
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO BIOMÉDICO 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA 	DO CONSELHO DE 
DELIBERAÇÃO SUPERIOR DO HUCAM DO, REALIZADA NO DIA 13/06/2001. 

Com a presença dos Conselheiros Wilson Mário Zanotti, na Presidência, Paulo 
Mendes Peçanha, Laerte Ferreira Damaceno, Ipojucan José Oliveria Dias de 
Almeida, Sandra de Souza Martins, Rogério Bermudes de Souza, Cristiano de 
Freitas Gomes, Médico Residente, Erick Freitas Curi, Angela Maria de Castro 
Simões e Marco Antonio Caetano de Oliveira, teve início a reunião. 1. Leitura da 
Ata da Segunda Reunião Extraordinária, realizada no dia 23.05.01. 2. Distribuição 
do Calendário de Reuniões do Conselho de Deliberação Superior para o ano de 
dois mil e um. Foi solicitada a inversão de pauta do item 1 para o 2 e a exclusão 
dos itens 3 e 4, ficando esses assuntos para serem discutidos na próxima reunião 
ordinária. Na reunião foi discutido o documento encaminhado pela Equipe do 
Pronto Socorro do HUCAM, reivindicando melhores condições de trabalho com 
adequação 	da área física e recursos humanos, bem como, melhor 
dimensionamento do fluxo de pacientes. Ficou estabelecido pelos funcionários que 
se não houver uma resposta às suas reivindicações as atividades do Pronto 
Socorro serão suspensas a partir do dia 18.06.01. O Professor Paulo Mendes 
Peçanha informou que a sobrecarga de trabalho no Pronto Socorro durante a 
reforma que está sendo feita, todos conhecem. Leu as sugestões contidas no 
documento encaminhado à Direção do HUCAM pelos funcionários do Pronto 
Socorro. Informou que foi realizada uma reunião com os funcionários no dia 
04/06/01 e que a partir deste dia a situação só piorou. A falta de leitos de 
retaguarda extrapola a capacidade de funcionamento do Pronto Socorro. A 
Professora Sandra de Souza Martins, manifestou-se dizendo que o Pronto Socorro 
é uma excelente forma de ensino e aprendizado para o médico, nos Hospitais 
Escolas de outros estados o ensino é excelente e que no Pronto Socorro do 
HUCAM deixa a desejar. O Pronto Socoro é um local de stress e se encontra 
abandonado pelos professores mais antigos, tendo alunos novos trabalhando e 
esses alunos não têm como conduzir casos mais graves de Pronto Socorro. Erick 
Freitas Curi, informou que o abandono pelos professores do Pronto Socorro é um 
caso sério, que alunos do sétimo e oitavo períodos estão no PS e têm que dar 
diagnóstico, sem a presença de um preceptor, essa falha é extremamente 
importante. A questão do ensino está ficando mal vista pela sociedade. A 
Professora Angela Maria de Castro Simões, informou que as condições de 
trabalho oferecidas, principalmente aos professores de enfermagem está 
sobrecarregando os profissionais. Pergunta ao Professor Paulo Peçanha: Que 
providências foram tomadas para aliviar a sobrecarga do Pronto Socorro desde 
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Socorro desde 1999? O Professor Paulo Mendes Peçanha informou que o Pronto 
Socorro está sendo reestruturado para receber os pacientes, para o atendimento 
mais humanizado, e que esse problema do Pronto Socorro é uma questão 
emergencial. A Professora Sandra de Souza Martins, disse que o problema do 
Pronto Socorro é uma questão que vem há muito tempo, e que os profissionais 
não vestem a camisa. O Professor Paulo Mendes Peçanha informou que precisa 
ser avaliada com cuidado a decisão de suspensão das atividades pelos 
funcionários do Pronto Socorro, pois essa decisão vai prejudicar os alunos. A 
Professora Angela Maria de Castro Simões disse que as condições de trabalho 
dos funcionários no Pronto Socorro sempre são deixadas para depois. O 
Professor Paulo Mendes Peçanha informou que nesse momento, além do número 
de profissionais serem poucos, para a área de ensino e assistência, a quantidade 
de pacientes é desproporcional ao que comporta o Pronto Socorro. Antes da 
reforma o Pronto Socorro atendia uma média de 4 mil a 5 mil pacientes/mês. Com  
a reforma este número gira em torno de 2 mil a 3 mil e quinhentos atendimentos. 
Em maio subiu para 3 mil. O Prof. Laerte Ferreira Damaceno, informou que para 
os pacientes a única alternativa que veêm é o atendimento no PS. O Professor 
Paulo Mendes Peçanha informou que a maneira encontrada de contratação de 
pessoal foi uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. A Professora 
Sandra de Souza Martins disse que há falta de preparo dos socorristas, se 
houvesse, não haveriam tantas internações. O Professor Paulo Mendes Peçanha, 
considerou dois fatores para a lotação do Pronto Socorro: 1. Demanda de 
pacientes. 2. As pessoas entram e não têm como sair. O HUCAM não tem fluxo de 
saída. O Médico Residente Cristiano de Freitas Gomes, disse que era uma pena 
os representantes dos Departamentos de Clínica Médica e Clínica Cirúrgica não 
estarem presentes à reunião, pois os professores dos dois departamentos não 
vestem a camisa da instituição. Acha que o Pronto Socorro deveria parar, dar alta 
a todos os e atender de acordo com o número de leitos existentes. Acha que a 
paralização deve chamar a atenção do Governo do Estado, Secretarias Estadual e 
Municipal de Saúde. O Professor Rogério Bermudes de Souza, questionou como 
os profissionais podem vestir a camisa se o salário está congelado há sete anos. 
O Professor Paulo Mendes Peçanha, informou que em momento algum o 
documento faz menção á questão de salário. O representante dos funcionários 
Marco Antonio Caetano de Oliveira, informou que a questão não é financeira é de 
trabalho mesmo. A demanda é muito grande e o espaço físico é pequeno. O 
Pronto Socorro está funcionando como hospital. Rose (funcionária) pacientes que 
chegam são muito graves. Os consultórios viraram enfermaria. A média de 
internação é de 10 a 15 dias. O grau de stress da equipe é muito grande, não 
tendo condições físicas e psicológicas de trabalho. O Professor Laerte Ferreira 
Damaceno solicitou que qualquer comentário sobre os profissionais do Pronto 
Socorro fosse imbuido de muito respeito. Há um projeto consistente do Pronto 
Socorro - fluxo de treinamento e contratações (via Fundação e outras entidades). 
Existe também o problema do leito de retaguarda. Há um problema maior, que 
externamente não há leitos de retaguarda. Previsão de liberação de 60 leitos na 
Rede Pública, que até o presente momento não tem. Q Conselho de Deliberação 
Superior deve endossar o que está sendo proposto pelos funcionários. O 
Professor Wilson Mário Zanotti, disse que pelos depoimentos, o atendimento no 
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Superior deve endossar o que está sendo proposto pelos funcionários. O 
Professor Wilson Mário Zanotti, disse que pelos depoimentos, o atendimento no 
Pronto Socorro está ruim, que o mesmo deveria se adequar à estrutura de ensino 
e atendimento, deveria ser reduzido drasticamente à real qualidade de 
atendimento. O Professor Paulo Mendes Peçanha, disse que o Pronto Socorro 
tem o compromisso de ensino e que manter o funcionamento do mesmo é 
fundamental. E mesmo que o Pronto Socorro feche, haverá muito trabalho durante 
muito tempo. O Professor Wilson Mário Zanotti, disse que o Pronto Socorro deve 
adequar os recursos humanos e área física para que não haja atendimento a 
pacientes no chão. O Professor Ipojucan José Oliveira Dias de Almeida, disse que 
deve ser solicitado o apoio da Procuradoria Jurídica da Ufes para que o HUCAM 
seja apoiado na proposta de fechamento do Pronto Socorro. O Professor Wilson 
Mário Zanotti, informou que se os órgãos públicos não forem pressionados não 
irão tomar nenhuma atitude. O Professor Paulo Mendes Peçanha deixou bem 
claro que a Direção do HUCAM e do Centro Biomédico nunca votaram o 
fechamento do Pronto Socorro, os funcionários é que querem. O Professor Laerte 
Ferreira Damaceno apresentou propostas para o impasse: 1. O Conselho de 
Deliberação Superior do HUCAM reconhece a posição dos funcionários. 2. O 
Pronto Socorro se adequará a capacidade de atendimento. 3. Solicitar a presenta 
do Coordenador Responsável pelos Hospitais Universitários no MEC, para 
negociação junto às autoridades competentes. Nada mais havendo, foi encerrada 
a sessão. Vitória(ES), 13/06/01. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO BIOMÉDICO 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
DELIBERAÇÃO SUPERIOR DO HUCAM DO, REALIZADA NO DIA 23/05/2001. 

Com a presença dos Conselheiros Wilson Mário Zanotti, na Presidência, Délio 
Delmaestro, representando o Departamento de Clínica Médica, Cristiano de 
Freitas Gomes, Médico Residente, Erick Freitas Curi, aluno do internato, Jhonson 
Joaquim Gouvea, Paulo Mendes Peçanha, Laerte Ferreira Damaceno, Rogério 
Bermudes de Souza, Carlos José Vieira, lpojucan José Oliveira Dias de Almeida, 
Angela Maria de Castro Simões, Cecilia Maria Figueira Silva, Sadra de Souza 
Martins, Rita Elizabete Checon de Freitas Silva, teve inicio a reunião. O 
Presidente iniciou a reunião lendo o expediente enviado pelo Departamento de 
Pediatria ao Centro Biomédico e ao Magnífico Reitor. Informando que a situação 
na enfermaria de Pediatria tornou-se grave a partir da proibição da continuidade 
dos plantões pelos profissionais que vinham trabalhando com remuneração pelos 
serviços prestados, o que ocorreu no início do mês de abril de dois mil e hum. Há 
apenas um residente de plantão, sem a presença de um pediatra preceptor. A 
assistência às crianças internadas fica seriamente comprometida, além do 
prejuízo ao ensino de graduação e pós-graduação que é oferecido. Para continuar 
a oferecer os serviços que são realizados na enfermaria de Pediatria, necessita 
com urgência da contratação de dois pediatras que vão exercer suas atividades 
sob a forma de plantão. Diante do exposto acima, este assuntó foi abordado e 
discutido na reunião ordinária do Departamento de Pediatria, ocorrida em 10 de 
maio de 2001 e foi decidido por unanimidade, juntamente com esta Divisão, a 
paralisação das internações na enfermaria de Pediatria do HUCAM, a partir do dia 
primeiro de junho de 2001, se não houver, até esta data, a contratação dos 
profissionais solicitados". Segundo o professor Laerte Ferreira Damaceno esse 
não é só um problema da pediatria e sim de todos os setores do HUCAM, e que 
saindo uma decisão sobre o problema da Pediatria fosse estendida aos outros 
setores do HUCAM. O Presidente disse que esses assuntos deveriam ser tratados 
em reunião ordinária do Conselho de Deliberação Superior Anotou como pauta 
para a próxima reunião do Conselho. Solicitou que nesta reunião fosse discutido 
somente o problema da pediatria. A Professora Cecília Maria Figueira Silva disse 
que o ensino do internato fica muito prejudicado com essa decisão de paralisar as 
intemações na enfermaria de Pediatria. A decisão de paralisação das internações 
foi muito penosa. O Professor Rogério Bermudes solicitou que se tomasse uma 
decisão para todas as áreas do HUCAM, e que o maior problema do HUCAM é a 
contratação de pessoal. O médico residente Cristiano de Freitas Gomes informou 
que esta situação já perdura há dois anos- O Professor Paulo Mendes Peçanha 
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informou que a Direção do HUCAM não desconhece a carência da pediatria nem 
dos outros setores, e todos sabem das tentativas do HUCAM em solucionar os 
problemas. Apresentou as alternativas para solucionar o problema: 1. Contratação 
de dois médicos pela Secretaria Municipal de Saúde, o Secretário Estadual 
assumiu o compromisso de contratar dois profissionais. 2. Via FAHUCAM o 
convênio foi encaminhado ao Gabinete do Reitor para apreciação. Não é falta de 
recursos financeiros, o que falta é mecanismo legal. 3. Compromisso do Hospital 
da Polícia Militar de retorno do Dr. Carlos Zaganelli. 4. Extensão temporária de 
carga horária dos profissionais do quadro da UFES com compromisso de plantão 
no final de semana. A Direção do HUCAM se compromete a assim que sair a 
contratação dos profissionais via Secretaria Estadual de Saúde retornar com com 
os profissionais que estiverem dando plantão nos finais de semana para 
atividades durante a semana. A Professora Sandra de Souza Martins informou 
que há muitos professores antigos com 40 horas em outros órgãos e que esta lista 
pode ficar restrita. O Professor Paulo Mendes Peçanha informou que o Dr. Carlos 
Zaganelli está sendo colocado à disposição do HUCAM e vai tentar negociar a 
troca do Dr. Carlos Zaganelli por outro profissional. A Professora Rita Elizabete 
Checon de Freitas Silva retornou com a equipe de Pediatria para conversar sobre 
a extensão temporária de carga horária, e agendar uma nova reunião do 
Conselho de Deliberação Superior, sendo que foi indicado e aprovado o nome da 
Dra. Deise de Oliveira Freitas, pertencente à Divisão de Pediatria do HUCAM, 
para extensão de sua carga horária de 20 para 40 horas. O Professor Laerte 
Ferreira Damaceno informou que as medidas tomadas são trazidas para o 
Conselho de Deliberação Superior para ciência e respaldo de suas decisões. 
Centro Biomédico em 23/05/01. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPiRITO SANTO 
CENTRO BIOMÉDICO 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
DELIBERAÇÃO SUPERIOR DO HUCAM, REALIZADA DIA 09/05/2001. 

Com a presença dos Conselheiros Wilson Mário Zanotti, na presidência, Paulo 
Mendes Peçanha, Ipojucan José Oliveira Dias de Almeida, Carlos José Vieira, 
Jhoson Joaquim Gouvea, Laerte Ferreira Damaceno, Luiz Claúdio França, 
Angela Maria de Castro Simões, Sandra de Souza Martins, Vitor Buiaz e João 
Batista Pozatto, teve início a reunião para avaliação da Proposta de Minuta de 
Convênio entre a UFES e a FAHUCAM. A minuta foi lida pelo Professor Paulo 
Mendes Peçanha, após a leitura de toda a minuta, foram feitas as sugestões de 
mudanças, que ficaram assim aprovadas por unanimidade. DE: Considerando 
que, na finalidade da FUNDAÇAO, se incluem os objetivos de colaboração 
com o HUCAM no desenvolvimento das ciências médis e de estúmulo a 
trabalho nas áreas de ensino, pesquisa e assistência integral à saúde, PARA: 
Considerando que, na finalidade da FUNDAÇÃO, se incluem os objetivos de 
colaboração com o HUCAM no desenvolvimento das ciências da saúde e de 
estímulo a trabalho nas áreas de ensino, pesquisa e assistência integral à 
saúde; DE: Consierando a necessidade de aperfeiçoar mecanismos que 
possibilitem a criação de istemas e processos tecnológicos avançados na área 
da saúde, PARA: Considerando a necessidade de introduzir efou aperfeiçoar 
mecanismos que possibilitem a criação de sistemas e processos tecnológicos 
avançados na área da saúde. - Cláusula Segunda - I. DE: A criação e o 
desenvolvimento de mecanismos gerenciais que permitam a obtenção de 
novos recursos e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do HUCAM. 
PARA: a criação e o desenvolvimento de mecanismos e estratégias de gestão 
que permitam a obtenção de novos recursos e a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro do HUCAM. - Cláusula Sexta: I - DE: prestar apoio 
administrativo em todas as ações operacionais do Hospital, no que diz respeito 
à assistência médico-hospitalar em regime ambulatorial e de internação, 
decorrente do Sistema único de Saúde e de outros ajustes firmados. PARA: 
prestar apoio em todas as ações operacionais do Hospital, no que diz respeito 
à assistência médico-hospitalar em regime ambulatorial e de internação, 
decorrente do Sistema Único de Saúde e de outros ajustes firmados. IV - DE: 
adotar política de valorização de recursos humanos, através de programas de 
educação continuada, concessão de bolsas e apoio à pesquisa. PARA: adotar 
política de valorização de recursos humanos, através de programas dety 
educação continuada, concessão de bolsas e apoio à pesquisa, ensino e 
extensão. - Cláusula Oitava: DE: O presente Convênio terá vigência por 
30(trinta) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
por igual ou sucessivo período, de acordo com a legislação em vigor. PARA:, 
O presente convênio terá vigência de 30(trinta) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período, de acordo 
com a legislação em vigor. Em seguida o Professor Paulo Mendes Peçanha 
apresentou o Boletim Informativo do HUCAM - referente a 2000 e 
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cumprimentou a Professora Angela Maria de Castro Simões e Leila Massaroni 
pela Defesa de Tese para obtenção do Grau de Doutor em Enfermagem. 
Centro Biomédico, em 09/05/2001. 
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