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ATA DA QUATRICENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSE-7 

LHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR, EM CARÁTER ORDINÁRIO 8 

– CMS/SSA 9 

 10 

Salvador, 11 de novembro de 2015. 11 

 12 

Aos onze dias do mês novembro do ano dois mil e quinze, às quatorze horas e trin-13 

ta minutos, no auditório da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, localizado 14 

na Rua da Grécia, nº 03-A, Edifício Caramuru, 9º andar -  Comércio, Salva-15 

dor/Bahia, foi realizada a quatricentésima décima oitava Reunião do Conselho Mu-16 

nicipal de Saúde de Salvador, em caráter Ordinário, com a seguinte pauta: ITEM 1 17 

– INFORMES; ITEM 2 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO SOBRE A REGULA-18 

ÇÃO MUNICIPAL E REGULAÇÃO ESTADUAL; ITEM 3 – DISCUSSÃO SOBRE A 19 

SITUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE SALVADOR; 4 – O 20 

QUE OCORRER. Após constatação do quorum necessário para início da reunião, 21 

em segunda chamada, o Cons. Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kuta-22 

la N’leeke) fez a abertura saudando a todos, e, antes de fazer a leitura da pauta a 23 

ser apreciada e discutida, informou ao plenário haver a necessidade de apreciação 24 

do CMS em relação ao Parecer Sobre o Relatório de Gestão da SMS em 2014, 25 

cujo parecer inicial elaborado e apresentado pelo Cons. Humberto, sobre qual o 26 

Cons. Presidente pediu vistas.  Explicou que tal apreciação não tomaria mais que 5 27 

a 6 min da reunião para uma deliberação, e propôs uma inversão da pauta inician-28 

do-se por essa discussão e dando seguimento aos demais assuntos da pauta, ao 29 

que o plenário aquiesceu. Feito isso passou aos informes. Informou da realização 30 

da reunião para a constituição da CIST/SSA – Comissão Interinstitucional de Saúde 31 

do Trabalhador de Salvador, dia 18 de novembro de 2015, às 14h, na sede do 32 

CMS, esclarecendo que esta comissão seria composta não somente pelas entida-33 

des de trabalhadores que compõem o CMS, mas ampliada a todas as entidades do 34 

gênero no município, acrescentando também que nessa reunião também seria 35 

constituído o Conselho Gestor do CEREST de Salvador. Acrescentou que também 36 

no dia 18 pela manhã haveria uma oficina para discutir as ações realizadas pelo 37 

CMS como também já começar a pensar sobre a Programação Anual do CMS para 38 
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o ano de 2016, ressaltando a importância da participação de todos os Conselheiros, 39 

principalmente os integrantes de comissões. Informou sobre a cerimônia de lança-40 

mento da Campanha Novembro Azul do Ministério Público, na sede deste no CAB, 41 

das 09 às 17h, para o qual foram reservadas 08 (oito) vagas para o CMS, onde os 42 

interessados deveriam procurar a Secretaria Executiva do CMS. Informou da inten-43 

ção de realizar-se uma confraternização de final de ano na reunião ordinária de 09 44 

de dezembro, sendo que os interessados procurassem também procurassem a Se-45 

cretaria Executiva para tal. Informou que o Conselheiro Municipal de Saúde José 46 

Augusto, que teria sofrido um infarto, já estaria melhor de saúde, tendo saído da 47 

UTI, e que também o Ex-conselheiro Aristóteles estaria internado no Hospital Santa 48 

Izabel sugerindo que quem pudesse fizesse uma visita aos mesmos. Findos tais 49 

informes, o Cons. Presidente Marcos Sampaio, na condição de relator, passou à 50 

apresentação do seu parecer sobre o Relatório de Gestão da SMS em 2014. O 51 

mesmo iniciou historiando que o Conselheiro Humberto apresentou na última reuni-52 

ão do CMS o seu parecer em relação ao referido relatório após análise, a qual du-53 

rou cerca de três meses, onde ele apontava diversas metas que não foram cumpri-54 

das e indicava o relatório para uma aprovação com ressalvas, porém, antes deste 55 

parecer ir à votação pediu vistas ao relatório para uma melhor fundamentação e 56 

esclarecimento, a fim de que ao plenário pudesse votar com maior propriedade. 57 

Colocou ter usado como estratégia também fazer diligências junto às diversas co-58 

ordenações da SMS, além de ter ido a campo fazer diversas pesquisas, numa 59 

perspectiva de quais foram as variáveis que interferiram no cumprimento ou não 60 

das metas estabelecidas, e chegou à conclusão de que o presente relatório deveria 61 

ser devolvido à SMS para os devidos ajustes. Justificou que tomou essa decisão 62 

com base no SARG-SUS, o qual dispõe existirem três caminhos em relação RAG: 63 

aprovar; aprovar com ressalvas; reprovar ou devolver para o ajuste, destacando ter 64 

decidido pela devolução para que a SMS faça os devidos ajustes e volte a apresen-65 

tar tal relatório, eleger um novo emissor de parecer e a partir daí uma deliberação 66 

do CMS em caráter definitivo. Acrescentou que alguns dados se referem a ques-67 

tões de entendimento, a exemplo da meta que é ligada à questão do CRA onde 68 

pareceu ter havido um erro de digitação, em que a meta seria passar de 2 para 2 e 69 

1/2, sendo que na digitação ficou constando de 2 para 25, dando a entender que 70 

uma vírgula teria sido esquecida, pois que para julgamento de não cumprimento 71 

seria uma meta muito alta. Referiu também haver uma questão da DAS, sobre a 72 

qual dialogou com Dra. Luciana a respeito de que, quando se faz uma discussão 73 
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acerca da atenção básica em Salvador, o próprio MS tomou uma posição, através 74 

de nota técnica, da avaliação da atenção básica num formato diferente. Acrescen-75 

tou que considerando atenção básica somente a Estratégia de Saúde da Família - 76 

ESF, Salvador teria 36,26% de cobertura e em 2014 entre 26 e 28%, sendo que no 77 

relatório de 2014 e também pela nota técnica citada o MS considera atenção básica 78 

não somente a ESF e sim também a produção de serviços das unidades básicas de 79 

saúde, devendo isso ser deixado claro no relatório. Feito isso passou à leitura do 80 

seu parecer o qual dispunha do seguinte: “Após a realização de diligência para 81 

construção do parecer substitutivo do RAG 2014, em considerando que a SMS de 82 

Salvador reconheceu que na hora da confecção houve falhas, tendo comunicado 83 

ao CMS a necessidade de retificação do relatório, e considerando que o Conselhei-84 

ro Marcos Sampaio pediu vistas para emissão de parecer conclusivo, submeto à 85 

apreciação desse pleno as seguintes questões: 1. O relatório precisa ser modifica-86 

do; 2. Que o CMS autorize a devolução do RAG para a SMS a fim de que sejam 87 

feitos os devidos ajustes; 3. Após os devidos ajustes reenvio ao CMS para uma 88 

nova apreciação e emissão de parecer final.” Finda a leitura do seu parecer, já en-89 

quanto Cons. Presidente abriu a palavra ao plenário. Com a palavra, o Conselheiro 90 

Silvino o qual ponderou haver recursos vindos do MS para desenvolver a política 91 

para a população carcerária e para a população idosa, mas que não estaria visuali-92 

zando isso no relatório, concordando que realmente devam ser feitos os ajustes 93 

sugeridos no parecer do Cons. Marcos Sampaio. Este esclareceu que aquele não 94 

seria o momento para discutir o relatório e sim o reenvio deste à SMS. Com a pala-95 

vra, a Cons. Justina, a qual cumprimentou a todos e questionou quais seriam as 96 

implicações para o CMS e para a SMS em relação à devolução desse relatório, da-97 

do a prazos e etc, referindo querer deixar registrado considerar uma falta de com-98 

promisso da SMS não se fazendo presente a esta reunião. O Cons. Marcos voltou 99 

a esclarecer o que dispunha o SARG-SUS acerca das possibilidades diante do 100 

RAG. Reiterou o disposto pelo Cons. Silvino acerca das políticas não implementa-101 

das, o que também deveria sofrer ajuste, pois apesar de constar o esforço da SMS 102 

em cumprir algumas atividades a respeito, não dispôs as justificativas do não al-103 

cance das metas. Feito isso passou a palavra ao Cons. Enádio o qual cumprimen-104 

tou a todos e parabenizou o Cons. Presidente quanto ao indicativo de devolução do 105 

RAG à SMS a exemplo de vários dados que a seu ver estariam maquiados, não 106 

correspondendo com o que ocorreu na realidade. O Cons. Silvino propôs que o Re-107 

latório fosse votado por considerar que o plenário já teria condições para tal. Por 12 108 
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(doze) votos a favor, 2 (dois) contra e sem abstenções, a proposta de “devolução à 109 

SMS para ajustes” do RAG 2014 foi aprovada. Dando seguimento, o Cons. Presi-110 

dente concedeu a palavra à Dra. Daniela Alcântara, Coordenadora Ambulatorial e 111 

Hospitalar do Município de Salvador, a qual procedeu à apresentação sobre o papel 112 

da Central Municipal de Regulação. Iniciou informando caber à Coordenadoria Mu-113 

nicipal de Regulação Ambulatorial e Hospitalar, entendida como Regulação Munici-114 

pal, o controle da oferta e demanda, por meio de fluxos e protocolos assistenciais, 115 

de leitos, consultas e exames, com base na Portaria do MS,de nº 1.579, de 116 

01/08/2008 e na Política Nacional de Regulação. Citou como objetivos do complexo 117 

regulador do município: Otimizar a utilização dos recursos disponíveis; Fornecer 118 

subsídios aos processos de planejamento, controle e avaliação; Fornecer subsídios 119 

ao processo de Programação Pactuada Integrada – PPI; Buscar a melhor alternati-120 

va assistencial para a demanda do usuário, considerando a disponibilidade assis-121 

tencial; Garantir o acesso da população em tempo oportuno, ordenador e equâni-122 

me; Organizar a oferta de ações e serviços de saúde adequando as necessidades 123 

aos recursos existentes. Prosseguiu colocando que a regulação do acesso, ou o 124 

Complexo Regulador compõe-se de três estruturas, a saber: 1 – Central de Regu-125 

lação de Urgência Pré-hospitalar, de responsabilidade do SAMUR, que compete ao 126 

município; 2 – Central de Regulação Hospitalar, que compete à SESAB; e 3 – Cen-127 

tral de Regulação Ambulatorial e Hospitalar, a qual de responsabilidade da SMS. 128 

Acrescentou que dentro dessa proposta de Complexo Regulador são definidos os 129 

processos de trabalho baseados em um Termo de Gestão Compartilhada, a partir 130 

de uma portaria conjunta definida entre o município e o estado, a Portaria Municipal 131 

de nº 245/2012, de agosto de 2012, publicada no DOM, baseada na Portaria Esta-132 

dual de nº001/2012, de 19 de junho de 2012, publicada no DOE, o que formaliza a 133 

gestão compartilhada da regulação no município de Salvador, Referiu que, dentre 134 

os artigos que estão nesta portaria conjunta existe o Artigo 3º onde ficam definidas 135 

as responsabilidades da SMS nesse processo, a saber: Realizar a regulação ambu-136 

latorial e pré-hospitalar de urgência, estabelecendo também o percentual de leitos 137 

da rede complementar para atendimento a urgência e emergência e que são dispo-138 

nibilizados pela Central Estadual de Regulação. Citou também o Artigo 4º que traz 139 

as responsabilidades da SESAB com foco na realização da regulação dos leitos 140 

hospitalares e a garantia da agenda ambulatorial das unidades sob gestão estadu-141 

al, para que a Regulação Municipal possa dar encaminhamento à dinâmica de re-142 

gulação ambulatorial. Colocou que nessa gestão compartilhada destaca que existe 143 
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a Portaria nº 596, de 09 julho de 2015, onde remaneja também o limite financeiro 144 

anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatori-145 

al do Estado da Bahia, ou seja, existem valores sob a gestão estadual e municipal, 146 

cálculo esse atualizado mensalmente, tendo como ultimo dado de julho de 2015, 147 

onde 7% do teto está sob gestão estadual e 43% do teto sob gestão municipal, ou 148 

seja, o município de Salvador só tem gerência nesse valor proporcional de recurso 149 

pra proporcionar assistência à saúde aos seus munícipes e aos municípios pactua-150 

dos na PPI. Discorreu que, dentro desse processo de trabalho da regulação ambu-151 

latorial é utilizado o sistema VIDA MAIS, que é um sistema integrado onde existe o 152 

módulo “Regulação”, e dentro deste, para atender a demanda de ambulatório, fo-153 

ram definidos perfis para acesso a esses serviços de saúde, a saber: Perfil de Pro-154 

cedimentos Individuais Gerais Agendados; Perfil de Demanda aberta; Perfil de Pro-155 

cedimentos Regulados e autorizados pelo sistema VIDA MAIS; e Perfil de Procedi-156 

mentos de autorizações ainda de forma manual. O Perfil de Procedimentos Indivi-157 

duais Gerais Agendados são mediante o sistema VIDA MAIS, ou seja, neste todas 158 

as consultas especializadas e exames de baixa e média complexidade, incluindo 159 

aqui o exame de Eletroneuromiografia, cuja inclusão foi possível através de uma 160 

negociação com os prestadores, devido a uma demanda reprimida existente, e que 161 

estão sendo realizados 120 membros/mês e não 120 pessoas. Quanto à Demanda 162 

Aberta, referiu que não existe um agendamento prévio na rede própria e com os 163 

prestadores, e se constituem de exames laboratoriais, atendimentos de urgência 164 

ortopédica (a exemplo de uma entorse, sutura, dor, etc), fisioterapia e alguns exa-165 

mes decorrentes desses procedimentos realizados no mesmo local, acrescentando 166 

que, para os procedimentos considerados Agendados ou por Demanda Aberta utili-167 

za-se a Guia SUS – 1, com exceção da Mamografia, para a qual é necessário um 168 

impresso específico que é o SISMAMA. Referiu que na atenção básica – clinica 169 

médica, ginecologia, oftalmologia e pediatria – foi extinta a Guia SUS – 1, porém 170 

caso precise, a partir daí, de uma consulta ou exame especializado, torna-se ne-171 

cessária a utilização dessa guia. Destacou que o profissional Enfermeiro (a) está 172 

habilitado a solicitar a Mamografia Bilateral, porém somente o profissional Médico 173 

pode indicar a Mamografia Unilateral e a Mamografia Diagnóstica. Deu continuida-174 

de colocando que os procedimentos que são considerados Regulados são os de 175 

média e alta complexidade, e passam por uma análise do médico regulador, são 176 

baseados em protocolos e em sua maioria são de alto custo ou têm uma oferta res-177 

trita, e que, após análise, são definidas as prioridades, exames esses os quais, a 178 
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saber: todas as Ressonâncias; Tomografias; Densitometria Óssea; Biópsias guia-179 

das por imagem; Cateterismo cardíaco; Colonoscopia (o qual antes era agendado, 180 

porém passou a ser exigida a APAC); Cintilografia; Litotripsia; Polissonografias; 181 

CPRE – Colangiopancreatectomia Retrógrada; o PRCP; a Angiografia Cerebral e a 182 

Arteriografia de Membros, sendo que estes seis últimos citados recentemente inclu-183 

ídos. Referiu que o acesso para a Angiografia Cerebral é através do Hospital Por-184 

tuguês, após consulta e confirmação da indicação médica. Esclareceu que todo 185 

esse protocolo se deve ao fato da existência de muitas solicitações de exames 186 

dessa natureza que poderiam ser dispensados e/ou diagnosticados por outros de 187 

menor complexidade, pois esses exames de alta complexidade são muito onerosos 188 

para o município, e estes podem ser deferidos e agendados de imediato, se a vaga 189 

estiver disponível no momento, podem ser indeferidos se não estiverem dentro dos 190 

protocolos estabelecidos pela Central Municipal de Regulação, ou são classificados 191 

como urgentes ou eletivos e gradativamente agendados. Destacou existir no siste-192 

ma uma concentração de demanda reprimida, basicamente em ressonância e al-193 

gumas tomografias específicas dos pacientes oncológicos que precisam dar segui-194 

mento em tratamentos de radioterapia e por isso precisam fazer o exame no pres-195 

tador em que eles são cadastrados para acompanhamento, discussão essa que já 196 

vem sendo realizada procurando adequar a oferta à demanda por ser especifica 197 

para oncologia. Historiou que há uns três anos atrás existia uma situação mais con-198 

fortável em relação à realização de ressonâncias, mas devido a uma série de im-199 

previstos com máquinas com defeito por um período prolongado, principalmente no 200 

Hospital Aristides Maltez onde perdurou isso por quase quatro meses, e com isso 201 

outras máquinas quebraram, alguns prestadores foram descredenciados, o que 202 

causou um acúmulo de ressonâncias, o que a Central Municipal de Regulação vem 203 

tentando adequar, lembrando que o município só tem de recurso financeiro para 204 

dar conta dessa oferta o percentual supracitado, pois o município não tem acesso 205 

às agendas de ressonâncias que estão no Estado. Citou como exemplo o Hospital 206 

das Clínicas que estaria montando a sua aparelhagem de bioimagem e em voltan-207 

do a funcionar, se consiga dar conta dessa demanda reprimida, porque eles têm 208 

uma capacidade instalada supriria isso. Esclareceu que na última reunião do CMS 209 

foi veiculada uma informação equivocada de que existiriam 22(vinte e duas) mil so-210 

licitações do ano de 2014 de solicitações retidas, o que não seria verdade, por ser 211 

uma questão de interpretação do relatório quadrimestral, onde a cada quadrimestre 212 

se somou ao invés de se ter considerado um quantitativo cumulativo. Colocou que 213 
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naquele momento estaria algo em torno de 9 (nove) mil ressonâncias, entre urgên-214 

cias e eletivas, onde em muitas delas debate-se com solicitações imprecisas, e 215 

também havendo um alto índice de absenteísmo, chegando a um índice mensal de 216 

40% em exames que as pessoas esperam cerca de seis meses a um ano para rea-217 

lizar, mesmo com todo o esforço feito pelos prestadores até mesmo de realização 218 

de exames nos fins de semana, e com a realização de ligações para busca ativa 219 

desses pacientes. Colocou que os Exames Autorizados seguem o mesmo perfil de 220 

procedimento dos Regulados, sendo que o próprio prestador é quem faz essa soli-221 

citação à Central Municipal de Regulação, e passa por um protocolo de avaliação 222 

do médico regulador, a exemplo do usuário que já teve uma entrada no prestador, 223 

passou por uma consulta, precisou fazer um exame oftalmológico, como o OCT - 224 

Tomografia de Coerência Ótica – passa então por uma Autorização Manual, pois 225 

não é um exame previsto na tabela SUS. Citou Radioterapia e Quimioterapia como 226 

procedimentos também dessa natureza, pois são emitidos laudos de continuidade 227 

pelo prestador, pois o usuário já está cadastrado e sendo acompanhado nessa uni-228 

dade e o sistema ainda não está adaptado para poder absorver essa demanda. 229 

Informou já estar no sistema como recentemente contratado a Válvula de Arrimet, 230 

exames que são feitos no IBOPC e Hospital Santa Luzia, demandados em consulta 231 

com especialista e a autorização é encaminhada através do sistema. Ressaltou que 232 

esses procedimentos que município de Salvador disponibilizou recursos próprios só 233 

são autorizados para os munícipes de Salvador porque são recursos do tesouro. 234 

Nesse momento a mesma mostrou exemplo de APAC mal preenchida, o que cau-235 

saria atraso na realização de vários procedimentos. Esclareceu que, atualmente, 236 

em todos os Distritos Sanitários, têm unidades onde se dá entrada em laudos de 237 

procedimentos regulados, existindo em torno de 164 unidades cadastradas que 238 

estão aptas para isso e funcionando o dia inteiro, pelo menos duas em cada distrito, 239 

e em breve as Prefeituras-Bairro também serão habilitadas para tal. Relatou tam-240 

bém que dentro da Central Municipal de Regulação, existe um processo de trabalho 241 

para também atender a demanda do usuário dados algumas unidades não terem 242 

condições de estar absorvendo por algumas particularidades, apesar de não ser o 243 

seu papel, a exemplo de oncologia, tendo como referência os hospitais São Rafael, 244 

Aristides Maltez, Martagão Gesteira, Santa Izabel e Santo Antônio. Colocou que o 245 

Português fazia a parte de radioterapia, mas estaria sendo desabilitado porque o 246 

atendimento em oncologia tem que ser integral. Informou que a Comissão de Orto-247 

pedia trabalha com procedimentos específicos de Artroscopias, Artroplastias e Ci-248 
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rurgias de Mão, contratualizadas no Hospital Santa Izabel, passando pela avaliação 249 

de um Ortopedista da Central. Referiu que a Escleroterapia de Varizes foi um ga-250 

nho para a SMS, onde as unidades de saúde fazem um primeiro acolhimento, fil-251 

tram esses pacientes, encaminham para a Comissão de Escleroterapia, onde o An-252 

giologista avalia as indicações e o tratamento é feito no Hospital São Rafael. Nesse 253 

momento a mesma demonstrou o gráfico da oferta de serviços do segundo quadri-254 

mestre que estaria em torno de 13.247.150 procedimentos, contando a rede própria 255 

e contratada, contando com aproximadamente 305 estabelecimentos entre filantró-256 

picos e privados e a rede própria que está num processo de ajuste de modelo de 257 

gestão e se inserindo na proposta de publicar suas agendas dentro do sistema. Re-258 

feriu a adoção de um processo de trabalho recente na central, já que a Coordena-259 

doria passou a ser ambulatorial e hospitalar, porém mesmo entendendo que o mu-260 

nicípio não faz a gerência de leitos, o que cabe à SESAB, a Central Municipal dá 261 

um suporte, fazendo um trabalho de supervisão nas UPAS e PA municipais, melho-262 

rando as informações que são necessárias para que o Estado possa processar es-263 

sas transferências, orientando os profissionais de saúde que estão na ponta, con-264 

seguindo dar maior agilidade nesse processo. Referiu que o acompanhamento dos 265 

leitos contratualizados estaria sendo feito mais de perto através da Subcoordenado-266 

ria Hospitalar, e as autorizações de cirurgias eletivas estariam sendo feitas no SIS-267 

REG foram melhor qualificadas, havendo um melhor entendimento para que as au-268 

torizações sejam feitas com melhor propriedade, melhorando a dinâmica desse 269 

processo, fazendo as devolutivas de quem não é pactuado, isso em casos eletivos, 270 

pois as situações de urgência não se considera a pactuação. Informou ter havido 271 

um crescimento no recebimento de ofícios do Ministério Público, da Defensoria e de 272 

liminares jurídicas, tendo trazido um dado de janeiro a setembro de 2015, princi-273 

palmente associado a exames de Ressonâncias, Tomografias, Artroplastias dos 274 

Membros e de Coluna. Destacou que, com relação às Artroplastias dos Membros e 275 

de Coluna já foi gerada com recurso próprio do município justamente porque já e-276 

xistiam essas demandas judiciais, porém não tinha prestador que absorvesse essa 277 

demanda por conta do valor da tabela SUS não ser atrativo para a realização dos 278 

procedimentos, e por isso o filtro é rigoroso, só podendo atender aos munícipes de 279 

Salvador. Como avanços dessa diretoria em relação aos processos de regulação, a 280 

mesma citou os seguintes: Contratação da rede complementar através de chama-281 

mento público, e a contratualização através da política do MS, onde 100% dos 282 

prestadores são contratados pela SMS, sendo a lógica desta baseada na necessi-283 
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dade; Ampliação da oferta de serviços disponíveis da Regulação Municipal; Implan-284 

tação de protocolos clínicos na Rede de Regulação; O sistema Integrado de Saúde; 285 

A Central de Regulação Municipal servindo como observatório para subsídio à ges-286 

tão, onde atualmente já se consegue identificar os gargalos dos serviços de saúde, 287 

sinalizar ao gestor e fazer as adequações que são possíveis; Fortalecimento dos 288 

mecanismos de controle. Colocou que os desafios principais do município se con-289 

centram em assumir a gestão de leitos, o que estaria sendo equacionado num tra-290 

balho de parceria com o Estado em que as relações foram estreitadas, o que vem 291 

produzindo uma melhor resolutividade na questão. Colocou que outro grande desa-292 

fio seria o de se alcançar 100% do acesso a consultas especializadas e procedi-293 

mentos de média e alta complexidade, incluindo as unidades públicas estaduais, 294 

pois somente assim poder-se-á ter um panorama da real oferta e poder responder, 295 

dentro da rede de Salvador, a tudo que é demandado, inclusive pelos municípios 296 

que pactuam com Salvador, os quais cobram muito essa oferta de serviços a nível 297 

ambulatorial, isso porque existem aproximadamente 30 (trinta) estabelecimentos 298 

estaduais em que a central não tem acesso à essa oferta de serviços. Citou tam-299 

bém como desafios: uma melhor assistência em todos os níveis de complexidade; 300 

organizar a rede regionalizada; implantação da biometria em 100% das unidades 301 

próprias e em 100% dos prestadores, cujo plano piloto seria implantado ainda no 302 

mês em curso para que possa futuramente ser implantado em todas as unidades; 303 

Redução das demandas judiciais, o que se espera equacionar com a implantação 304 

das Câmaras de Conciliação, ressaltando que muitas das demandas seriam por 305 

falta de comunicação, o que reconhecia como fragilidade do serviço, e para tanto a 306 

diretoria preparou um material denominado “CONHECENDO A CENTRAL MUNI-307 

CIPAL DE REGULAÇÃO”, o qual seria divulgado em sites, o qual contém todas 308 

essas propostas e trabalha essa fragilidade de comunicação, gerando informações 309 

distorcidas; Reestruturação do modelo do complexo regulador. Esta encerrou sua 310 

apresentação informando os meios de contato com a central. Feito isso, foi passa-311 

da a palavra ao Dr. José Saturnino Rodrigues para proceder à apresentação sobre 312 

a Central Estadual de Regulação. Este cumprimentou a todos e colocou seria seu 313 

objetivo falar sobre o papel efetivo das regulações e a diferença entre Regulação 314 

Estadual e Municipal, o que estaria acontecendo em ternos de avanços e sobre o 315 

novo diálogo com SMS de Salvador. Iniciou apresentando o organograma da Supe-316 

rintendência de Gestão do Sistema de Regulação da SESAB - SERECS, informan-317 

do que esta mantém cerca de 350 contratos com unidades de saúde, além das 318 
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Santas Casas e Hospitais Municipais do interior do Estado, e em Salvador os Hos-319 

pitais Ana Nery, Clinicas e Maternidade Climério de Oliveira, Além de leitos com-320 

prados de ortopedia, cardiologia na CATO e Hospital Salvador, e recentemente um 321 

contrato com o Aristides Maltez para ver a parte de oncologia. Referiu que a SU-322 

RECS conta com: Assessoria Técnica; Coordenação de Suporte Operacional; Nú-323 

cleo Financeiro; Diretoria de Contratos; Diretoria de Regulação; Diretoria de Contro-324 

le de Ações e Serviços; Diretoria de Saúde Sem Fronteiras – Saúde em Movimento. 325 

Colocou que a central se depara com uma série de dificuldades elencando-as, a 326 

saber: Desequilíbrio entre oferta e demanda de leitos; Dificuldade de acesso nos 327 

fins de semana; Déficit de leitos, o que credita mais à falta de gestão dos leitos e-328 

xistentes nos hospitais. Citou como determinantes do desequilíbrio entre oferta e 329 

demanda de leitos os seguintes fatores: Aumento significativo dos traumas decor-330 

rentes de acidentes de trânsito, principalmente dos motociclistas; Baixa efetividade 331 

da atenção básica em termos de promoção e prevenção à saúde nos municípios, 332 

porém destacando o avanço alcançado pelo município de Salvador nessa atenção; 333 

Dificuldades na ampliação da oferta dos exames de alta complexidade; Longo tem-334 

po de permanência de pacientes que aguardam internados a realização de exames 335 

de alta complexidade, o que se pretendia melhorar com a assunção por um grupo 336 

privado dos serviços de diagnóstico dos Hospitais Roberto Santos e HGE; Retração 337 

dos municípios em relação à oferta dos procedimentos de média complexidade de-338 

vido ao baixo financiamento e da tabela de procedimentos, o que creditaria a pro-339 

blemas de gestão, citando o exemplo de Salvador onde essa questão estaria sendo 340 

bem equacionada; Serviços de alta complexidade com baixa execução nas cidades 341 

do interior, sobrecarregando a capital; Fechamento das maternidades municipais do 342 

interior nos fins de semana;  Demora da busca dos pacientes de alta pelos respec-343 

tivos municípios, retardando o giro dos leitos. Informou haver Complexos Regulado-344 

res Regionais e Estaduais, a saber: Juazeiro/Petrolina, que envolve os municípios 345 

da região norte do Estado; Vitória da Conquista, agregando os da região centro-346 

oeste e Itabuna a Região Sul. Quanto a isso comentou que os municípios têm co-347 

nhecimento dessas centrais, porém sobrecarregam a Central Estadual que fica em 348 

Salvador. Citou que a Central de Regulação Estadual e as Centrais Regionais de 349 

Regulação dispõem, em termos de urgência e emergência, de: Avaliações de neu-350 

rologia, cardiologia e neonatologia; Cateterismo; Endoscopia; CPRE, Ressonância; 351 

Angiografia; Arteriografia Hiperbárica e Internações em Geral. Colocou que esta 352 

central não regula: Procedimentos ambulatoriais; Internações eletivas de Planos de 353 
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saúde; Leitos nos hospitais Santa Izabel, Português, São Rafael, Sagrada Família e 354 

Aristides Maltez. O mesmo referiu que atualmente foi reduzido o tempo de perma-355 

nência nas UPAS de 30 (trinta) para 15 (quinze) dias com proposta de redução pa-356 

ra 07 (sete) dias. Informou que em breve, ainda em dezembro do ano em curso, 357 

seriam implantados nos hospitais da rede própria o serviço de Gestão de Leitos, o 358 

qual será assumido por profissionais Enfermeiros (as) os quais estariam passando 359 

por treinamento. Colocou também como desafio ampliar a regulação de hospitais 360 

de referência cardiovascular, sobre o que ilustrou que eram 40 (quarenta) leitos 361 

contratualizados nessa especialidade, os quais já ampliados para 98 (noventa e 362 

oito) leitos e com pretensão de ampliação para 120 (cento e vinte) leitos. Colocou 363 

também como desafios: Redução da fila de leitos de pediatria e neonatologia, refe-364 

rindo acreditar que tal situação seja sanada ainda no final do ano em curso; Reali-365 

zação pela Central de Curso de Capacitação de Gestores da Rede Direta e Indire-366 

ta, o qual já concluído, o qual tratou de gerenciamento estratégico, gestão leitos e 367 

sobre todos os setores dos hospitais. Referiu medidas as quais os municípios po-368 

dem adotar para contribuir nesse processo, a saber: Evitar pedidos de transferência 369 

desnecessários; Atualizar diariamente os dados dos relatórios sobre os quadros 370 

clínicos dos pacientes, de acordo com o protocolo estabelecido; Viabilizar leitos 371 

para continuação do tratamento, quando solicitado; Solicitar cancelamento do pedi-372 

do de leitos quando ocorrer óbito, alta ou transferência; Solicitar capacitação dos 373 

médicos. Dando seguimento, o mesmo discorreu os dados numéricos de serviços 374 

realizados pela central, chamando atenção que em princípio o que falta não são 375 

leitos e sim gestão. Concluiu sua apresentação agradecendo ao convite formulado 376 

pelo CMS. Nesse momento o Cons. Presidente franqueou a palavra ao Plenário. 377 

Com a palavra, o Cons. Pedro Reis agradeceu aos expositores pela apresentação 378 

realizada, sugerindo maior atenção em relação à especialidade de neurologia, dada 379 

à carência dessa especialidade no Estado, bem como sugerindo que o diálogo ora 380 

realizado, assim o fosse nos conselhos de saúde dos demais municípios. O Cons. 381 

Silvino saudou a mesa e ratificou que o que falta é gestão, é o compromisso do 382 

gestor e não por falta de competência dos técnicos, e questionou Dra. Daniela so-383 

bre quanto cada município paga a Salvador para ter os serviços da central. Este 384 

também reclamou que ao contrário da central estadual, o mesmo não tem os meios 385 

de contato com a Central de Regulação Municipal de Salvador. A Cons. Justina 386 

chamou a atenção sobre a questão do alcance de metas pela gestão, o que consi-387 

dera importante, porém igualmente preocupante. Referindo-se à apresentação da 388 



 12

Dra. Daniela, colocou que o apresentado em relação à demanda aberta em ortope-389 

dia, fisioterapia, etc, na região do subúrbio a prática está muito distante da teoria 390 

ora mostrada. O Cons. Maurício apresentou-se e colocou já ter aqui solicitado que 391 

fosse colocado um geriatra nas UPAS do Subúrbio e ainda sem resposta. O Cons. 392 

Enádio parabenizou os técnicos pelas apresentações realizadas, e fez um agrade-393 

cimento especial ao Dr. José Rodrigues por ter sabido valorizar a categoria dos A-394 

gentes de Endemias. Este reiterou as palavras da Cons. Justina no que tange a 395 

não reconhecer na prática a teoria exposta nas apresentações. Este dirigiu-se à 396 

Dra. Daniela e questionou o porquê da contradição do dado de 40% de absenteís-397 

mo e ao mesmo tempo para ter acesso a alguns procedimentos somente via liminar 398 

se há tanta sobra de vagas.Ao Dr. Rodrigues o mesmo questionou qual a posição 399 

do Estado em relação ao que é praticado na Maternidade de Santo Amaro ao fe-400 

char as portas no fim de semana. O Conselheiro Everaldo saudou a todos e fez a 401 

observação a DR. Rodrigues de que já que tem leitos e falta gestão dever-se-ia 402 

trocar os gestores, colocando pessoas que possam dar resolutividade à questão. 403 

Este ressaltou que o Conselheiro não tem que ter o telefone de gestor nenhum por-404 

que para o mesmo tem que acabar o assistencialismo, onde parte das vagas ficam 405 

com parlamentares, e o acesso tem que ser para todos. O Cons. Fábio chamou 406 

atenção que essa luta por leitos poderia ser superada se houvesse uma atenção 407 

básica de qualidade, que tem 10 (dez) anos que luta na comunidade de Pirajá e até 408 

hoje não foi implantada sequer uma unidade básica de saúde na região, a qual com 409 

quase 100.000 (cem mil) habitantes, ressaltando que enquanto não se discutir a 410 

ampliação da atenção básica de saúde vai se continuar construindo hospitais e lo-411 

tando hospitais. Este também informou que dia 24 de novembro do corrente estaria 412 

sendo realizada a 2ª Audiência Pública de Saúde de Pirajá para tratar da atenção 413 

básica, e para tanto gostaria de contar com a participação da SMS, para a qual já 414 

teria encaminhado convite protocolado. O Cons. Cleber questionou ao DR. Rodri-415 

gues quais seriam os critérios da gestão de leitos sobre o giro de leitos, a fim de 416 

não dar alta a pacientes sem condições para tal. O Cons. Vitor parabenizou a apre-417 

sentação dos técnicos e questionou se as UPAS estariam em condições de manter 418 

os pacientes por mais de 15 (quinze) dias aguardando vaga da Regulação, às ve-419 

zes até em isolamento. O Cons. Vice-Presidente Djalma Rossi saudou a mesa e 420 

em especial ao Cons. Presidente Marcos Sampaio pela passagem de seu aniversá-421 

rio, e citou a questão do cálculo renal que para ocorrer o internamento somente nos 422 

casos agudos. Este também informou ter sabido que o fechamento do IPERBA no 423 
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fim de semana e às vezes na segunda-feira seria não por falta de leitos e sim de 424 

médicos e questionou a representante do município quais seriam as unidades que 425 

fazem a gestão da Regulação por distrito sanitário a fim de orientar devidamente a 426 

população. Com a palavra, a Cons. Joana colocou considerar um nó crítico da saú-427 

de pública a questão da regulação, e que a pretensão de reduzir de 15 para 10 428 

(dez) dias ainda um longo período para o paciente permanecer na UPA aguardando 429 

internamento, e questionou qual seria a meta para a criação de novos leitos, além 430 

do que essa falta de sincronia entre município e estado estaria complicando a vida 431 

das pessoas, e questionou à Dra. Daniela se não seria possível a implantação de 432 

uma Junta Médica de Regulação a fim de agilizar a autorização dos procedimentos 433 

e sugeriu também que fosse melhor publicizado o que seria demanda aberta e re-434 

gulada a fim de a população possa ter melhor acesso, bem como sugeriu também a 435 

criação de uma lista de espera on line para que o paciente seja comunicado quan-436 

do do surgimento da vaga respeitando a fila. Esta também questionou se não seria 437 

possível que a demanda reprimida de pacientes de oncologia para a realização de 438 

tomografia e ressonância pudesse ser resolvida com aparelhos da rede própria. A 439 

Cons. Mª do Socorro referiu que, conforme colocado por Dr. José Rodrigues, a 440 

grande maioria dos leitos ocupados, tanto em UPAS como em hospitais, seriam os 441 

relativos a traumas muitas vexes de baixa complexidade, em casos que poderiam 442 

ser resolvidos de forma eletiva como algumas fraturas, as quais até na rede particu-443 

lar são resolvidos eletivamente, dando-se prioridade aos casos realmente necessá-444 

rios de serem regulados, como no caso de fraturas expostas, etc, e deixando os 445 

demais casos para serem resolvidos ambulatorialmente. Referiu que a Central de 446 

Regulação deveria voltar a ter aqueles postos avançados que existiam nos hospi-447 

tais e cada um com um Regulador comprometido a afazer uma busca ativa de leitos 448 

e liberação destes. O Cons. Presidente Marcos Sampaio colocou não enxergar ser 449 

um problema de gestão e sim de autoridade e posicionamento político fiscalização, 450 

como no caso de compra de leitos da rede privada/filantrópica. Deu como exemplo 451 

que o CMS tinha uma comissão de acompanhamento dos contratos e convênios, e 452 

questionou qual seria o mecanismo de fiscalização que o Estado teria de que os 453 

leitos comprados estariam realmente sendo utilizados e por quais usuários. Ressal-454 

tou que segundo a legislação vigente a permanência de um usuário numa UPA de-455 

ve ser de no máximo 24h e na realidade o que se vê é de mais de 15 (quinze) dias, 456 

tendo casos de até 50 (cinqüenta) dias, referindo que a meta deva ser de 24h e não 457 

de 10 (dez) dias ou 05 (cinco) dias. Concluiu colocando que a comunicação entre 458 
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estado e município é visível não ser tão simples como o demonstrado. Com a pala-459 

vra Dra. Daniela colocou para o Cons. Pedro não ter compreendido muito bem sua 460 

colocação em relação ao monopólio em oftalmologia, referindo não ter entendido 461 

bem o sentido de monopólio nessa linha de cuidado, e esclareceu que o que se tem 462 

são várias clínicas que disponibilizam agendas de consultas em oftalmologia, sendo 463 

que alguns exames estão atrelados a essas consultas. Quanto ao colocado pelo 464 

mesmo em relação a neurologia, reconheceu existir grande dificuldade de conse-465 

guir profissionais nessa especialidade por serem poucos e pelo baixo valor de con-466 

sulta da tabela SUS. Quanto ao colocado pelo Cons. Silvino em relação ao com-467 

prometimento da gestão, referiu que a gestão municipal tem se comprometido bas-468 

tante, haja visto os avanços alcançados. Quanto aos valores alocados em Salvador 469 

informou que são 872 (oitocentos e setenta e dois) milhões ao ano e desse montan-470 

te somente 43% fica realmente com o município, pois o restante fica com o estado, 471 

e desses 43%, aproximadamente 195 (cento e noventa e cinco) milhões, vêm dos 472 

municípios. Referiu que as cirurgias eletivas não são autorizadas pelo estado, elas 473 

são definidas após consulta com o especialista, o qual demanda a necessidade da 474 

cirurgia, os exames complementares e a consulta com o anestesista, todos dentro 475 

da própria instituição, a qual preenche a AIH e esta vai para o sistema de informa-476 

ção, que não é o Sistema VIDA e esta autorização é realizada pela Central Munici-477 

pal de Regulação. Quanto ao colocado pela Cons. Justina, esclareceu que a inten-478 

ção de trazer a informação sobre as especialidades de demanda aberta – como 479 

ortopedia, fisioterapia e oftalmologia – não foi de que todos se encantassem com a 480 

central, e sim de que o CMS funcione como parceiro na divulgação disso junto à 481 

população, devido reconhecer em existir fragilidade na comunicação, reconhecendo 482 

a dificuldade enfrentada pela população e ressaltando que também lida com dificul-483 

dades nesse particular relativas à falta de interesse de alguns profissionais da pon-484 

ta em até mesmo acessar as informações disponíveis na intranet nas próprias uni-485 

dades de saúde para orientar os usuários corretamente, isto sem falar naqueles 486 

que passam por treinamento e não põem em prática o que aprendem. Informou ao 487 

Cons. Vice-presidente Djalma que são duas unidades por distrito e mais as prefeitu-488 

ras-bairro em que se pode dar entrada em laudos, mas as 143 unidades existentes 489 

fazem o agendamento e sabem quais as unidades que dão entrada em laudos. 490 

Quanto à questão da geriatria salientada pelo Cons. Maurício, a mesma esclareceu 491 

que essa seria uma especialidade de marcação de consulta eletiva, pois na UPA o 492 

médico intensivista é apto a atender as demandas de urgência, e que o município 493 
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tem sim contrato com a Clínica Santa Clara para atendimento em geriatria, cuja 494 

consulta precisa ser marcada em uma unidade de saúde, além dos hospitais do 495 

estado Ana Nery e Santo Antônio. Esclareceu que em relação ao absenteísmo, 496 

principalmente de ressonância, por ela colocado quis dizer que vagas não utilizadas 497 

são perdidas por não ter havido tempo hábil ao seu preenchimento, e não sobram 498 

como o colocado, onde o prestador só recebe pelo que efetivamente foi realizado, 499 

porém se perde por ser um recurso disponibilizado para esse fim e que não é utili-500 

zado, e que em conversa com o Conselheiro Presidente surgiu a proposta de uma 501 

campanha a ser realizada para melhorar esse dado. Quanto ao colocado sobre 502 

ressonâncias que geram liminares, colocou que são geralmente de pacientes onco-503 

lógicos, os quais têm prazos para que seu tratamento seja iniciado. Quanto ao 504 

Cons. Djalma, solicitava que o mesmo se reportasse para a mesma posteriormente 505 

para esclarecimento dado à falta de tempo no momento. Ressaltou que as informa-506 

ções sobre protocolos, fluxos, unidades que recebem laudos, vários impressos, es-507 

tariam disponíveis no site da SMS. Esclareceu à Cons. Joana que a supervisão das 508 

UPAS que antes era feita apenas no carnaval e que passou a ser de rotina é ape-509 

nas em relação à questão dos leitos, não tendo nada a ver com a atenção ambula-510 

torial. Ressaltou que o que falta ser implantado é uma aviso ao usuário quanto ao 511 

agendamento do seu procedimento, tipo um torpedo. Feito isso informou que o site 512 

www.saude.salvador.ba.gov.br/vida, entra em Documentos e depois em Protocolos 513 

e Portarias. Com a palavra, Dr. José Rodrigues colocou que, em relação ao quesito 514 

gestão, colocou ter havido grande contribuição de sua parte pelo curso de gestores 515 

de hospitais da rede direta e indireta que ministrou durante 06 (seis) meses a 60 516 

(sessenta) gestores e foi concluído na última sexta-feira, os quais terão que por em 517 

prática o que foi ministrado, e esclareceu que o pasa a ser competência do serviço 518 

de gestão de leitos a responsabilidade de otimizar os leitos dos hospitais. Quanto à 519 

questão do fechamento de maternidades em Santo Amaro, Camaçari, Simões Fi-520 

lho, etc, fins de semana esclareceu que os gestores foram chamados e envolvendo 521 

inclusive o CES para verificar a situação de Santo Amaro. Quanto ao giro do leito 522 

esclareceu que não se pode tirar o paciente que ainda esteja precisando de assis-523 

tência, o que se pretende é agilizar os procedimentos demandados no seu interna-524 

mento para liberação do paciente em menor tempo, bem como buscar que o muni-525 

cípio agilize a busca de pacientes em alta também para esse fim. Colocou que o 526 

IPERBA já estaria funcionando plenamente. Quanto à permanência do paciente em 527 

UPA colocou que ainda não é o ideal, mas houve avanço pois, onde antes se a-528 
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guardava 50 (cinqüenta) dias hoje se aguarda 14 (quatorze) dias e com meta de 529 

redução para 07 (sete) dias, e quanto à falta de diálogo referiu que atualmente o 530 

observado pelo Conselheiro não procede pois município e estado se falam satisfa-531 

toriamente, numa relação cada vez mais próxima visando o usuário, sendo a falta 532 

de diálogo coisa do passado. Informou que o Hospital de Trauma HGE II inaugura-533 

ria em breve, com porta fechada, recebendo pacientes do HGE I, com 40 (quaren-534 

ta) leitos de UTI, além de mais 03 (três) hospitais regionais. Referiu que tem ido 535 

pessoalmente a situação dos hospitais tanto de Salvador com do interior.  Finda 536 

sua fala, foi aprovada a proposta do Conselheiro Everaldo Braga sobre a realização 537 

de uma Audiência Pública para discutir mais profundamente a questão da Regula-538 

ção do Estado e do Município.Findo esse ponto de pauta, o Cons. Presidente pas-539 

sou a palavra à Dra. Luciana Peixoto, Diretora de Atenção à Saúde da SMS, para 540 

proceder à apresentação sobre a SITUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS 541 

DE SAÚDE DE SALVADOR. Com a palavra, esta se apresentou, saudou os pre-542 

sentes e apresentou Dra. Adriana, Coordenadora da Atenção Primária à Saúde da 543 

SMS. Esta iniciou colocando que gostaria de salientar três coisas: 1 - O Plano de 544 

Reorganização da Atenção Primária à Saúde seria para fazer a gestão da atenção 545 

primária, onde fazer gestão é organizar, controlar, monitorar, garantir o mais com 546 

menos; 2 – A atenção primária da SMS conta com uma equipe de 40 (quarenta) 547 

profissionais, e em sua grande maioria de sanitaristas, e o plano foi fruto da cons-548 

trução de toda a equipe, além do que são acompanhados pelo MS e pala SESAB; 3 549 

– O plano é resultado de um processo tripartite, envolvendo o município, estado e 550 

união. Acrescentou que a diretoria segue o conceito de atenção primária disposta 551 

na Portaria 2.488 /2011, que dispõe sobre o Plano Nacional de Atenção Básica. 552 

Colocou que em Salvador, considerando o que dispõe esta portaria, considera-se o 553 

Modelo Misto, ou seja, conta tanto com unidades de saúde com a Estratégia de 554 

Saúde da Família – ESF – como com unidades sem essa estratégia, e, nessa linha, 555 

o município dispõe de três tipos de unidades: Unidades Básicas com o PACS (Pro-556 

grama de Agentes Comunitários de Saúde); Unidades Básicas com o PACS; e Uni-557 

dades de Saúde da Família – USF. Relatou que depois de 2011 os municípios fo-558 

ram convocados a apresentar um Plano de Expansão da Atenção Básica, princi-559 

palmente os grandes centros urbanos porque a ESF foi eleita como prioritária em 560 

nosso país, deixando de ser um programa e passando a ser uma estratégia, porém, 561 

como estes centros, principalmente as capitais, não conseguiam avançar na ESF, o 562 

MS começou a acompanhar mais de perto, exigindo de Salvador a construção de 563 
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um documento orientador para a expansão da atenção primária, e a SMS construiu 564 

um documento que busca a conversão da atenção primária priorizando a ESF onde 565 

assim fosse possível, auxiliando na decisão de onde construir novas unidades, lo-566 

tação de recursos humanos e construção dos processos de trabalho. Historiando, a 567 

mesma relatou que foi no ano 2000 a implantação da primeira iniciativa de ESF em 568 

Salvador, com a implantação de 07 (sete) Equipes de Saúde de Família, foi o proje-569 

to piloto, no DS Subúrbio Ferroviário, e que de 2000 a 2012 foram implantadas 570 

mais 97 equipes, totalizando 104 equipes, e ainda assim Salvador ocupava, à épo-571 

ca, o último lugar em ESF. Diante da pressão do MS, ainda em 2011, a então ges-572 

tão da SMS construiu o 1º Plano de Ampliação da Atenção Básica do Município de 573 

Salvador, de 2012 a 2014, o qual apresentado no MS em maio de 2012. Colocou 574 

que conforme esse plano, em 2012 a cobertura de ESF deveria alcançar 55,6%, e 575 

em 2014 65,1. Porém, continuou, a atual gestão ao assumir encontrou não 55,6% 576 

mas 23% e teve que revisar esse plano, onde o atual prevê o alcance de 50% em 577 

2016, meta esta incluída no PMS – Plano Municipal de Saúde – 2014 – 2017. Res-578 

saltou que de 2013 a 2015 a atual gestão já implantou 113 novas equipes, chegan-579 

do a um percentual de cobertura de 42,6% da ESF. Salientou que, como Salvador 580 

dispõe de um modelo misto, o indicador é o de atenção básica ampliada, envolven-581 

do além do número de equipes de saúde da família, mas também o numero de ho-582 

ras de médicos (clínico e ginecologistas) trabalhadas, médicos que atendem em 583 

unidades básicas de saúde, com ou sem PACS, porque o indicador “Cobertura de 584 

Atenção Básica Ampliada” entende que Saúde da Família, embora seja estratégia 585 

prioritária, existem municípios que não conseguem extinguir as unidades que não 586 

são do PSF, mas que realizam atenção básica. Ressaltou que o objetivo maior do 587 

plano seria o de reorganizar a atenção, e também ampliar, porém sempre priori-588 

zando ESF, pretendendo-se implantar, até o final de 2016, 63 (sessenta e três) no-589 

vas equipes de saúde da família, qualificando e realizando o monitoramento sema-590 

nal desses profissionais via sistema de informação. Descreveu que a rede de aten-591 

ção primária do município estaria assim constituída: 47 unidades básicas sem ESF 592 

e 67(sessenta e sete) unidades básicas com ESF, sendo das que são sem ESF, 16 593 

(dezesseis) delas nunca tiveram PACS, a exemplo do Centro de Saúde Ramiro de 594 

Azevedo. Ressaltou que a reorganização da atenção prevê a implantação de novas 595 

equipes e é feita procurando-se nas áreas de risco as zonas de interesse social que 596 

tenham perfil epidemiológico e vazio assistencial, e para tanto a gestão focou em 597 

três distritos sanitários prioritários: Subúrbio Ferroviário, São Caetano/Valéria e Ca-598 
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jazeiras, além de outras áreas. Referiu que esse plano estaria dividido em três dire-599 

trizes, sendo a primeira onde iria se deter que é a Ampliação Real da Rede, cuja 600 

meta seria a ampliação da atenção primária em 44% no ano em curso. Para tanto, 601 

continuou traçou-se sete estratégias, a saber: Conversão de modelo de unidades 602 

básicas para USF onde fosse possível; Construção de novas unidades; Implanta-603 

ção de Equipes Parametrizadas – equipes de unidades básicas sem a ESF; Rema-604 

nejamento dos ACS para compor as equipes, destacando que esse remanejamento 605 

ocorreu em 2015, mas o decreto está vigente desde 2013 ampliou a microárea do 606 

ACS para o lugar onde ele morava para ser a microárea equivalente para o territó-607 

rio do distrito, o que foi feito atendendo a um pedido da categoria para resolver mui-608 

tos problemas de ACS que já moravam nessas áreas. Referiu que, à época, vários 609 

ACS foram remanejados. Relatou que, dos 37 (trinta e sete) PACS implantados, 610 

74% deles não vinham realizando o mínimo que o MS entende por visita que é uma 611 

visita/mês por cadastro, isso num histórico de 2011 a 2014, tendo como fonte o SI-612 

AB, e os 653 (seiscentos e cinqüenta e três) ACS do PACS, que ao todo de veriam 613 

acompanhar, 489.750 (quatrocentos e oitenta e nove mil setecentos e cinqüenta) 614 

pessoas, estavam, em 2014, atendendo a apenas 301.000 (trezentos e uma mil) 615 

pessoas, deixando assim de atender a 187.000 (cento e oitenta e sete mil) pesso-616 

as. Esclareceu que essa seria uma série histórica dos ACS que foram remaneja-617 

dos. Colocou que a série histórica da população cadastrada e acompanhada mos-618 

tra que o PACS vinha declinando absurdamente, esclarecendo que o remaneja-619 

mento foi feito para dentro do distrito de cada ACS, respeitando o decreto, e que 620 

eles passariam a atender 135.000 (cento e trinta e cinco mil) pessoas. Ressaltou 621 

que o número de equipes de saúde da família que estariam sendo beneficiadas 622 

com esse remanejamento seria maior que o número de PACS existente. Relatou 623 

que isso foi apresentado em reunião do CMS e o SINDACS tomou conhecimento, e 624 

teve o acompanhamento integral e externo de quem é responsável pela gestão – 625 

União, Estado e Município – inclusive com direito a elogios do MS e SESAB com 626 

relação à essa reorganização. Referiu que para garantir a inserção da SIAVS nas 627 

novas equipes, foi disparado o novo processo de territorialização, com acompa-628 

nhamento de cada equipe nova pelo DS. Destacou como ponto positivo o acolhi-629 

mento das equipes que receberam esses ACS, inclusive algumas delas até de for-630 

ma festiva, e, naquele momento, estariam realizando encontros com lideranças de 631 

cada região para apresentá-los. Colocou que, para a população cadastrada e que 632 

não era acompanhada foi mantida a garantia do acesso integral na unidade básica 633 
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de sua referência, sendo garantidas as visitas domiciliares dos pacientes acama-634 

dos, assim como a manutenção das vacinas volantes. Finda sua fala, o Cons. Pre-635 

sidente franqueou a palavra ao plenário. O Cons. Everaldo observou que nessas 636 

relotações houve casos em que ACS ficaram com dificuldade de acesso a áreas 637 

periculosas por não serem conhecidos nesses espaços, ressaltando que nessa re-638 

lotação não foi considerado o quesito violência. O Cons. Enádio chamou a atenção 639 

de que, o dado apresentado sobre o declínio de visitas dos ACS devesse ser me-640 

lhor investigado, para não parecer que as visitas não foram feitas porque os ACS 641 

foram irresponsáveis, porque, diante do que já pode observar, vários fatores interfe-642 

rem, a exemplo da violência nas comunidades e falta de condições de trabalho, até 643 

mesmo de  fardamento, entre outros, devendo ser apresentado também os motivos 644 

dessas visitas não terem sido realizadas. O Cons. Cléber reforçou o colocado por 645 

este informando que no ano em curso dois ACS foram assassinados pelo narcotrá-646 

fico durante o seu trabalho. A Conselheira Enaura referiu que apesar de números 647 

serem frios, reconhecia haver uma discrepância muito grande no número de visitas 648 

e que deveria ser melhor investigada, e questionou Dra. Luciana sobre se haveria 649 

perspectiva de contratação de novos ACS via concurso público a fim de compor as 650 

áreas descobertas. Esta questionou também sobre a distância das Agentes de En-651 

demias da unidade de saúde e que estes e os ACS deveriam receber filtro solar 652 

para desenvolverem suas atividades. O Cons. Lázaro reforçou o colocado desta-653 

cando que em nenhum momento o SINDACS fez qualquer acordo com a gestão 654 

relacionado a essa relotação. Destacou sua preocupação sobre a qualidade da as-655 

sistência que passaria a ser prestada às famílias das áreas de onde saíram os 656 

ACS, bem como em relação a existirem equipes que foram criadas e sendo coloca-657 

do apenas um ACS, o que considerava inoperante. O Cons. Presidente observou 658 

que o contrapõe dados são outros dados, e que os representantes de trabalhadores 659 

presentes deveriam também apresentar dados, e que diante de tudo o que tem ob-660 

servado, considerava ser importante realizar-se uma discussão sobre o atual papel 661 

do ACS, e não somente no tocante ás suas questões trabalhistas, pois também 662 

seria fato que existiam áreas cobertas pela PACS mas cuja assistência deixava a 663 

desejar, sugerindo que o CMS aprovasse a realização de uma discussão ampliada 664 

sobre qual seria o perfil de ACS que temos e qual é o que queremos. O Cons. Fá-665 

bio questionou quando seria que a comunidade de Pirajá iria receber os ACS. Nes-666 

se momento a mesa concedeu a palavra à Dra. Luciana para os esclarecimentos 667 

finais. Com a palavra, esta esclareceu que o Plano de Reorganização da Atenção 668 
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Primária foi feito considerando dados, e colocou ser interessante a proposta feita 669 

pelo Cons. Presidente Marcos, pois até mesmo o MS estaria até discutindo como 670 

tratar a ESF sem a presença do ACS devido à violência nos grandes centros urba-671 

nos, ressaltando que a DAS estaria à disposição de levantar dados agente por a-672 

gente para trazer para essa discussão. Acrescentou também que em áreas do 673 

PACS que ofereçam condições geográficas e virarem PSF os ACS serão mantidos. 674 

Ressaltou que no tocante aos números, estes são importantes nas decisões de 675 

gestão, e que os registros demonstram uma situação frágil, o que pode ser verifica-676 

do pelas visitas feitas pelas equipes dos distritos às famílias. O Cons. José Antônio 677 

Rodrigues, enquanto Secretário Municipal de Saúde esclareceu que, em relação à 678 

situação de violência, por ser a temática principal alegada como motivo para as 679 

transferências de vários dos ACS, foram feitas análises de todos os encaminha-680 

mentos, e todos os entendimentos que ocorreram em todas as áreas onde houve 681 

remanejamentos, não só da profissão do SIAB, sendo constatado que, à medida 682 

em que se expande a atenção básica tradicional, diminui a demanda para o ACS, o 683 

que explica a queda do atendimento deste, coisa que não acontece com o PSF, 684 

que mantém uma linha constante. Referiu que, especialmente no tocante à violên-685 

cia, 100% dos casos apresentados de relotação por esse motivos foram analisados 686 

e encaminhados com o necessário sigilo, para a garantia da integridade física do 687 

funcionário, e que casos como esses devem ser tratados diretamente com a Coor-688 

denadoria de Gestão de Pessoas na SMS, e o acompanhamento é feito com o ser-689 

viço de inteligência da PM, intermediado pelo Major Luciano, e a visita é feita no 690 

local com o enfermeiro. O Cons. Presidente encaminhou uma pergunta da Sra. A-691 

najara sobre quantos ACS foram convidados a participarem do GT, por que a co-692 

bertura de residência só reduziu para o térreo e primeiro andar, pois isso reduz o 693 

número de casas visitadas pelos Agentes Comunitários de Endemias – ACE. Dr. 694 

José Antônio colocou que não ser essa a pauta da reunião, porém esclareceu-lhe 695 

que nos grandes centros urbanos a medição, tanto do IRA quanto da cobertura, é 696 

elevada para primeiro e segundo andar por conta do adensamento físico, e da não 697 

incidência do mosquito nos andares superiores, o que está determinado desde há 698 

cinco anos. O Cons. Enádio impetrou questão de ordem para colocar que a teoria é 699 

fácil, mas a prática seria para quem a vivencia, e iria colocar o que muito tem lhe 700 

aborrecido. Questionou qual seria o motivo dos supervisores não terem apontado 701 

os erros dos ACS no ato desses, já que existe supervisão no PACS, e sugeriu o 702 

agendamento de uma pauta do CMS sobre a atual situação que os Agentes de Sa-703 
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úde de Salvador vivem. O Cons. Presidente informou à Sra. Anajara que o CMS iria 704 

enviar seu questionamento diretamente ao CCZ. Quanto à proposta do Cons. Ená-705 

dio, o mesmo colocou que poderia ser encaminhada a proposta de realização de 706 

uma reunião ampliada onde as entidades que têm representação da categoria pos-707 

sam apresentar, ao que o plenário aquiesceu. Este também encaminhou a pergunta 708 

do Sr. Antoniel sobre 6º Centro de Saúde Dr. Rodrigo Argolo (Bairro Tancredo Ne-709 

ves), sobre o que o mesmo encaminhou formalmente o pedido de voz. Referiu que 710 

esse questionava no ofício sobre saída antecipada de trabalhadores no turno da 711 

tarde, quebra do princípio de isonomia, e passou a palavra ao mesmo. Com a pala-712 

vra, o mesmo cumprimentou a todos e relatou que é técnico de enfermagem da 713 

citada unidade e que houve um problema após a reinauguração devido a grande 714 

assédio excessivo da imprensa, a qual, apenas um mês após a reinauguração, já 715 

questionava sobre a qualidade do atendimento, quando em verdade ainda estaria 716 

ocorrendo ajustes para operacionalizar o normal funcionamento do posto, e nova-717 

mente um mês após, em 06/05/2015, novamente teria voltado com a abordagem 718 

clássica da dificuldade da marcação de consultas. Colocou ter sido feito um reque-719 

rimento ao Senhor Secretário em relação ao ponto eletrônico. Este aproveitou para 720 

agradecer que a reforma melhorou consideravelmente a estrutura física da unidade. 721 

Destacou que os servidores têm obrigação de prestar um bom atendimento à popu-722 

lação, mas a imprensa com esse assédio acaba por colocá-la contra os servidores, 723 

e por conta disso foi feito o abaixo assinado requerendo o ponto eletrônico a fim de 724 

tornar impessoal o controle de freqüência. Referiu ter outras questões a serem tra-725 

tadas, mas por se tratar de demandas dos usuários, trouxe um líder comunitário 726 

para fazê-lo, porém como este não havia regimentalmente solicitado a fala, sugeriu 727 

que reunisse as questões num documento e encaminhasse para o Secretário apre-728 

ciar em momento oportuno. Dr. José Antônio esclareceu ao mesmo que teria um 729 

planejamento para instalação do ponto eletrônico por unidade, de aguardar 90 (no-730 

venta) dias para que todas as situações sejam ajustadas, e que a SEMGE já estaria 731 

realizando licitação para a entrega das máquinas em 100% das unidades de saúde. 732 

Retomando a palavra, o Cons. Presidente encerrou à reunião e eu, Jaqueline Ro-733 

drigues dos Santos Almeida, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, 734 

será assinada pelos presentes. 735 

 736 

Salvador, 11 de novembro de 2015. 737 

 738 

 739 
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