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INTRODUÇÃO

Apresentamos o relatório final da 13ª Conferência Municipal de Saúde de
Colombo/Pr., realizada no auditório da Prefeitura Municipal durante os dias 09
e 10 de julho de 2015.
Precedendo o evento principal e para servir de “preparação” para a
conferência, ocorreram Encontros Locais de Saúde organizados nas diversas
Unidades de Saúde municipais, com grande participação do segmento dos
usuários.
Os encontros locais tiveram como objetivo principal apresentar o tema
central da conferência aos diversos segmentos participantes, bem como
estimular a maior participação destes segmentos no processo de construção
das diretrizes para o SUS municipal para o próximo quadriênio. O produto final
destes encontros, que foi utilizado durante as oficinas como parte dos termos
de referência, está apresentado na forma de relatório consolidado no Anexo I
deste relatório final.
O relatório produzido nesta 13ª Conferência Municipal retrata os anseios
dos representantes dos diversos segmentos que participam cotidianamente da
construção do SUS em Colombo, demonstrando o interesse na realização de
avanços permanentes para o sistema de saúde local.
As propostas discutidas, votadas e aprovadas na Plenária Final foram
compiladas com total fidelidade às discussões realizadas durante as oficinas e
receberam, quando necessário, um cuidadoso tratamento de redação para
expressarem adequadamente a idéia central do texto.
Acreditamos que, concluída a 13ª Conferência Municipal de Saúde de
Colombo, foi atingido o objetivo de promover a participação social efetiva na
construção do “SUS de todos, por todos e para todos”.

Os relatores
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DIRETRIZES PROPOSTAS NAS OFICINAS, DISCUTIDAS E
APROVADAS NA PLENÁRIA GERAL
TEMA CENTRAL
“SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS
PESSOAS: DIREITO DO CIDADÃO”.
OFICINA 1: Direito à Saúde, Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade:
1. Construção de novas Unidades de Saúde: Parque dos Lagos e Maria do
Rosário, Guaraituba, Quitandinha e reorganização das equipes de
Saúde com delimitação das áreas e número adequado de profissionais
nas equipes.
2. Construção de CAPS infantil e CAPS III;
3. Ampliação das Unidades de Saúde Capivari, Bacaetava, Alexandre
Nadolny, Mauá e São José;
4. Possibilitar nova estrutura ao CAPS AD mediante transferência para o
Pronto Atendimento Osasco e posterior construção, com número
adequado de profissionais;
5. Garantir o direito de acessibilidade universal aos Serviços de Saúde
municipais, aos prestadores de saúde contratados pela Secretaria
Municipal de Saúde e no entorno desses equipamentos, aos usuários
portadores de necessidades especiais;
6. Capacitação para profissionais com educação permanente e continuada
para atendimento de pessoas com deficiência;
7. Aquisição de sondas de alivio hidrofílicas em substituição as atuais
disponibilizadas na SMS;
8. Ampliação de equipes do NASF para cobertura a todas as equipes da
ESF com garantia de um profissional de saúde mental, fisioterapia,
educador físico e nutrição;
9. Realizar concurso público para ampliar do número de profissionais no

PA Maracanã;
10. Descentralização de Medicação Controlada para a região do Maracanã;
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11. Garantir atendimento de saúde bucal em todas as unidades de saúde e
equiparar o número de equipes de saúde bucal com equipes de saúde
da família.
12. Implantação de serviço de prótese odontológica;
13. Implantação do SAMU no município de Colombo;
14. Ampliação da frota de ambulâncias e qualificação dos profissionais de
urgência e emergência no atendimento;
15. Ampliação da rede dos credenciados nos serviços de referência como
por exemplo: oftalmologia, radiologia e imagens, endocrinologia e
vascular;
16. Realização de credenciamento de hospitais para suprir demanda de
média e alta complexidade;
17. Ampliação do número de equipes da ESF;
18. Credenciamento de especialidades atualmente sem prestador de

serviços.
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OFICINA 2 – PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Propostas:
1. Incentivar a criação e manutenção dos conselhos locais de saúde em
cada unidade de atenção básica de saúde;
2. Fomentar e incentivar a participação das associações de bairros e de
todos os movimentos sociais organizados para participação nos
conselhos locais;
3. Fortalecer e apoiar os Conselhos Locais de Saúde na fiscalização e
controle dos serviços de saúde bem como na fiscalização da aplicação
dos recursos financeiros;
4. Promover a integração entre os setores da educação, conselho tutelar e
serviço social, para implementar a rede de proteção à criança e ao
adolescente;
5. Garantir a cobertura integral em atendimento conforme normas do MS,
promovendo a reestruturação dos serviços de saúde com a implantação
de equipes qualificadas em número adequado (técnico em enfermagem,
readequação das farmácias, espaço físico das unidades, etc.);
6. Realizar a informatização das UBS, nos consultórios médicos e salas de
atendimento, com implantação de prontuário eletrônico disponível em
rede para todo o município;
7. Reformular o fluxo dos encaminhamentos de referências e contrareferências para consultas e exames, otimizando o sistema de
comunicações entre os setores da saúde e destes com os usuários.
Garantir que as coordenações das UBS fiscalizem os avisos dos
encaminhamentos das consultas e exames e garantir pessoas
qualificadas para esse trabalho;
8. Garantir recursos financeiros para consolidar e fortalecer a rede de
aleitamento materno;
9. Garantir a aquisição de equipamentos de ultrassom para os consultórios
odontológicos, para a realização de tratamento periodontal;
10. Criar Centro de atendimento integral a criança e ao adolescente,
contendo o Caps-i, com especialidades pediátricas;
11. Realocação de funcionários para sua função de origem;
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12. Capacitação do funcionário e requalificação;
13. Garantir a habilitação de equipes completas da ESF;
14. Divulgação dos procedimentos feitos nas unidades de saúde;
15. Incluir o médico Pediatra na UBS;
16. Garantir maior número de consultas médicas e de emergências;
17. Agendamento de reconsultas com prazos de três meses ou mais para
continuidade do tratamento;
18. Divulgação na mídia da participação social;
19. Capacitar multiplicadores do controle social com formação permamente
para o controle social;
20. Divulgação do número do telefone da ouvidoria da saúde com
implantação do 0800 na ouvidoria;
21. Melhorar divulgação das próximas Conferências Municipais;
22. Mudança dos horários das reuniões do CMS e Conferências;
23. Retorno das reivindicações encaminhadas à SMS;
24. Capacitar os servidores para o acolhimento dos usuários;
25. Criação do centro de zoonoses no município;
26. Construção de uma nova unidade no Monte Castelo ou ampliação da
unidade existente;
27. Implantar uma academia ao ar livre próximo à Associação de Moradores
do Monte Castelo;
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OFICINA 3: Valorização do Trabalho e da Educação em Saúde
PROPOSTAS
1. Garantir que o Secretário Municipal de Saúde promova, na Comissão
Intergestores Bipartite, negociação para a ampliação de oferta de
atendimento especializado, para reduzir filas de espera;
2. Implantação do atendimento de saúde bucal para região do bairro
Guaraituba;
3. Revisar e monitorar os protocolos de atendimento médico para aumentar
a resolutividade, estabelecendo critérios de agendamentos, priorizações
e padronização de encaminhamentos para exames e consultas;
4. Exigir a necessidade de qualificação técnica para assumir cargos de
gestão;
5. Garantir a formação de comissão específica que contemple a
participação das diversas categorias profissionais da área de saúde,
eleita pelos seus pares, para realização de estudos e implantação do
Plano de Cargos, Carreira e Salários do SUS municipal, de acordo com
as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e Conselho Nacional
de Saúde, no prazo máximo de 90 dias após a posse do Conselho
Municipal de Saúde eleito na 13ª Conferência de Municipal Saúde.
6. Garantir a valorização dos profissionais, através da qualificação e plano
de cargos e salários específico para a saúde;
7. Operacionalizar o serviço de saúde do trabalhador, implantando
acompanhamento periódico obrigatório, com a disponibilização de
terapias ocupacionais para minimizar danos/agravos a saúde dos
profissionais.
8. Melhorar os critérios para a admissão de servidores públicos municipais.
9. Garantir a aplicação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador para
todos os servidores públicos municipais;
10. Estabelecer câmara
equipamentos;

técnica

para

aquisição

de

materiais

e

11. Que o Gestor executivo municipal aplique as determinações da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000) para
a redução de gastos com a folha de pagamento de pessoal, para
viabilizar recursos para os setores públicos municipais deficitários;
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12. Reafirmar as deliberações das Conferências Estaduais e Nacionais
contra a privatização da saúde e desprecarização do trabalho;
13. Aprovar e implementar a jornada de 30 horas de trabalho semanais para
todos os profissionais da área de saúde, com equiparação salarial para
os servidores lotados em programas específicos que devem cumprir
jornada de 40 horas semanais;
14. Garantir o pagamento de insalubridade de forma igualitária, conforme
legislação, para todas as categorias profissionais da área de saúde;
15. Definir e garantir data específica para o dissídio salarial dos profissionais
da área da saúde;
16. Garantir a implantação, o funcionamento e a manutenção da mesa de
negociação permanente do SUS nos moldes da NOB/RH SUS, no
prazo máximo de 90 dias após a eleição e posse do Conselho Municipal
de Saúde 2015/2019;
17. Garantir que o relatório final da 13ª Conferência Municipal de Saúde seja
apresentado ao Gestor Municipal, ao Secretário de Saúde, a membros
da Administração Municipal, ao Poder Legislativo e ao Ministério Público
por comissão de conselheiros municipais paritária, eleita em reunião do
conselho municipal de saúde, no máximo 60 dias após a posse do
conselho eleito, com a finalidade de firmar compromisso para o
cumprimento das diretrizes aprovadas na conferência;
18. Garantir a manutenção e funcionamento do Núcleo de Ensino e
Pesquisa da Secretaria de Saúde;
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OFICINA 4 - FINANCIAMENTO DO SUS E RELAÇÃO PÚBLICO-PRIVADO
PROPOSTAS:
1. Garantir o posicionamento contra a privatização do serviço público de
saúde;
2. Promover, através dos meios disponíveis, a solicitação de revisão da
tabela SUS de procedimentos e valores;
3. Garantir que o fluxo de informações dentro da Secretaria de Saúde e
desta com a população, com os prestadores de serviços e com os
servidores seja eficiente;
4. Agilizar e organizar a oferta de consultas e exames pela central de
regulação do município;
5. Promover a requalificação das solicitações
readequação das cotas das unidades de saúde;

de

exames

para

6. Construção da unidade de saúde Quitandinha, com possibilidade de
implantação de equipes de estratégias de saúde (ESF);
7. Realizar a avaliação da territorialidade da área do Parque Embú e
Itajacurú, para possível criação de uma nova unidade de saúde;
8. Assegurar maior investimento de recursos na área para pessoa com
deficiência;
9. Implantar o novo Centro de Especialidades Odontológicas na região do
Osasco;
10. Implantar o laboratório de próteses odontológicas no município;
11. Implantar um centro de saúde especializado no atendimento ao idoso;
12. Ampliar o serviço de radiologia odontológica, instalando o aparelho de
radiografia panorâmica;
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OFICINA 5 – Gestão do SUS e modelos de atenção à saúde

1. Descentralizar a distribuição dos medicamentos controlados para a
Unidade do Alto Maracanã e PA Osasco.
2. Realizar concurso público para aumento do quadro profissional.
3. Ampliar o horário de atendimento das farmácias do PA Osasco e PA
Maracanã.
4. Informatizar o CME e as Unidades de Saúde para informações de
exames e esclarecimentos à população.
5. Ampliar as equipes de NASF.
6. Rever o valor das portarias de acordo com a produtividade do local de
trabalho.
7. Ampliação da equipe multiprofissional na equipe do Programa Saúde em
Casa.
8. Contratar especialistas para a equipe de Odontologia, através de
concurso público, para ampliação do atendimento no Centro de
Especialidades Odontológicas;
9. Construir a sede do CEM-Centro de Especialidades Médicas e ampliar a
oferta de especialidades médicas, principalmente reumatologia.
10. Garantir o Serviço de Segurança 24 horas em locais estratégicos, nas
unidades com maior fluxo de pessoas.
11. Promover Campanha de conscientização da população para a
preservação do patrimônio público.
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Conselho eleito na 13ª Conferência Municipal de Saúde de Colombo
Mandato 2015/2019

Conselhos locais
Titular – Maria Luiza da Silva Ribeiro – CL Monte Castelo
Suplente – Beatriz Albuquerque – CL Monte Castelo
Titular – Jose Pereira – CL Caic
Suplente – Renata I. dos Santos - Pastoral da Saúde

Associações de Moradores
Titular – Gilmara Aparecida de Lima Amaral – ASMOV Monte Castelo
Suplente – Jairo A. Campos de Oliveira

Sindicato Patronal
Titular – Andreia Strapasson – Associação da Colônia Faria
Suplente – Maria Aparecida Anselmo – ACOMAE

Associação dos Portadores de Patologia
Titular – Nilton Melo
Suplente – Ivone Maer Pope
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Movimento Sindical dos Trabalhadores
Titular – Vani Gomes
Suplente – Antonio Domingos Neto

Portadores de Deficiências
Titular – Jose Aparecido Leite
Suplente – James -

Movimentos Sociais Organizados
Titular – Patricia Gimenes Ramos
Suplente – Maria Aparecida P. M. Moreira

Trabalhadores da Saúde
Titular – Janete Laskowski
Suplente – Rosimeire Francisco
Titular – Gustavo Silva de Lacerda
Suplente – Elis Regina de Oliveira
Titular – Rosinha Krassota
Suplente – Jaqueline de Souza S. Santos
Titular – Graciele Camargo
Suplente – Taissa S. Pereira
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Gestores
Titular – Angelita Aparecida Muniz
Suplente – Giseli da Rocha
Titular – Adriana Cordeiro Lopes Pereira
Suplente – Daiane de Paulo Paltanin

Prestadores de Serviço
Titular – Rosane Silva
Suplente – Diogo de A. Vasconcelos
Titular – Ariel de Moura
Suplente – Carla Felipe
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ANEXO I
PROPOSTAS DOS ENCONTROS LOCAIS DE SAÚDE PARA A
13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO CONSOLIDADO

Unidade de Saúde Caic


Descentralização de medicação controlada para a região do Caic



Ampliação de oferta, agilidade e melhoria, na central de marcação de
consultas e exames;



Adequação do número de profissionais na equipe visando diminuir o
tempo de espera;



Construção de uma nova Unidade de Saúde no Caic, contendo uma
farmácia;



ampliar (disponibilizar) a oferta de atendimento em psiquiatria e
psicologia adulto e infantil em número adequado;



Agilização no processo de aquisição de órteses e próteses;



Construção e implantação de novas unidades de saúde para a região,
sugerindo o mínimo de 03 unidades novas;
Unidade de Saúde São Domingos



Hospital Municipal



Programa efetivo de álcool e drogas;



Realização de mutirão de Saúde



Melhoria na acessibilidade das calçadas

Unidade de Saúde São José


Ampliar os medicamentos fornecidas;



Ampliar o quadro de profissionais farmacêuticos;



Reabertura da Santa Casa de Colombo
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A desvinculação do Hospital Angelina Caron como referência municipal
das gestantes de alto risco.



Reposição do quadro de funcionários;



Ampliação da Unidade de Saúde São José;

Unidade de Saúde São Dimas


Descentralização das medicações controladas;



Reabertura da Santa Casa de Colombo



Melhoria da central de ambulância, visto a demora quando solicitado;



Adequação do quadro de funcionários;

Unidade de Saúde Capivari


Implantação de uma farmácia na unidade



Ampliação do quadro de profissionais (Odontologia, Ginecologia e
Pediatria)



Ampliação da Unidade de Saúde Capivari.



Implantação de Estrategia de Saúde da Família na unidade;



Mais agilidade da Central de Marcação;



Solicita capacitação em acolhimento para os profissionais;

Unidade de Saúde Liberdade


Construção de uma Unidade de Saúde no Parque dos Lagos;



Implantar uma farmácia na UBS Liberdade;



Pavimentação da Rua de Acesso a UBS Liberdade;



Criação/construção de um Espaço Saúde;



Ampliação e reposição do quadro de funcionários;
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Unidade de Saúde Bacaetava


Acessibilidade (banheiro adaptado)



Implantação de uma farmácia na unidade;



Um carro para transportes da Unidade (para exames, fisioterapia e
consultas);



Reforma e ampliação da Unidade



Ampliação do quadro de funcionários;



Reabertura da Santa Casa de Colombo



Ampliação da frota de ambulância, melhoria da central de ambulância,
visto a demora quando solicitado;
Unidade de Saúde Jd. Das Graças



Descentralização das medicações controladas;



Ampliação e reposição do quadro de funcionários;



Reabertura da Santa Casa de Colombo



Construir um Hospital Regional;



Ampliação da frota de ambulância, com profissionais qualificados para o
atendimento;



Implantar o SAMU;



Implantação do CAPS i



Agilidade na marcação de exames e consultas especializadas;



Construção de cobertura no pátio da Unidade, a fim de ter um espaço
para realização de eventos e reunião;

Unidade de Saúde Alexandre Nadolny


Ampliação e reforma da Unidade de Saúde Alexandre Nadolny;



Ampliação de uma equipe de ESF na Unidade de Saúde Alexandre
Nadolny;



Ampliação de duas equipes de Saúde Bucal na Unidade de Saúde
Alexandre Nadolny;
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Manter o número adequado do quadro de funcionários das Unidades e
Pronto Atendimento;



Descentralização na dispensa de medicamentos (omeprazol, puran,
cálcio e alendronato);
Unidade de Saúde Nossa Senhora de Fátima



Ampliação do quadro de funcionários;



Descentralização da farmácia;



Construção de Espaço Saúde;



Descentralização da Central de Marcação de Exames;



Implantar SAMU;



Ampliar o elenco de medicamentos nas UBS;

Unidade de Saúde Quitandinha


Ampliação da Unidade de Saúde Quitandinha;



Implantar odontologia na Unidade de Saúde Quitandinha;

Unidade de Saúde Jd. Cristina


Contratação de Geriatra para o Centro de Especialidades

Unidade de Saúde Moinho Velho


Ampliação do quadro de funcionários;



Contratação de mais Psicólogos e Psiquiatria;



Agilidade na marcação de exames e consultas especializadas;



Construir um Hospital Regional;



Melhoria no transporte de Saúde;
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Unidade de Saúde Mauá


Ampliação do quadro de funcionários;



Acessibilidade (banheiro adaptado)



Agilidade na marcação de exames e consultas especializadas;



Construção de uma Nova Unidade de Saúde no Mauá;



Equipamento para as ambulâncias, e profissionais exclusivos no
atendimento;

Unidade de Saúde Osasco


Reabertura da Santa Casa de Colombo



Ampliação do quadro de funcionários;



Descentralização das medicações controladas para a farmácia do
Osasco;



Agilidade na marcação de exames e consultas especializadas;

Unidade de Saúde Atuba


Ampliação de Atendimento do CAPS II e AD;



Agilidade na marcação de exames e consultas especializadas;



Ampliação e reposição do quadro de funcionários;



Implantação do NASF na unidade Atuba

Unidade de Saúde Santa Tereza


Ampliação da unidade



Construção de uma unidade no Jd Ana Rosa



Implantação de odontologia na Unidade



Ampliação do quadro de funcionários;



Inserção do educador físico na equipe
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Unidade de Saúde Alto Maracanã


Construção de rampa para acessibilidade dos cadeirantes.



Ampliação do número de banheiros na unidade

Ministério Publico do Estado do Paraná


Inserção do Município na rede do SAMU Regional;
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