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Às dez horas do dia treze de setembro de dois mil, com a presença dos
Conselheiros: Wilson Mário Zanotti, na presidência, Paulo Mendes Peçanha,
Laerte Ferreira Damaceno, Rita de Cássia Duarte Lima, Marco Antonio C. Silva,
Otávio Lima de Holanda, Adércio João Marquezini, Sandra de Souza Martins,
Elton de Almeida Lucas, Carlos Sala Pissinali, Carlos José Vieira, Cecília Maria
Figueira Silva, Rosaura Bandeira Beato, Jhoson Joaquim Gouvea, Sandra
Zanette Bahiense e Tania Mara Capri, que assume a Direção do DATA, teve início
a reunião com aprovação e assinatura da ata de reunião anterior. 2 Comunicações - Da proposta de assinatura do contratos de metas a ser
implementado entre o HUCAM e a Secretaria de Estado da Saúde, visando metas
gerais e específicas a serem cumpridas para que o Hospital se torne efetivo
instrumento assistencial do Sistema Único de Saúde - SUS. Como havia sido
detectada necessidade de acertos em algumas clausulas, indicados pela
Professora Sandra Martins, que estudou a proposta e as havia feito, junto ao
Diretor do Centro Biomédico, Diretores Superintendente e Clínico do HUCAM.
Feitas as alterações propostas, foi feito a assinatura "ad referendum" do Conselho.
Em virtude do não conhecimento por parte dos Conselheiros, foi solicitado ao
Diretor Superintendente que fosse encaminhado cópia a cada Conselheiro para
conhecimento do estabelecido.
Salientado também pelo Professor Paulo
Peçanha, que deve ser observado, que o pagamento das IHS, embora previsto no
contrato, nem sempre são cumpridas no total.
Tem-se conseguido a
integralização das verbas com muita conversa e diálogo. Protocolado 719109/0072 - Coordenação da Comissão de Residência Médica - CBM, onde o seu
Coordenador, Professor Luiz Claudio França, considerando as restrições impostas
para a liberação de novas bolsas para os programas de residência médica, e
tendo estabelecido como meta, considerando a necessidade de formação de
novas especialidades, a busca de custeio para implementação dos novos
programas, solicita o empenho do Conselho para obtenção destas, através de
parcerias junto a órgãos públicos ou mesmo o HUCAM. Salientado também que
os pedidos de credenciamentos, serão feitos com a obtenção das bolsas.
Comunica o Senhor Presidente que este pedido já foi encaminhado ao Magnífico
Reitor, e este se posicionou favorável a esta proposta e entendeu a necessidade
dessa busca de parceria, se colocou a disposição para numa viagem a Brasília
tentar empenho junto aos Ministérios da Educação e da Saúde, e visita a bancada
capixaba no Congresso Nacional, para conseguí-las, embora se conheça de
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antemão a posição imposta pelo MEC de só credenciar novos programas com a
exigência de financiamento das bolsas por outros órgãos, lembrado também que
seria em princípio instante atendido as especialidades já solicitadas, (Cirurgia
Vascular, Cirurgia Plástica, Gastroenterologia e Dermatologia) quanto aos outros
pedidos como Medicina Comunitária, que inclusive já existe no cronograma da
CNRM, e outros que forem solicitados, ou necessários, passarão pelo mesmo
processo de se conseguir bolsas para credenciamento. A urgência em se
conseguir novo financiamento de bolsas e a solicitação para que o HUCAM as
financiasse, foi entendido pela Direção do Hospital, que assume posição
favorável de discussão para o financiamento, desde que os novos programas não
tenham correlação com o número de leitos hoje existentes, mas que se consiga
redistribuição dos atuais, salienta ainda que no relatório de Avaliação do Hospital
feito pela SESu relativo ao ano de 1999 e encaminhado a Direção, uma das
solicitações é de que haja condição de absorção de um maior número de
residentes; e,
um maior envolvimento do Professor com as atividades sociais
do HUCAM; e melhoria da titulação dos Professores. Tudo isto seriam condições
para que se estabelecesse esta parceria. Alertado pela Professora Cecília a
dificuldade que terá a partir de agora a formação do médico intensivista, já que na
divisão das bolsas não se contemplou o R3, e que o HUCAM é o único Hospital
capacitado para este tipo de treinamento, quando a Comissão Nacional de
Residência Médica pede que se privilegie os R1 e R2 , e isto é preocupante. 3 Professora Sandra Martins, avisa a realização e convida a todos para o 1° Forum
de Ensino em Pediatria que será realizado dia 21 de outubro de 2000, no Centro
de Treinamento Dom João Batista, Ponta Formosa, com a presença de todos os
professores do Departamento de Pediatria e médicos pediatras do HUCAM, e na
busca de financiamento das despesas com a refeição dos participantes, que foi de
imediato assumido pela Direção do HUCAM, onde seriam discutidos modelo
pedagógico a ser desenvolvido no ensino de Pediatria. 3 - Assuntos Gerais Professor Paulo cobra do CDS a nomeação do representante do CDS, bem como
dos Professores do CBM na Fundação do Hospital. Pedido à Comissão Eleitoral,
para que agilizasse o processo para eleição dos membros já para a próxima
reunião. Nada mais havendo foi encerrada a sessão. Dada e passada em Vitória,
13/09/2000.

Wilson Mário Zanotti
Paulo Mendes Peçanha
Laerte Ferreira Damaceno

,
)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

Adércio João Marquezini
Carlos José Vieira
Carlos Saila Pissinali
Cecilia Maria Figueira Silva
Elton Almeida Lucas
Jhoson Joaquim Gouvea
Marco Antonio Silva
Otávio Lima de Holanda
Rita de Cássia Duarte Lima
Rosaura Bandeira Beato
Sandra Martins
Sandra Zanette Bahiense
Tania Mara Capri

cp-c2,

o

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DELIBERAÇÃO
SUPERIOR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES HUCAM - REALIZADA NO DIA 13/09/2000.

Às dez horas do dia treze de setembro de dois mil, com a presença dos
Conselheiros: Wilson Mário Zanotti, na presidência, Paulo Mendes Peçanha,
Laerte Ferreira Damaceno, Rita de Cássia Duarte Lima, Marco Antonio C. Silva,
Otávio Lima de Holanda, Adércio João Marquezini, Sandra de Souza Martins,
Elton de Almeida Lucas, Carlos Sala Pissinali, Carlos José Vieira, Cecília Maria
Figueira Silva, Rosaura Bandeira Beato, Jhoson Joaquim Gouvea, Sandra
Zanette Bahiense e Tania Mara Capri, que assume a Direção do DATA, teve início
a reunião com aprovação e assinatura da ata de reunião anterior. 2 Comunicações - Da proposta de assinatura do contratos de metas a ser
implementado entre o HUCAM e a Secretaria de Estado da Saúde, visando metas
gerais e específicas a serem cumpridas para que o Hospital se torne efetivo
instrumento assistencial do Sistema Único de Saúde - SUS. Como havia sido
detectada necessidade de acertos em algumas clausulas, indicados pela
Professora Sandra Martins, que estudou a proposta e as havia feito, junto ao
Diretor do Centro Biomédico, Diretores Superintendente e Clínico do HUCAM.
Feitas as alterações propostas, foi feito a assinatura "ad referendum" do Conselho.
Em virtude do não conhecimento por parte dos Conselheiros, foi solicitado ao
Diretor Superintendente que fosse encaminhado cópia a cada Conselheiro para
conhecimento do estabelecido.
Salientado também pelo Professor Paulo
Peçanha, que deve ser observado, que o pagamento das IHS, embora previsto no
contrato, nem sempre são cumpridas no total.
Tem-se conseguido a
integralização das verbas com muita conversa e diálogo. Protocolado 719109/0072 - Coordenação da Comissão de Residência Médica - CBM, onde o seu
Coordenador, Professor Luiz Claudio França, considerando as restrições impostas
para a liberação de novas bolsas para os programas de residência médica, e
tendo estabelecido como meta, considerando a necessidade de formação de
novas especialidades, a busca de custeio para implementação dos novos
programas, solicita o empenho do Conselho para obtenção destas, através de
parcerias junto a órgãos públicos ou mesmo o HUCAM. Salientado também que
os pedidos de credenciamentos, serão feitos com a obtenção das bolsas.
Comunica o Senhor Presidente que este pedido já foi encaminhado ao Magnifico
Reitor, e este se posicionou favorável a esta proposta e entendeu a necessidade
dessa busca de parceria, se colocou a disposição para numa viagem a Brasília
tentar empenho junto aos Ministérios da Educação e da Saúde, e visita a bancada
capixaba no Congresso Nacional, para consegui-las, embora se conheça de

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

antemão a posição imposta pelo MEC de só credenciar novos programas com a
exigência de financiamento das bolsas por outros órgãos, lembrado também que
seria em principio instante atendido as especialidades já solicitadas, (Cirurgia
Vascular, Cirurgia Plástica, Gastroenterologia e Dermatologia) quanto aos outros
pedidos como Medicina Comunitária, que inclusive já existe no cronograma da
CNRM, e outros que forem solicitados, ou necessários, passarão pelo mesmo
processo de se conseguir bolsas para credenciamento. A urgência em se
conseguir novo financiamento de bolsas e a solicitação para que o HUCAM as
financiasse, foi entendido pela Direção do Hospital, que assume posição
favorável de discussão para o financiamento, desde que os novos programas não
tenham correlação com o número de leitos hoje existentes, mas que se consiga
redistribuição dos atuais, salienta ainda que no relatório de Avaliação do Hospital
feito pela SESu relativo ao ano de 1999 e encaminhado a Direção, uma das
solicitações é de que haja condição de absorção de um maior número de
residentes; e,
um maior envolvimento do Professor com as atividades sociais
do HUCAM; e melhoria da titulação dos Professores. Tudo isto seriam condições
para que se estabelecesse esta parceria. Alertado pela Professora Cecilia a
dificuldade que terá a partir de agora a formação do médico intensivista, já que na
divisão das bolsas não se contemplou o R3, e que o HUCAM é o único Hospital
capacitado para este tipo de treinamento, quando a Comissão Nacional de
Residência Médica pede que se privilegie os R1 e R2 , e isto é preocupante. 3 Professora Sandra Martins, avisa a realização e convida a todos para o 1° Forum
de Ensino em Pediatria que será realizado dia 21 de outubro de 2000, no Centro
de Treinamento Dom João Batista, Ponta Formosa, com a presença de todos os
professores do Departamento de Pediatria e médicos pediatras do HUCAM, e na
busca de financiamento das despesas com a refeição dos participantes, que foi de
imediato assumido pela Direção do HUCAM, onde seriam discutidos modelo
pedagógico a ser desenvolvido no ensino de Pediatria. 3 - Assuntos Gerais Professor Paulo cobra do CDS a nomeação do representante do CDS, bem como
dos Professores do CBM na Fundação do Hospital. Pedido à Comissão Eleitoral,
para que agilizasse o processo para eleição dos membros já para a próxima
reunião. Nada mais havendo foi encerrada a sessão. Dada e passada em Vitória,
13/09/2000.

Wilson Mário Zanotti
Paulo Mendes Peçanha
Laerte Ferreira Damaceno

Ç----------• `• ' . ' .
N__cs,-.>

pele

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Adércio João Marquezini
g \ Carlos José Vieira

reacuies

{) Carlos Saila Pissinali

O

Cecilia Maria Figueira Silva
Elton Almeida Lucas

-TorE r

k

Jhoson Joaquim Gouvea
Marco Antonio Silva
Otávio Lima de Holanda
Rita de Cássia Duarte Lima
Rosaura Bandeira Beato M,1152,a,
Sandra Martins
Sandra Zanette Bahiens
Tania Mara Capri

r

b(To

4/1

41_74 VitnET/0)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DELIBERAÇÃO
SUPERIOR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANOANTONIO MORAES,
REALIZADA NO DIA 14/06/2000.
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Com a presença dos Conselheiros Wilson Mário Zanotti, na presidência, Paulo
Mendes Peçanha, Laerte Ferreira Damaceno, Sandra de Souza Martins, Carlos
Saila Pissinali, decano do Departamento de Clínica Médica, no exercício da Chefia
do Departamento, Otávio Lima de Hollanda, Rogério Bermudes de Souza, Jhoson
Joaquim Gouvea, Cecília Maria Figueira Silva, Rosaura Bandeira Beato, Luiz
Fernando Soares de Barros, teve início a sessão com assinatura da ata da reunião
anterior, feita em conjunto com a Oitava Reunião Ordinária do Conselho
Departamental do CBM/UFES. 2 - COMUNICAÇÕES — Da Comissão composta
para dialogar com a Comando de Greve, sobre a triagem e a dificuldade de
acesso ao Hospital, mesmo com a negativa do Sindicato em assumir tal fato, e
após realização de reunião para definição das limitações , embora negado pelos
seus representantes e após persistência do representante discente foi constatado
que havia triagem sendo feita sim , com
inibição após esta reunião, mas
continuando de forma mais sutil, com desmarcação de cirurgias e formalização de
critérios para admissão no HUCAM. Situação que só melhorou após convocação
das entidades de classe e igreja para dialogar. Alertado pelo Conselheiro Otávio
Lima Hollanda, que não houve uma participação efetiva dos membros da
Comissão nos trabalhos de diálogo e busca de entendimento, ficando a
responsabilidade maior por conta do aluno que compunha a referida Comissão
junto com a representante Técnica do HUCAM, e que mesmo com a boa vontade
em destes membros, os trabalhos e a situação do Hospital continua complicada,
sugerindo que se tome decisão mais eficazes a partir de agora. Professor Laerte
acha que as decisões devam ser tomadas com a sensatez necessária, já que a
população é a maior prejudicada, há omissão do Governo, e o problema
financeiro também é grave. Elogiado pela Coordenação do curso de Medicina a
coerência com que os alunos tem se posicionado, cobrando melhoria e qualidade
do ensino, decisão esta acertada e madura, e sugere que seja mantido o
funcionamento no percentual determinado de 30%, em toda a capacidade do
Hospital e em todos os serviços. Professora Rosaura sugere que se aproveite o
momento para verificar se não há também desilusão interna, como falta de apoio
e diálogo o que pode estar gerando falta de vontade nos Servidores, e se
estabeleça o diálogo como fonte de integração. 3 — HOMOLOGAÇÃO Processo 6894/98-11, solicitação de extensão de carga horária de 20 para 40
horas da Doutora Therezinha Ribeiro Moysés, lotada no serviço de Pediatria.
Parecer do relator Frofessor Jhoson Joaquim Gouvea, favorável. Homologado.
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ASSUNTOS GERAIS - Informado aos Conselheiros a avaliação do HUCAM, na
visita do MEC, e apontados como pontos positivos as instalações adequadas e a
E
busca de parcerias para financiamento e gerenciamento do Hospital.
considerado ponto fraco, a necessidade urgente de aquisição de equipamentos
modernos e a informatização de todo o Hospital.
Indicado por todos os
Conselheiros presentes, que é hora de aproveitar estas críticas e buscar junto ao
MEC condições de melhoria, como recomendado no relatório. Nada mais
havendo foi encerrada a ssão. fi
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