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reuniram- se no “Grupo da Fraternidade Irmão Altino” sito à Rua Álvares Cabral, nº 381 – Campo do 2 

Galvão, os membros deste conselho com a presença de onze membros titulares. Com a palavra a 3 

presidente Maria Cecília desejou bom dia e a agradeceu a presença de todos deu início à reunião com 4 

proposituras, alegando que recebeu algumas reclamações devido à forma de agendamento e atendimento 5 

com relação à fisioterapia, passou a palavra para conselheira Silvana Carneiro para informar que vamos 6 

fazer um estudo em cima do protocolo de atendimento de fisioterapia, para que o COMUS possa 7 

contribuir com essa melhoria, para otimizar essa fila. Com a palavra a conselheira Silvana Carneiro 8 

desejou bom dia a todos e expos que as unidades de saúde vêm recebendo muitas reclamações devido à 9 

demora da fila de espera e não atendimento, então foi feito uma visita na Fisioterapia e foi encaminhado o 10 

relatório para a ciência de todos e gostaria de propor que o protocoloco de fisioterapia fosse revisto, pois 11 

de acordo com o que foi verificado não está sendo seguido, temos muitos pacientes reclamando que 12 

esperam há mais de ano o agendamento ou acabam pagando pelo atendimento particular. Antes de existir 13 

o Centro de Fisioterapia Municipal, quando o setor de fisioterapia era na Santa Casa não havia tantos 14 

problemas e o método era o mesmo, encaminhava para triagem e saiam com o agendamento regularmente 15 

marcado. Com a palavra a presidente Maria Cecília acrescentou que em questão de atendimento não havia 16 

o que reclamar da fisioterapia da Santa Casa, apesar do material utilizado ser obsoleto, deixou que o 17 

Centro Municipal de Fisioterapia, apesar de o espaço físico ser pequeno para referência municipal é muito 18 

bem equipado e estruturado para o atendimento dos munícipes. Com a palavra a conselheira Silvana 19 

Carneiro alegou que no dia que foi feita a visita, o espaço estava vazio sem paciente e os fisioterapeutas 20 

ociosos, não compreendendo a imensa lista de espera apresentada pelo profissional que estava no setor. 21 

Sugestionando em centralizar o agendamento para a central de regulação, conforme é feito como os 22 

demais. Com a palavra a presidente Maria Cecília solicitou a parceria com o COMUS para que fosse 23 

estudado e analisado o protocolo que foi elaborado pelos profissionais de fisioterapia e assim que revisto 24 

traremos em janeiro. Com a palavra a secretária Maristela Macedo acrescentou que o espaço de 25 

fisioterapia foi estudado pelo vice-prefeito Régis Yassumura para atuar com quatro profissionais, o 26 

espaço é muito bem equipado, então o problema está no profissional, temos duas sindicâncias e não está 27 

sendo resolvido, então vamos incorporar esse protocolo após analise do conselho, alegando que não será 28 

problemas descentralizar o agendamento. O problema a meu ver é quantos pacientes por quantos minutos 29 

e a questão da triagem que envolve a necessidade do paciente, peço por gentileza que deem uma focada 30 

nessa parte. Estando com o protocolo sou capaz de cobrar, assim como quando houve uma denúncia, eu 31 

mesma liguei pessoalmente para os pacientes e constatei o que realmente estava acontecendo, foi dado o 32 

fato e foi para sindicância. O problema está também na questão da triagem, o quanto de sessões de 33 

fisioterapia será necessário e aproveitando a disposição do conselho e os conhecimentos técnicos da 34 

presidente que é fisioterapeuta, peço ajuda também com relação à equoterapia. Explanou que foi feita 35 

outra licitação, onde foi pedido o valor de cento e cinquenta reais por sessão, o Rodrigo, quem era 36 

responsável pela equoterapia criou toda uma confusão. Estou falando de crianças com comprometimento 37 

eterno, que necessita de uma rotina para evolução, já que o paciente tem que ir e voltar, qual seria esse 38 

prazo, como vou circular essa fila para que todas as crianças necessitadas tenham acesso, isso até montar 39 

a Casa SER, pois quando estiver pronta será vinculada com a equoterapia. Aproveito para informar que o 40 

vereador Márcio Almeida conseguiu uma casa, conseguiu uma verba de dois milhões de reais e vai sair a 41 

Casa SER de Guaratinguetá, intectual e físico. A sede será uma casa ao lado da antiga prefeitura, onde era 42 
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o ministério da agricultura, está sendo feito o projeto, tem a verba para adequar e montar o SER e será 43 

vinculada a equoterapia. Porém solicito a ajuda deste conselho tanto para as resoluções da fisioterapia e 44 

da equoterapia, sei que o paciente precisa retomar as fisioterapias, pois precisamos elaborar o giro dos 45 

pacientes crônicos e da equoterapia para que todos necessitados tenham oportunidade, pois na equoterapia 46 

o paciente entra e não sai mais, e nós ficamos com uma fila de mães que também necessitam do 47 

tratamento para suas crianças que nunca tiveram acesso, para alternar as crianças e que todos possam 48 

participar desse rodízio. Com a palavra a presidente Maria Cecília orientou que para fisioterapia, o 49 

paciente pode até ser crônico, poderíamos tratar e melhorar a dor na fase aguda, podendo durar até três 50 

meses tecnicamente falando, saindo dessa crise aguda, o orientamos com relação a alongamentos 51 

domiciliares, podemos criar uma cartilha e podemos reagendar por um período mias longo para uma 52 

reavaliação, dando oportunidade a mais pacientes. Com a palavra secretária Maristela Macedo alegou a 53 

dificuldade desse giro na fila da fisioterapia e equoterapia estando à mercê de um protocolo que não gira, 54 

portanto como será revisto o protocolo da fisioterapia e como iremos retomar o contrato com equoterapia 55 

até a saída da Casa SER, essas crianças terão atendimento em tempo integral e se a equipe técnica do SER 56 

entender que esse serviço é bom, ela o contratará, fará as indicações e controle das crianças.  E deixou a 57 

solicitação de ajuda ao conselho por esse período com equoterapia. Com a palavra a conselheira Silvana 58 

Carneiro questionou se a Casa SER será municipal. Com a palavra a secretária Maristela Macedo 59 

respondeu que será municipal muito provavelmente terceirizado para alguém, mas é um SER municipal, 60 

quem vai reformar e mobiliar a casa será o município. A prefeitura não possui padrão de lotação de 61 

profissionais que compõem o SER, é um serviço complexo, até por conta do cognitivo. Não será APAE, 62 

não tem nada a ver com escola, mas trabalha as questões intelectuais. Nenhum munícipio na região quis 63 

esse tipo de SER, Lorena quis somente auditivo, físico e visual e ficou esse vácuo, e Guaratinguetá 64 

assumiu essa pactuação com a interferência do vereador Márcio Almeida conseguiu essa história e assim 65 

que estiver montado entro em outra fila, a de habilitação, tempos melhores virão. Informou que a 66 

aprovação do CAPS Infantil e da residência terapêutica saiu, agora estamos correndo atrás da portaria. A 67 

UPA já sofreu a primeira diligência, mandamos tudo e ninguém mexeu. A UPA eles vão habilitar, tem 68 

que dar tempo, pois foi completamente descaracterizada a portaria da UPA com relação à qualificação, 69 

portanto temos que esperar se a portaria vai mudar novamente para poder qualificar, assim que qualificar 70 

tem a visita. Dando continuidade a presidente Maria Cecília informou aos conselheiros que recebemos um 71 

ofício da Câmara Municipal do vereador Marcelo, algumas perguntas, nós respondemos e caso alguém 72 

queira se inteirar, está disponível na secretaria do COMUS. Recebemos também através de ofício as 73 

respostas dos relatórios de visitas que também encontram se na secretaria do COMUS e será entregue 74 

para a comissão de visitas e acompanhamento. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes questionou 75 

como está o esquema da conferência de saúde. Com a palavra a conselheira Sheyla Ruas informou que 76 

está somente aguardando o número do decreto para fazer a publicação da portaria e começar a divulgação. 77 

Com a palavra à conselheira Dilene Martins, citou sobre criamos estratégias para reativar o conselho 78 

gestor local, e deixou a importância de ser resolvido. Alegou a questão dos segmentos não atuante, que é 79 

a associação dos aposentados e conselho gestor local, deixando a necessidade de substituir os segmentos 80 

que não participam. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes informou que existe outro sindicato dos 81 

aposentados, SINDNAP e deixou que conversasse com eles. Com a palavra a secretária Maristela Macedo 82 

orientou que antes de substituir fazer uma notificação para o ministério público da ausência desses 83 

representantes. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes colocou sobre os conselheiros que não 84 
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comparecem as reuniões que deveriam no mínimo comparecer o suplente, deixou também a ausência nas 85 

reuniões do representante do SEC e da OAB. Com a palavra a presidente Maria Cecília justificou sobre a 86 

ausência da conselheira Lucila Del Mônaco e deixou que a mesma informou que será substituída. Pediu 87 

para que os conselheiros que quisessem compor uma comissão para a reativação e implantação do CGL 88 

que procurasse a secretaria do COMUS. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes deixou a 89 

importância de fazer um planejamento de meta para o próximo ano. A câmara começou a nos cobrar, 90 

portanto também temos que cobrar a câmara e solicitar coisas para eles, tem que ficar atentos quando 91 

tiver a lei de diretrizes orçamentárias para nos estarmos solicitando a verba do conselho, isso é lei 92 

municipal. Com a palavra a conselheira Silvana Carneiro informou que a comissão de visita e 93 

acompanhamento fará a troca da presidência. Ordem do Dia: A- Retrospectiva 2022; Com a palavra a 94 

presidente Maria Cecília relembrou a participação do COMUS durante o ano de 2022, fazendo a leitura 95 

de todas as deliberações referentes ao ano de 2022. Com a palavra a conselheira Silvana Carneiro fez uma 96 

ressalva sobre a Ata da reunião ordinária trecentésima octogésima oitava, solicitando correção. Com a 97 

palavra a presidente Maria Cecília colocou em votação a aprovação da ATA da trecentésima octogésima 98 

oitava reunião ordinária desse conselho, com ressalva e foi aprovada por unanimidade. Com a palavra o 99 

conselheiro Adilson Lopes questionou se as Atas estão sendo publicadas no site da prefeitura. Com a 100 

palavra a secretária executiva Maira Almeida respondeu que encaminha logo após aprovação para a 101 

imprensa da prefeitura publicar e que geralmente não ocorre tendo que frequentemente estar cobrando a 102 

publicação. Com a palavra a conselheira Silvana Carneiro alegou que falando das publicações da pagina 103 

da prefeitura, onde muitas coisas os funcionários ficam cientes pela página e antigamente era comunicado 104 

nas unidades de saúde. Com a palavra a secretária Maristela Macedo respondeu que seja procurada a 105 

enfermeira de cada unidade, pois ela saberá de tudo antes da publicação e quem não passa as informações 106 

é a enfermeira. Com a palavra a presidente Maria Cecília alegou ter recebido uma ligação no conselho 107 

onde paciente reclama de falta de material de curativo e fraldas. Com a palavra a secretária Maristela 108 

Macedo informou que não está em falta o material de curativo e a fralda houve um problema de entrega 109 

de alguns tamanhos está sendo regularizado e vai entregar normalmente. Com a palavra o conselheiro 110 

Adilson Lopes questionou sobre a falta de medicamentos. Com a palavra a secretária Maristela Macedo 111 

alegou que não falta medicamento na unidade, somente se for algum estadual ou a unidade de saúde tem 112 

problemas de gerenciamento. Não falta nenhum medicamento de cesta básica nas unidades, agora o 113 

estado e o ministério vêm mantendo uma falta de em média quarenta e sete a cinquenta e sete itens. Falou 114 

em falta de medicamento de cesta básica, saiba que a unidade tem problema de gerenciamento. A 115 

enfermeira tem uma máscara que é o mínimo que a gente entende que é bom para a unidade, para ter por 116 

base, pode solicitar mais ou menos, pois remédio é sazonal. Existem algumas medicações que o fluxo que 117 

precisam ser cumprido devido à própria validade do remédio e isso não significam que não tem a 118 

medicação, a subsecretária Bianca Muller andou trocando alguns medicamentos por outros melhores da 119 

REMUME, pois tem remédio que não dá mais para ficar usando, exemplo o diclofenaco, as pessoas toma 120 

até para uma dor de cabeça e depois não damos conta das vagas da diálise. Existe uma lista do estado e do 121 

município e acredito que esteja publicada na cartilha virtual. Aproveitou para colocar que mesmo com o 122 

concurso público não foi completada as vagas para clínico geral, os profissionais se inscreveram, mas não 123 

atingiram a média para classificação.  Com a palavra a presidente Maria Cecilia abriu para mais 124 

colocações e não havendo agradeceu a participação de todos os conselheiros pelo empenho ao longo do 125 

ano de dois mil e vinte dois e desejou um feliz  natal para todos , não havendo nada mais a tratar encerrou 126 
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a reunião ás dez horas e quarenta e um minuto, lavrando-se á presente ata que vai assinada por mim Maira 127 

Regiane de Almeida que secretariei e pelos demais membros.  128 

 129 

 130 


