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Relatório Final da VI Conferência Municipal da Saúd e de Jaú 

TEMA CENTRAL: “ TODOS USAM O SUS! SUS NA SEGURIDADE SOCIAL, 

POLÍTICA PÚBLICA, PATRIMÔNIO DO POVO BRASILEIRO”.  

Com o seguinte eixo: ACESSO E ACOLHIMENTO COM QUALIDADE – UM 

DESAFIO PARA O SUS ;  

A VI Conferência Municipal de Saúde de Jaú ocorreu em 11/06/2011 no Auditório da 

E.E. CAETANO LOURENÇO DE CAMARGO - Jaú – S.P. Iniciou seus trabalhos às 

08h00min, após o período de inscrições, inicialmente contou com cerca de 79 

participantes, sendo 24 delegados. 

• No período da manhã, foi realizada a abertura solene a após a palestra 

“Política de Saúde na Seguridade Social, Segundo Pr incípios da 

Integralidade, Universalidade e Equidade”. 

Palestrante: Drª. Tisuko Sinto Rinaldi  

Médica Sanitarista e Facilitadora dos Articuladores de Atenção Básica de 

Saúde do Estado de São Paulo – DRS 6 – Bauru 

• Participação da Comunidade e Controle Social 

Palestrante: Dr. José Getúlio Martins Segalla  

Graduado em Medicina Humana pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho – UNESP. 



• Gestão do SUS (Financiamento; Pacto Pela Saúde e Re lação Público X 

Privado; Gestão do Sistema, do Trabalho e da Educaç ão em Saúde), 

Palestrante: Srª. Célia Maria Gomes Polônio Bronze 

Diretora Técnica de Saúde, Administradora em Saúde Pública, Pós Graduada 

em Rede de Atenção Básica pelo Hospital Sírio-Libanês. 

Após a palestra, abriu-se espaço para questionamentos do público presente. 

Feita uma hora e trinta minutos de pausa para o lanche, foram formados três grupos 

constituídos de participantes e de delegados, contando com aproximadamente 26 

pessoas cada, sendo que cada grupo trabalhou um eixo temático.  

Avaliando as propostas do documento base da 14ª Conferencia Nacional de Saúde, 

foram elaboradas as seguintes propostas: 

Eixo 1 

Política de saúde na seguridade social, segundo os princípios da integralidade, 

universalidade e equidade; 

• Como os participantes entendem as ações institucionais e analisam a atuação 

do SUS em seu território de vida e de trabalho? O que pode ser realizado para 

incrementar o entendimento da população acerca das amplas e abrangentes 

responsabilidades e ações efetuadas pelo SUS? 

� Divulgar as ações e serviços de saúde com apoio de marketing, 

comunicação em linguagem acessível. 

� Atuar junto às escolas com profissionais capacitados para levar orientação 

com profissionais técnicos como os da saúde bucal. 



� Realizar um trabalho conjunto entre agentes comunitários de saúde e a 

comunidade como associações de moradores, escolas, empresas, etc. 

para ações de promoção e prevenção em saúde. 

� Ampliar o projeto Saúde nos Bairros, com orientação e esclarecimento aos 

usuários através de feiras de saúde e reuniões sobre assuntos 

específicos. 

� Educação junto aos profissionais das creches para capacitação de ações 

de promoção e prevenção em saúde como: leitura de carteiras de vacina, 

etc. 

Eixo 2 

Participação da Comunidade e Controle Social 

• Em que medida e de que modo o SUS atua de maneira integrada com as 

outras políticas, sistemas e serviços de Seguridade Social (Previdência e 

Assistência Social)? O que precisa ser melhorado para incrementar a 

integração da Seguridade Social em todos os âmbitos institucionais? 

� Trabalhar em parceria com Assistência Social para atuar de maneira 

eficaz, com repasse financeiro dos produtos e ações englobadas e que 

antes eram de competência da Assistência Social. 

� Melhorar a integração entre educação, saúde e assistência social para as 

famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família.   

� Incrementar o atendimento as vitimas de violência domestica junto ao 

judiciário, conselho tutelar e delegacia de policia com ações de 

atendimento multidisciplinares. 

� Implantar o serviço de atenção à saúde do trabalhador com vista à 

melhoria do ambiente de trabalho, com redução dos riscos e agravos. 



• Como acolher, com qualidade, no tempo adequado as pessoas que usam os 

sistemas, serviços, ações, tecnologias e insumos do SUS?  

� Manter informadas as equipes de unidades básicas de saúde para 

agilização de exames e medicamentos existentes na rede, otimizando o 

fluxo de informação dos recursos existentes e disponíveis aos usuários. 

� Implantar um plano de cargos e carreiras para valorização dos 

funcionários dos serviços públicos, com avaliação periódica dos mesmos. 

� Educação permanente dos profissionais de saúde visando melhor atuação 

dos mesmos. 

Eixo 3 

Gestão do SUS (financiamento, pacto pela Saúde e re lação público privado, 

gestão do sistema, do trabalho e da educação em saú de). 

• Que propostas podem contribuir para haver mais recursos nas ações básicas 

de Saúde, promoção e prevenção, e articulação intersetorial das entidades e 

instituições para melhorar a Saúde?  

� Criação de projetos regionais através de consórcios intermunicipais, uma 

vez que a cidade de Jaú e sede do colegiado regional de Jaú, que inclui 

doze municípios.  Como exemplo o SAMU regional, hoje bancado por 

apenas cinco dos doze municípios. 

� Exigir que o Estado contribua com 25% do custeio do SAMU Regional, 

conforme acordado nas comissões tripartites. 

� Regulamentação da Emenda Constitucional 29/2000 para que os 

municípios possam cumprir suas metas de atendimento. 

� Ampliar o recurso do QUALIS MAIS para municípios maiores que 100 mil 

habitantes cuja economia se baseie na plantação de cana-de-açúcar. 



• Quais são as propostas prioritárias para fortalecer a Saúde pública nos 

municípios? 

• O que mudou e o que precisa melhorar:  

1.  Na organização, acesso e acolhimento aos serviços de Atenção Básica à 

Saúde e Saúde da Família? 

� Maior clareza quanto à disponibilidade de exames, encaminhamentos e 

medicamentos, uma vez que muitos têm demora no atendimento e 

realização de exames. 

2.  Na organização, acesso e acolhimento aos serviços mais especializados de 

Saúde?  

� Agilizar e melhorar o atendimento de agendamento de exames, consultas 

e cirurgias no hospital Estadual de Bauru. 

� Aumentar o numero de cirurgias e outros procedimentos, ao município 

referencia da microrregião de Jaú, com aporte maior de recursos 

estaduais e federais. 

� Criar o ambulatório médico de especialidades (AME) em Jaú, para o 

colegiado regional de Jau. 

� Implantar serviços específicos para atendimento de usuários de drogas. 

Estimular atuação de equipe multidisciplinar nas escolas estaduais. 

� Realizar informatização de todos os serviços de saúde para otimizar os 

recursos e agilizar o atendimento. 

� Contratar novos procedimentos e serviços já implantados na Santa Casa 

de Jahu, como os de polissonografia e os hemodinâmicos. 

3. No acesso e acolhimento aos insumos (medicamentos, etc.), serviços 

diagnósticos e terapêuticos?  



� Informatização do serviço de saúde, inclusive a dispensação de 

medicamentos. 

� Revitalizar os laboratórios Adolfo Lutz para exames de interesse para a 

saúde publica. 

� Criação de protocolos clínicos de atendimento medico na rede de atenção 

básica e sua regulação para otimizar os exames solicitados. 

4. Na organização, acesso e acolhimento aos serviços de reabilitação em 

Saúde?  

� Manutenção dos serviços de atendimento da Rede Lucy Montoro, com 

ampliação dos serviços, inclusive de cirurgias em Jau. 

5. Nos serviços de vigilância sanitária, nutricional, epidemiológica e ambiental 

em cada âmbito de suas atuações? 

� Melhorar os incentivos financeiros aos profissionais que trabalham em 

campanhas de vacinação. 

• Adequar o quadro de funcionários. 

• Quais as diretrizes e medidas necessárias para incrementar:  

1. A organização de redes regionalizadas de Atenção Integral à Saúde?  

� Implementar as redes regionais de atenção integral a saúde com 

transparência para conhecimento de todos os seguimentos de saúde, para 

garantia de acesso. 

2. A publicidade, a participação comunitária e Controle Social no SUS e, de 

modo mais amplo, na Seguridade Social?  



� Estimular a participação da comunidade em eventos como: palestras 

sobre o SUS, programas desenvolvidos e ações de promoção e 

prevenção. 

� Estimular a participação de representantes de bairros para levar as 

propostas para o conselho de saúde, que deverão dar retornos aos 

bairros. 

� Estimular a participação de outros seguimentos da comunidade que ainda 

não façam parte dos conselhos. Especialmente da imprensa, para 

participar de reuniões do Conselho Municipal de Saúde. 

3. Os modos, meios e instrumentos de gestão pública em Saúde?  

� Aumentar a motivação dos funcionários através do incentivo ou do plano 

de cargos e carreiras. 

� Aprovação da emenda 29/2000 para melhorar a gestão publica em saúde, 

com mais recursos para adequação física, de funcionários e programas. 

4.  Os avanços na reorientação da formação profissional em Saúde, desde o 

nível técnico até a pós-graduação, no processo de integração ensino-serviço e na 

incorporação da educação permanente em Saúde como estratégia de qualificação 

dos trabalhadores do SUS, da atenção à Saúde e da gestão do cuidado e dos 

serviços de Saúde?  

� Adequar os currículos escolares da área da saúde para assuntos de 

promoção da saúde, no conceito mais amplo de saúde. 

� Estimular o interesse por questões de saúde publica nos cursos de 

graduação dos profissionais de saúde. 

� Ampla divulgação de cursos de pos graduação pela Secretaria Municipal 

de Saúde. 



Os grupos de trabalho elaboraram também propostas de moções, elencadas 

a seguir: 

PROPOSTAS DE MOÇÕES 

� Implantação de Sistemas Informatizados de Controle nas salas de 

Vacinas; 

� Planos de Cargos e Carreira para os profissionais da área de Saúde; 

� Adequação do crescimento financeiro com proporcionalidade do 

crescimento físico dos recursos utilizados para o Serviço de auxilio aos 

diagnósticos (exames complementares: raios-X, laboratório e outros); 

�  Realização de uma Conferencia Nacional de Saúde e Assistência 

Farmacêutica como sugerido pelo Conselho Estadual de Saúde; 

Tais propostas foram lidas e aprovadas por unanimidade pela plenária e abaixo 

assinadas: 

Finalizando, foram eleitos para participarem da VI Conferência Regional de Saúde 

os seguintes membros: 

Representando os Gestores: 

Dr. Abdala Atique 

Celia Maria Gomes Polonio Bronze 

Denise Sgaviolli  

Patricia Duarte 

Representando os Prestadores:  

Dr. Eva Gertrudes Torelli Martini 



Wilson Fracassi Junior  

Representando os Profissionais de Saúde: 

Dr. Samyr Atique 

Fabiana Deliberali 

Elisabete Carvalho 

Ruth Elisabete Grossi  

Drª. Tisuko Sinto Rinaldi 

Tânia Mara F. Provesan Thieful Atique 

Representando os Usuários:  

Sindicato dos Trabalhadores: 

Edna Alves 

Sofia Claudete Rodrigues Borges 

Israel Fernando Capperuto 

Associação dos Portadores de Deficiencia:  

Ruth Helena Floret Turini Claro 

Associação dos Aposentados: 

Elicio Teixeira 

Associação de Moradores de Bairro: 

Silvia Maria Gomes Pereira Lima 



Vanderlei Adelino 

Neuza Bernardo Alves (suplente) 

Municipes de Jaú – (usuarios): 

Norival José Turini Claro 

Ana Claudia Cardoso Romano  

Claudete Pereira  

Rosimeire Froes de Camargo 

Maria Izilda Spitito Massetto 

Sabemos que existe um longo caminho para transformar as decisões desta e de 

outras Conferências em políticas e programas. Esperamos que as atividades antes e 

após a Conferência sejam estratégias permanentes de mobilização e 

acompanhamento das decisões sobre a Saúde. 

Sendo o que se apresenta para o momento, subescrevo-me 

 

Silvia Maria Gomes Pereira Lima 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde  

 

DR. Abdala Atique 

Secretário Municipal de Saúde 
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