão sendo suficientes para atender a demanda de todo o município, visto que mais de 21% dos 

usuários, quando indagados a respeito, não responderam ao questionamento, demonstrando que não 

utilizam os serviços. De outra banda, os que são atendidos em suas casas, aprovam o serviços 

realizados, mostrando assim a qualidade nesse quesito, pois quase 70% dos entrevistados avalia 

como bom e muito bom. 

 

Outro avanço foi a avaliação da estrutura administrativa, ou seja, a questão de 

atendimentos e pessoal nas Unidades, sendo que 80% avalia como bom e muito bom este quesito.  

 

A estrutura física das Unidades, mesmo havendo várias solicitações de ampliação por 

parte dos servidores ouvidos, pelos olhos da população, recebeu mais de 75% das avaliações como 

bom e muito bom, resultado esse entende-se fruto das reformas realizadas (Unidades da Ponta Russa, 

Poço Fundo, Santa Luzia, Santa Terezinha e Maluche, esta última ainda não concluída) e novas 

obras, a exemplo das Unidades inauguradas no final de 2019 e no decorrer de 2020, sendo Zantão, 

Emma e Limeira Alta.  

 

 

 

COMISSÃO ESPECIAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE 2019 

66 formulários 

      

OPINIÃO DO USUÁRIO (dados em %) 

 RUIM REGULAR BOM/MUITO BOM SEM RESPOSTA TOTAL 

ESTRUTURA FÍSICA 0 16,67 75,76 7,57 100 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 6,06 10,61 80,3 3,03 100 

MEDICAMENTOS 9,09 15,15 65,16 10,6 100 

FILA DE ESPERA 27,27 9,09 56,06 7,58 100 

EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA 4,54 4,54 69,7 21,22 100 

 46,96 56,06 346,98 50  

      

 9,39 11,21 69,40 10,00 100,00 



4. Conclusão 

 

Diante de todo o exposto, verificou-se que as medidas sugeridas pela Comissão Especial 

da Saúde, criada pelo Requerimento 9/2017 foram concretizados em sua grande maioria, 

principalmente as de maior relevância. 

 

Da-se destaque para a contratação dos estagiários para atendimento na farmácia das 

Unidades, que além de organização, trouxeram agilidade e um melhor atendimento a população. 

Também se enfatiza o avanço na organização dos trabalhos no almoxarifado da Saúde, facilitando a 

comunicação com as Unidades Básicas e gerando economia e bem estar aos usuários. 

 

Com novas constatações no decorrer dos trabalhos, a Comissão sugere a adoção das 

seguintes medidas pela municipalidade, com vistas a conferir maior qualidade e eficiência à política de 

atendimento na área da saúde: 

 

1) Destinação final da estrutura abandonada onde funcionaria a Unidade de Pronto 

Atendimento - UPA da Santa Terezinha. 

 

2) Implantação de processos administrativos para que o usuário não necessite 

remarcar uma nova consulta médica para ser encaminhado para alguma 

especialidade. 

 

3) Criar campanha de conscientização da necessidade de aviso quando faltas em 

consultas médicas. 

 

4) Viabilizar a manutenção do NASF nas Unidades ainda atendidas, e implementar 

o retorno daquelas que não mais possuem o programa. 

 

5) Realizar as adequações solicitadas pelos servidores e usuários entrevistados em 

cada Unidade, conforme informações detalhadas constantes no corpo do presente 

relatório. 

 

 

5. Encaminhamentos finais 

 

Nos termos do art. 78, § 3º do Regimento Interno desta Casa, deverá o presente Relatório 

Final ser encaminhado à Mesa Diretora, a fim de que o Plenário se manifeste e delibere a respeito. 

 

Adotada referida providência, esta Comissão solicita que a peça conclusiva seja 

encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal e ao Secretário de Saúde, a fim de que tomem 

conhecimento do exposto e atuem, no âmbito de suas respectivas competências, na observância 

das recomendações supra relatadas. 

 

 

Anexos: 

 

I - Registro fotográfico dos trabalhos. 

II – Parte conclusiva do relatório da Comissão de 2017. 
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Anexo I 

Registro fotográfico dos 

trabalhos. 

 



 

REUNIÃO SECRETÁRIO DE SAÚDE – 11-09-2019 

 

 

 



UBS PLANALTO – 26-09-2019 

 

 

 

 



UBS LIMEIRA – 26-09-2019 

 

 

 

 



UBS SANTA TEREZINHA – 27-09-2019 

 

 

 

 



UBS NOVA BRASÍLIA – 27-09-2019 

 

 

 

 



UBS STEFFEN – 24-10-2019 

 

 

 



UBS VOLTA GRANDE - 24/10/2019 

 

 



UBS SANTA RITA – 24-10-2019 

 

 

 

 



UBS GUARANI – 30-10-2019 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



UBS MALUCHE – 30-10-2019 

 

 

 



 

 



UBS RIO BRANCO – 30-10-2019 

 

 

 

 



UBS DOM JOAQUIM – 31-10-2019

 

 

 



 

 

  

 



UBS SÃO JOÃO – 31-10-2019 

 

 

 

 



UBS CEDRINHO – 31-10-2019 

 

 

 

 



UBS BATEAS – 08-11-2019 

 

 

 



 

 

 

 

 



UBS SÃO PEDRO – 08-11-2019 

 

 

 

 



UBS SÃO LUIZ – 08-11-2019 e 12-03-2020 

 

 

 



 

 

 

 



UBS RUA NOVA TRENTO – 26-02-2020 

 

 

 



 

 

 



UBS PAQUETÁ – 26-02-2020 

 

 

 



 

 

 

 



UBS SANTA LUZIA – 26-02-2020 

 

 



 



 

 

 

 



UBS ZANTÃO EM REFORMA - 26-02-2020 

 

 

 



 

 

 



UBS PONTA RUSSA – 12-03-2020 

 

 

 

 



UBS ÁGUAS CLARAS – 12-03-2020 

 

 

 

 



 

 

 



UBS POÇO FUNDO - 12-03-2020 

 

 

 

 



UBS LIMEIRA ALTA – 19-10-2020 

 

 

 

 



 

 



UBS SANTA LUZIA (REFORMADA) – 19 -10-2020 

 

 

 

 



 

 

 



UBS ZANTÃO (REFORMADA) – 19 -10-2020 

 

 

 



UBS EMMA II – 19 -10-2020 

 

 

 



Anexo II 

Parte conclusiva do relatório da 

Comissão de 2017. 
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