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ATA DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS | LonesMNREQUERIMENTO Nº5529/2017

Ce Rado
Aos 05 (cinco) dias do mês de julho de 2018, às 15:00 horas, reuniu-se na
Câmara Municipal de Ribeirão Preto, na Sala de Comissões desta Casa de
Leis, os vereadores membros da Comissão Especial de Estudos,
constituída pelo Requerimento nº5501/17, tendo como objeto AVALIAR AS
FILAS DO SUS (REQUERIMENTO Nº5529/2017), publicado no DOM da
edição de 29/09/17 integrada pelos seguintes vereadores membros:
presidente o Vereador Marcos André Papa e membros Marinho Sampaio,
André Trindade, Gláucia Berenice, Nelson das Placas e Elizeu Rocha,
ausente justificadamente o vereador Marinho Sampaio. E que o presidente da
CEE agradecendo primeiramente aos presentes fez breve relato dos motivos

que justificaram o pedido da presente CEE reiterando aqueles expostos no
requerimento nº005529 em resumo quais são: analisar os apontamentos das
FILAS DO SUS realizadas em 2016 pela CPI, que indicam necessidades de
aprofundamento de 13 pontos elencados no relatório; debate sobre
fechamento do Pronto Socorro Central; entre outros. Destacando que a
presente reunião tem como objeto promover a oitiva do convidado: Marcos
Vinicius Santos coordenador da Saúde Mental de Ribeirão Preto. O

presidente da CEE aproveitando que a assessoria de imprensa da prefeitura
está assistindo à realização desta reunião, para afirmar que o Poder Público
Municipal não está cumprindo a lei das filas em que existe dificuldade de
encontrar o lugar na fila pelo usuário, em decorrência da complexidade por
meio de links principalmente porque é feito o registro nesta fila não pelo nome
mas pelo código HIGHA do paciente, recomendando o suporte técnico dos
especialista do Parque Tecnológico em ao departamento da Tecnologia da
Informação da secretaria municipal da Saúde. Afirmando também que não
fornece o movimento dos atendimentos na respectiva fila, segundo ponto
desta medida é acabar com o furo filas que no passado foi instrumento para
fortalecer o curral eleitoral de muitos políticos. Ressaltando também que esta
questão foi matéria de representação perante ao Ministério Público ficando
acordado pela secretaria da Saúde que faria o cumprimento e implementação
desta questão, porém, em razão do descumprimento ou cumprimento parcial
se necessário voltará ao Ministério Público para exigir o cumprimento desta
lei; Agradecendo a presença do convidado desta reunião questionando
inicialmente sobre as queixas em fila de espera na psiquiatria
perguntando como funciona o fluxo de atendimento e encaminhamento
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saúde municipal. O convidado primeiramente agradeceu pela oportunidade de
estar presente nesta CEE para exporos fatos e também para obter sugestões
para resolver problemas com total transparência face a complexidade do
tema. Afirmando que esta ocorrendo o processo de mudançaefoi instituído o
conselho gestor da saúde mental que ocorreu a partir de 2017, assumindo a
coordenação da saúde mensal em janeiro de 2018. Em que o conselho
funciona dentro do programa de saúde mental na secretaria da Saúde, e nas
reuniões periódicas conta com a presença do secretário ou representante do
secretário. Afirmou que existem vários modelos de saúde mental, em Ribeirão
Preto funcionava o modelo ambulatorial(centrado no atendimento médico e
remédio) tendo como porta de entrada a consulta médica e o fluxo ocorria via

encaminhamento médico, porém, este modelo não estava alinhado a OMS

(Organização Mundial da Saúde) que firma o pensamento da atenção
psicossocial, com ênfase aos serviços comunitários e equipe multidisciplinar,
e atualmente funciona no município os modelos ambulatorial e psicossocial.
Sendo que, o objetivo é prevalecer somente o psicossocial, com destaque no
Centro Psicossocial(formado por equipe multidisciplinar atuando dentro do
território delimitado) que trabalha com o propósito da porta aberta com
acolhimento dentro do tempo que a unidade fica aberta, por meio de escuta
qualificada para identificar a demanda e realizar o encaminhamento que não é
necessariamente o encaminhamento médico e neste modelo é inexistente a
fila de espera para entrada do serviço sem a necessidade de
encaminhamento médico ocorrendo por demanda espontânea, enfatizando
que a área de abrangência não é barreira sendo atendida normalmente
mesmo que não pertença aquele território sendo depois encaminhada para
área que pertence. Atualmente existem 08(oito) serviços especializados de
saúde mental. Em que para atendimento aberto é inexistente fila para entrada
no serviço, para análise médica a espera está entre O3(três) semanas e
O3(três) meses podendo ocorrer a antecipação do encaminhamento médico
se for observada a urgência do caso, tendo o propósito de realizar o
atendimento primando pela territorialidade. No acolhimento ocorre por meio
de profissional de nível superior através de escala para cobrir o atendimento
com exceção de atendimento médico, em que o atendimento é feito de forma
multidisciplinar do CAPS para analisar caso a caso, sendo o paciente
responsabilidade da equipe e não do profissional, com exceção as
especificidades de alguns casos por exemplo aquele que necessita de
tratamento com remédios. O presidente perguntou onde existe o gargalo da
fila. O convidado afirmou que o maior gargalo se encontra no passado em
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razão do modelo ambulatorial, está no CAPS 2 (Guido Ethem na av. Meira

Junior) com lista de espera com 1.000 pacientes existente há 02(dois) anos,
explicando que até 2017 o paciente levava o encaminhamento médico da
atenção básica e levava na Unidade entrando no serviço somente após
passar pelo atendimento médico isto ocorreu até o final de 2017. Sendo que,
com a mudança deste modelo psicossocial não possui uma nova fila sendo
ainda de 1.000 pessoas referente ao modelo anterior. Em que esta existindo o

matriciamento do atendimento psiquiátrico desta lista de espera de 1.000

pacientes, viabilizando na atenção básica as ações de saúde mental em que a
profissional da psiquiatria está realizando o trabalho de matriciamento na
atenção básica para filtrar os casos, pois a própria OMS orienta que até 30%

dos casos poderiam ser acompanhados na atenção básica, após este
levantamento provavelmente ocorrerá a realização de mutirões psiquiátrico

para diminuir esta lista de espera e inseri-los dentro do atendimento deste
equipe multidisciplinar, consignando queointeiro teor deste trecho da reunião
se encontra entre 00:07:30 a 00:23:10 da gravação audiovisual. O vereador
Luciano Mega fazendo os agradecimentos de praxe, afirmou que o Brasil

avançou na questão psiquiátrica com o fim dos manicômios, existindo a
internação somente em último caso, enaltecendo o trabalho do acolhimento
com as portas abertas, fortalecimento do matriciamento na atenção básica,
porém, existem alguns problemas como: redução dos leitos crônicos ocorreu
a redução dos leitos de urgência e emergência para acolher aqueles
pacientes que necessitam este atendimento ocorrendo o fechamento superior
ao necessário, pois estão perdendo os leitos que não são álcool e drogas,
outro problema é redução do números de profissionais da saúde mental:

psiquiatra, psicólogo, assistente social dentre outros não podendo existir a
terceirização face a necessidade do vínculo profissional, por fim a questão do

custeamento dos novos medicamentos que não estão na rede pública de
saúde, perguntando quais são as ações para resolver tais questões. o
convidado mencionou que concorda com tudo o que foi exposto, destacando
ser inquestionável o número de profissionais sendo que atualmente a rede de
saúde é formada por 20 (vinte) psiquiatras; 21(vinte e um) psicólogos;
18(enfermeiros); O7(sete) terapeutas ocupacionais; 13(treze) assistentes
sociais demonstrando ser um número bem reduzido de profissionais,
distribuído em O8(oito) serviços necessitando de ser contratos mais 10(dez)

psiquiatras para atender a atual demanda. O vereador Luciano destacou que
a questão não é somente salário para a atrair o profissional da saúde, mas a
questão principal é a própria falta de estrutura de trabalho. O convidado
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confirmou este pensamento, destacando que foram chamados a tomarem
posse 16(dezesseis) candidatos aprovados e somente 01(um) aceitou o
trabalho, sendo fundamental a necessidade de novos profissionais e a
reestruturação operacional da estrutura da saúde pública, porque os médicos
estão priorizando os plantões, porque não vincula ao serviço público. Com a
questão de leitos mencionou ser inquestionável a necessidade de novos
leitos, destacando que a OMS preconiza para 45 leitos a cada 100.000
habitantes, em Ribeirão Preto tem 15 leitos para 100.000 habitantes, mas
estamos acima da média nacional que é 13(treze), porém a questão
fundamental é disponibilizar este leito em hospital geral em que a OMS
destaca que seja realizado para evitar a segregação, com internação de 03 a
07 dias somente para a remissão do quadro agudo, em que nacionalmente se
afirma o modelo da internação a longo prazo inexistindo dados científicos
sobre a efetividade deste modelo, consignando queo inteiro teor deste trecho
da reunião se encontra entre 00:23:11 a 00:35:50 da gravação audiovisual. A

vereadora Gláucia Berenice, fez os agradecimentos aos presentes e pelo
trabalho realizado pelo convidado que vem realizando um trabalho
diferenciado, porém, com esta mudança de modelo tem carregado este
estigma, por essa razão perguntou ao convidado como está ocorrendo a
implementação deste modelo psicossocial. O convidado mencionou que é um
grande desafio não somente municipal mas nacional, esta questão da
enfermaria psiquiátrica dentro do hospital geral, em que a resistência ainda é
alta, particularmente no caso da Fundação Santa Lydia com a mudança desta
ação poderá ocorrera instalação da enfermaria em hospital geral, sendo que,
os leitos existentes estão ligados a DRS 13, o qual Ribeirão Preto
proporcionalmente interna menos que as outras cidades, existindo
financiamento federal para a instalação destas enfermarias em hospital geral
em que o custeio não é suficiente para cobrir integralmente, mas existe este
custeio por fazerem parte da rede psicossocial sendo um dos projetos com
prioridade para a atual gestão. Além disso, temos os leitos em serviços de
caráter residencial previsto na Política Nacional de Saúde Mental que estão
relacionados principalmente para as pessoas que estão em situação de risco,
existindo atualmente convênio infanto-juvenil com ONG DONA NAIR, que
disponibiliza 10(dez) leitos, estando em fase de elaboração de edital da
unidade de acolhimento adulto com capacidade 10 a 12 leitos, existindo
também o CAPS 03 com funcionamento 24 horas com 05 (cinco) leitos para
acolhimento noturno inexistindo a presença de médico noturno e final de
semana somente pelo período matutino, com equipe multidisciplinar para o
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paciente que não está no quadro agudo maspara evitar que o pacienteentre
em crise, renunciando o número de internações por meio desta prática,
funcionando muito bem porém somente temos Os5(cinco) leitos, tendo
estrutura onerosa de R$400.000,00 a R$500.000,00 por mês tendo uma
equipe médica onerosa por estar à disposição por 24 horas em que o
Ministério da Saúde repassa somente R$80.000,00 para o CAPS 3. Existe a
proposta no Plano Municipal de Saúde a inclusão do CAPS 3 AD com
capacidade de 08(oito) a 12(doze) leitos, destacando que em Campinas
ocorreu o fechamento do Hospital Psquiátrico Cândido Ferreira está
funcionando. O convidado enfatizou que a fundação Cândido Ferreira que
seria o Santa Tereza de Ribeirão Preto, trabalhando atualmente somente com
CAPS3 e Hospital Geral firmou parceria com a Prefeitura que gradativamente
durante 20(vinte) anos criou O7(sete) CAPS após o fechamento do hospital
psiquiátrico, criando os serviços substitutivos na área psiquiátrica, sendo um
modelo para Ribeirão Preto. O presidente da CEE perguntou sobre a
realização do matriciamento. O convidado mencionou que o matriciamento é
ferramenta fundamental para potencializar a atenção básica, existindo a
dificuldade que a cobertura da saúde da família é baixa com somente 35% a
40%, pois na USF dificultando este trabalho, o índice de matriciamento com
12 ações de matriciamento por ano em CAPS habilitado em que no ano de
2017 conseguiu cumprir esta pactuação, mas temos somente CAPS 04
habilitados porque os demais não estão alinhados com a Política Nacional.
Destacando em que as unidades habilitadas conseguem ter mais eficiência
encaminhando menos pacientes para atendimento psiquiátrico. Havendo
dificuldade muito grande com agenda principalmente relacionado ao modelo
ambulatorial, e o profissional médico em recepcionar o matriciamento no
sentido de dificultar o trabalho, destacando que o secretário da Saúde colocou
o matriciamento como política de saúde do município, tendo a grande
dificuldade no Recursos Humanos, afirmando que esta meta de 12(doze)
ações do Ministério Saúde é insuficiente, devendo ser aumentado este
número, além disso, o matriciamento precisa ser estendido para articular a
rede principalmente no Ensino por exemplo do Centro POP(s), Casa de
Passagem, Assistência Social CAPS AD. O vereador presidente afirmou dos
gargalos na lista de espera em decorrência dos encaminhamentos feitos por
papel, perguntando se o convidado tem alguma sugestão relacioanada a
saúde mensal para ser encaminhada para a tecnologia da informação da
secretaria da Saúde. O convidado mencionou que a saúde mental diante
deste novo modelo no município o paciente não precisa do encaminhamento,
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porém, este instrumento é desejado que seja disponibilizado on line via
sistema HIGHA para evitar extraviar o documento, sendo que está
conversando com a central de regulação. Outra questão é o sistema para
avisar as consultas que geram absenteísmo na saúde mental
aproximadamente de 15% a 20%, agendamento on line, dentro da tecnologia
de saúde tem trabalhado que o matriciamento tem a proposta de ocorrer por
meio do telesaúde que demorará algum tempo para ser viabilizado. Tem a
disponibilização de fóruns para interação dos profissionais da área da saúde,
atualmente é feito com o professor doutor João Marques que pelo antigo
SISAM e atualmente pelo CROSS tem esta ferramenta do TELESAÚDE que
está em fase de estudo. O presidente perguntou como será endereçado esta
proposta para a tecnologia da informação da secretaria da Saúde. O
convidado destacou que pensa realizar este procedimento, em que
futuramente poderá ser instituído este protocolo pela secretaria da Municipal
da Saúde. O presidente requereu ao convidado após ter documentado esta
proposta se pode ser apresentado esta documentação para a CEE e se existe
alguma sugestão para melhorara fila de SUS no município. O convidado se
comprometeu em fornecer, e como sugestão afirmou que o trabalho tem que
ocorrer a mudança de modelo com o fortalecimento da rede municipal de
saúde referente ao trabalho multidisciplinar, com a redução da fila de espera
da saúde mental. Além disso, o convidado se comprometeu em fornecer a
documentação apresentada no Conselho Municipal de Saúde. Com relação a
assistência farmacêutica em que os novos medicamentos que causam menos
efeito colateral tem existido certa dificuldade de implementar na rede pública
face ao alto custo, o que facilitaria em 60% a 70% que é necessária a
utilização de remédios, e na rede existe medicação eficazes com efeito
colateral bem significativo. O participante on line Cristiano Henrique Gomes,
perguntou qual a dificuldade do matriciamento em que o dr. Alexandre Cruz é
responsável onde está o erro e atraso no matriciamento. O convidado afirmou
que a tecnologia do matriciamento já foi concebida há mais de 10 anos,
conhecido internacionalmente como cuidado colaborativo em saúde mental, o
qual, não ocorre do dia para noite tendo que ter paciência e perseverança
neste processo de mudança para o novo modelo, em que muitos pacientes
querem o remédio e não o tratamento, reiterando o fato de que o paciente é
responsabilidade da rede de saúde o tempo todo e não somente do
profissional da saúde. Consignando queointeiro teor deste trecho da reunião
se encontra entre 00:35:51 a 01:06:23 da gravação audiovisual. Com a
palavra a participante Maria Zélia Freitas iniciou sua participação informando
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queofilho é portador de esquizofrenia paranoide refratária(que não responde
a contento a medicação) há 21 (vinte e um) anos, destacando com a reforma
manicomial e os internados estão na rua sem acolhimento e desassistidos,
afirmando que teve dificuldade de conhecimento sobre a matéria da saúde
mental enaltecendo o trabalho da vereadora Gláucia Berenice por meio do
Fórum Permanente de Saúde Mental. Ressaltou que é contrária a internação
a longo prazo como ocorre no Hospital das Clínicas, destacando que aumento
de leito não será tão eficiente, sendo favorável existir a enfermaria dentro do
Hospital Geral, sendo contrária a TELESAÚDE, porque é importantíssimo a
observação do paciente, porque o socorro tem que ser rápido o atendimento
de saúde mental, para evitar muitos problemas posteriores ao paciente, em
que muitas vezes sendo desnecessário internar. Ressaltando que o
atendimento do paciente mental tem que ter paciência e observar o paciente
pelo profissional da saúde pública para tornareficiente o atendimento médico,
enfatizando o trabalho do APS (Associação de Apoio ao Psicótico) atualmente
com mais de 20(vinte) pacientes, destacando o trabalho eficiente
desenvolvido por esta associação, o qual, muitos deles somente se
adaptaram na APS. Outro fato é o atendimento psiquiátrico e capacitação
dentro do ambiente familiar, estender a equipe multidisciplinar psiquiátrica
dentro da rede pública de saúde principalmente nas UBDS, que diminuiria as
internações dentre entre outras questões, pedindo por fim que ocorra a
mobilização de todos para a saúde mental, porque atualmente é muita sofrida
a atual situação. Convidando todos para participarem e visitarem a APS,
destacando o olhar humano do convidado desta reunião. O convidado
agradeceu as palavras da participante e acompanhou por algum tempo o caso
do filho da participante, destacando o trabalho belíssimo da APS que faz
muito com muito pouco, mencionando o contrato de gestão da Fundação
Santa Lydia foram contratados para pronto atendimento assistente social das
07:00h ás 19:00 todos os dias, e psicólogo de segunda a sexta das 08:00h as
18:00h que são disponibilizados estes serviços na: UBDS Central, Quintino e
UPA, faltando somente a Vila Virginia. Consignando que o inteiro teor deste
trecho da reunião se encontra entre 01:06:25 a 01:29:00 da gravação
audiovisual. O participante Carlos César Macedo usuário da rede, afirmando
que foi inserido em decorrência de problema psicológico e foi cessado este
tratamento. Em que a fila de espera até 02(dois) anos, querendo saber onde
que existe esta terapia, porque a rede pública de saúde deveria informaresta
mudança, pois ninguém está sabendo informar tal mudança de endereço
principalmente por meio dos funcionários. Além disso, exemplificou o
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“problema de diagnóstico do caso da filha como autista que não foi

diagnosticado na rede SUS, que atualmente passa por tratamento na rede
SUS (HC; Nadef entre outros). Em que o vereador presidente descreveu que
pelos relatos do participante que desde novembro de 2017 ainda não obteve
tratamento psiquiátrico. O participante confirmou que realmente é isto que
esta acontecendo, querendo saber na rede onde que existe este tratamento
com psicólogo, como também o fato da psiquiatra Maria Eugênia sair do
atendimento para ser colocada na rede e não havendo a reposição do
profissional. O convidado informou que face ao exposto quanto a dra. Maria
Eugênia aumentou o atendimento de 20horas na UPA para 36 horas com
novo psiquiatra, em que a dra. Maria Eugênia está no matriciamento. Quanto
a mudança de endereço pediu desculpas porque houve erro na comunicação
em que o distrito Sul é atendido pelo CAPS da rua João Penteado porque
existia a centralidade atendimento no ambulatório regional, referente a
metade do município e mais cidades de região, com isso depois da
regionalização o ambulatório Guido está responsável pelo atendimento Norte,
e o Sul ficou com o CAPS da João Penteado. Quanto a psicoterapia é uma
lacuna priorizando o atendimento em grupo, em que a psicoterapia individual
breve existe a dificuldade de disponibilizar na rede em razão da grande
demanda e poucos profissionais, indicando o trabalho que é desenvolvido nas
Universidades em face da demanda existente no município, por isso existem
as parcerias com as universidades, destacando que o encaminhamento
médico do participante Carlos César Macedo ocorrerá análise posterior à
reunião. O convidado destacou a pergunta da participante Vera sobre o custo
oneroso dos tratamentos depois dos fechamentos dos hospitais psiquiátricos,
afirmando que é verdade que a internação é mais onerosa que o tratamento,
destacando que o fechamento dos hospitais psiquiátricos em grande parte do
país não foi disponibilizado ferramentas que absorvessem esta demanda
psiquiátrica. O participante destacou que ocorra a mudança de
comportamento política e administrativa para enfrentar esta grave questão da
saúde mental do município. O presidente destacou o trabalho desenvolvido
pelo participante Carlos que circula a cidade inteira e observando algum
problema busca diante da Administração Pública e a Câmara para solucionar
o mesmo. A participante destacou que no seu pensamento de cidadã a
mudança para o endereço avenida Meira Junior, nº600 somente beneficiou os
servidores prejudicando os usuários, principalmente pelo alto fluxo de trânsito.
Em que o convidado concordou com este fato da mudança para este
endereço. Consignando que o inteiro teor deste trecho da reunião se encontra
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entre 01:29:01 a 01:45:00 da gravação audiovisual. O presidente da CEE
reiterou o fato de que o relator desta Comissão pertence ao vereador Luciano

Mega, e ressaltando a participação de todos os presentes. Por fim, o

presidente da CEE agradeceu a todos os presentes, e nada mais havendo,
nem interessados em se manifestar, a reuniãofoi encerrada às 16:47 horas, a
qual, foi gravada integralmente sem edição em mídia áudio visual e
encontra-se anexada aos autos, fazendo parte integrante dessa ata, da qual

para constar, eu Luiz Fernando Peres ( Loo) auxiliar legislativo desta
CMRP, lavrei a presente ata, que foi oloiaãa nos termos da Resolução nº

46/2018, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores
membros desta CEE presentes nesta reunião.
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