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RELATÓRIO DA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE  

SANTA TERESA – ES 

 

Em 1º de Abril de 2019 com início às 8:00 horas na Unidade Senac de Santa 

Teresa, foi realizada a Etapa Municipal da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a qual 

tem por tema “Democracia e Saúde”, tema este subdividido em três eixos temáticos: I – 

Saúde como Direito; II – Consolidação dos princípios do SUS; e III – Financiamento 

adequado e suficiente para o SUS. 

Após o credenciamento dos participantes, houve a abertura da Conferência com 

falas do Prefeito Municipal, o Sr. Gilson Antônio de Sales Amaro, do Presidente da 

Câmara dos Vereadores, o Sr. Bruno Henriques Araújo, da Secretária Municipal de 

Saúde e também Presidente do Conselho Municipal de Saúde, a Srª. Andréia 

Passamani Barbosa Corteletti e também do Sr. Lacy Filgueiras de Amorim, que atua 

em nosso Município como Médico Auditor e representa os usuários da Entidade Layons 

Clube em nosso Conselho de Saúde. 

Contamos com a ilustre fala do Sr. Luiz Carlos Reblin, Superintendente Regional 

de Saúde Metropolitana – SESA, que munido de uma apresentação, discorreu 

minuciosamente sobre o tema e seus eixos.  

Passa-se a leitura do Regimento Interno escrito pela Comissão Organizadora. 

Srª. Carla Estela Lima o faz, e põe em votação cada artigo em etapas. O Regimento 

Interno foi aprovado por unanimidade, sem qualquer ressalva. 

Às 13:00 horas dividimos os presentes em três grupos, onde cada grupo ficou 

responsável por um eixo temático.  

  Grupo 1 – Eixo Temático: Saúde como Direito. 

Esse grupo teve como Coordenadora a Sr. Simone Marcelino Lopes Rosado e 

como relator, o Sr. Lacy Amorim. 

Os pontos pautados pelos componentes do grupo foram: 

a) A visível melhora no transporte sanitário para os usuários dependentes 

 deste serviço; 

b) A deficiência na continuidade de realização de consultas 

 especializadas e exames. Notando-se também a demora de entrega de 

 resultados, e a deficiência na contra referência; 
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c) As áreas descobertas de profissionais de saúde, sejam eles Agentes  

 Comunitários de Saúde (ACS), Enfermeiros, Médicos ou Dentistas; 

d) A Geografia diversa do município que causa dificuldades como a   

 recepção de sinal telefônico e o acesso ao transporte para os pacientes; 

e) A necessidade de melhoria no acesso à consultas e exames,    

 aumentando a qualidade de interação entre paciente e profissional; 

 f) A contínua e incansável melhoria na deficiência do acesso ao saneamento 

 básico (fluoretação da água, tratamento de esgoto e coleta regular de lixo) em 

 algumas comunidades; 

    g) A sobrecarga do profissional de saúde; 

     h) A carência de profissionais na área de saúde mental. Discorre-se que em  

 nosso município há grande número de suicídios, de pessoas com depressão,  

 alcoolismo, uso de drogas, e nosso serviço psicossocial (o CAPS) se encontra  

 desestruturado; 

    i) A carência de áreas de lazer e oficinas socioeducativas a nível municipal; 

j) A falta de capacitação do profissional para realizar um bom atendimento para 

 com as diversidades, notando-se a realidade com baixo incentivo monetário;  

k) Por fim, discorre-se que quando há tentativa de montagem e realização do 

 Conselho Local de Saúde em áreas periféricas do município e emite-se convite 

 para departamentos da prefeitura, estes não comparecem, dificultando assim a 

 instauração dos Conselhos Locais. 

        

Grupo 2 – Eixo Temático: Consolidação do SUS. 

Esse grupo teve como Coordenadora a Srª Marielly Blank e como relatora, a Srª 

Inês Alves Lima. 

Os pontos pautados pelos componentes do grupo foram: 

     a) Melhorar ainda mais a gestão de recursos no transporte sanitário; 

     b) Sensibilizar os gestores sobre as demandas e suas determinadas carências; 

     c) Avançar na capacitação e humanização dos profissionais de toda rede 

 municipal de saúde; 

     d) Aumentar o serviço de promoção dos trabalhos dos ACS nas comunidades e 

 principalmente na integração da saúde e educação na formação de profissionais 
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 qualificados, trazendo desta forma, conhecimentos básicos de saúde e de amplo 

 acesso à todos; 

    e) Melhorar a comunicação entre trabalhadores, prestadores e usuários; 

     f) Fortalecer Conselhos Regionais de Saúde e sua divulgação nas comunidades; 

     g) Divulgar de forma ampla a estrutura organizacional do SUS no município; 

     h) Implementar a interação de profissionais de saúde e comunidade teresense 

 com incentivo à prática de exercícios e atividades socioeducativas; 

     i) Buscar a melhoria da estrutura dos espaços físicos; 

    j) Melhorar as políticas para terceira idade. 

 

 Grupo 3 – Eixo Temático: Financiamento do SUS. 

Esse grupo teve como Coordenadoras as Srª Luciara Rocha Nascimento e 

Marcilene Campo Dall’Orto Moreto e como relatora, a Srª Danielle dos Santos Silva. 

Os pontos pautados pelos componentes do grupo foram: 

     a) Envelhecimento da população; 

     b) População trabalhando cada vez mais e vivendo com menos insumo. 

Baseando-se nesses dois pontos do terceiro eixo, o grupo propôs ações 

possíveis  que se dariam como resolutividade dos mesmos e consequências. 

Como ações possíveis, citam-se: 

     • Manter o entusiasmo para o trabalho, trazendo autoestima e sensação  

  de bem-estar; 

      • Focar na prevenção de doenças e na promoção da saúde, utilizando  

  artifícios como meios de comunicação, palestras e oficinas; 

      • Incentivar a corresponsabilidade da população; 

      • Retomar os Conselhos Locais. 

Como possíveis consequências, citam-se: 

      • Queda do acesso a serviços municipais; 

     • Arrocho salarial; 

      • Perda de profissionais importantes; 

      • Falta de insumo. 

      A apresentação das propostas foi bem aceita pelos presentes, seguindo 

aplaudida. 
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 É interessante a colocação, de que, mesmo estando divididos e separados em 

salas distantes, e com temas de cunho diferentes, ao apresentar suas propostas os 

participantes mostram ganchos onde um assunto remete ao outro o complementando. 

Provando que, nossa Conferência teve significado singular em seu aproveitamento. 

       Passa-se à nomeação dos delegados. Para organizar melhor, e não ocorrer 

falhas por conta de conflitos de agenda, elegemos os 4 delegados, de forma paritária, 

com titulares e suplentes. Optamos por essa divisão para tentar evitar a falta de algum 

delegado na etapa estadual. Fazendo-se entender que, se caso algum não possa ir, 

outro assumiria sua vaga. 

      Como delegados representando os usuários, elegemos: 

      1. Joana Célia Gonçalves da Rocha; 

      2. Donias Messias Soares; 

      3. José Vital Rocon; e 

      4. Mariana da Paixão Pacheco. 

      Como delegados representando o segmento de trabalhadores, elegemos: 

      1. Marcilene Campo Dall’Orto Moreto; e 

      2. Gilmar Duarte. 

      Como delegados representando o segmento de gestores e prestadores, 

elegemos: 

      1. Fernanda Marino Cruz; e 

      2. Marielly Blank. 

      Estando os representantes nomeados, a Srª. Andréia Passamani agradece a 

presença de todos, bem como sua participação, enaltece a importância da realização 

da 9ª Conferência Municipal de Saúde e a dá por encerrada. 


