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ATA nº171 - Aos dez dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às 14:00 

horas, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde, na sala do 

Conselho, que fica localizada à Alameda Sampaio, para mais uma reunião 

ordinária do ano corrente. Rafaela Sampaio inicia a reunião saudando aos 

presentes, justifica a ausência de alguns conselheiros, em seguida Naiara 

Gomes inicia a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada sem 

ressalvas. Rafaela Sampaio informou sobre a mudança do enfermeiro no PSF 

do França visto que Jeane passou a fazer parte do quadro de enfermeiros do 

HMCA e Muriel passou a assumir o PSF do França e que está tendo uma boa 

aceitação por parte da população. Rafaela fala ainda da participação do 

encontro da Atenção Básica em Salvador com todos os secretários de saúde e 

coordenadores de atenção básica da Bahia, que tratou sobre a importância da 

atenção básica em pleno funcionamento, sobre o aumento de doenças infecto 

contagiosas e como evitá-las, sobre os encaminhamentos para Salvador, falou 

ainda sobre a melhoria da oferta do pré-natal, melhoria da neonatologia e evitar 

incidências de doenças. Rafaela fala da VISA que realizará a 1ª capacitação 

para proprietários de salões de beleza (Beleza com segurança) que será dia 

31/07/2018 no pólo UAB as 14:00h. Aproveita ainda para falar sobre o ponto 

eletrônico que já está em funcionamento, porém em fase de adaptação e 

ajustes, a categoria de ACS e ACE alguns recebem deslocamento e ajuda de 

custo por trabalharem em área externa e terem que se deslocar para fazer a 

biometria nas unidades de saúde e também por residirem a km’s de distância 

da PSF, alguns conselheiros questionam a possibilidade de não coletar a 

biometria destes funcionários e Rafaela informa que por se tratar de medida 

judicial a gestão não tinha o poder de liberar alguém ou alguma categoria, 

desta forma teria que abranger a todos aqueles funcionários da Saúde sem 

exceção. Questiona aos conselheiros um feedback sobre os stand da saúde, 

se houve comentários negativos ou positivos a respeito, os mesmos informam 

que não teriam nem ouviram reclamações a respeito, que os festejos foram 

tranqüilos, sem ocorrências. Milene, coordenadora da VIEP faz uso da palavra 

para informar sobre a vacinação de cães e gatos contra a raiva que iniciou dia 
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04/07 e que os meios de divulgação foram os ACS, redes sociais, página oficial 

da prefeitura municipal e rádios locais, aproveita para distribuir um roteiro com 

os dias e pontos de vacinação, dia 28/07 será o dia D da vacinação na Praça 

Getúlio Vargas e Antigo Cenecista, a campanha vai até dia 03/08. Natanael 

Barbosa fala da proximidade de alguns pontos e Milene justifica que são pontos 

estratégicos de acordo os índices de quantidade de animais, conselheiros 

cobram uma maior divulgação principalmente pensando na zona rural e 

fazendas. Milene trata ainda da vacinação de poliomielite que será de 06/07 a 

31/08 o público alvo é de crianças de 01 a 05 anos de idade e o dia D será dia 

18/08 nas unidades de saúde, Natanael fala da pequena quantidade de vacinas 

dadas as crianças, Rafaela fala da resistência de algumas famílias em realizar 

a vacinação, Mariana Lima fala de teorias existentes que são contra a 

vacinação, pois acreditam que o corpo cria defesa a certas doenças, no 

entanto isso não é recomendado pelo Ministério da Saúde, Milene fala ainda 

das conseqüências do vírus do pólio que causa o comprometimento dos 

membros inferiores, os conselheiros aproveitam a oportunidade para tirar suas 

dúvidas. Rafaela informa que 03 médicos das unidades básicas de saúde estão 

de férias, Porto Feliz, França e Areia Branca sendo que temos apenas 06 

unidades no município, em alguns locais está acontecendo revezamento de 

médicos para cobrir as unidades. Rafaela informa que terá a distribuição de 

fardas para ACS e ACE, sendo 2 camisas e um kit que será entregue em um 

evento a ser agendado. Gorete fala do trabalho destes agentes em exposição 

ao sol e questiona a liberação de protetor solar e é informada que não tem 

condições de fornecê-los, pois teriam que ser adquiridos com recursos 

próprios. Rafaela esclarece sobre as solicitações de fraldas geriátricas que tem 

aumentado para a secretaria de saúde e informa que não há recurso disponível 

para tal e que existe um programa em farmácias que custeiam 50% do valor do 

produto, Milene complementa que é necessário uma prescrição médica, 

Rafaela completa que também existe a solicitação de cadeiras de rodas e o 

órgão que disponibiliza para reabilitação é o CEPRED e que ó processo por 

vezes demora, os recursos disponíveis na secretaria não são suficientes para 



                        
 
 

__________________________________________________________________ 
Rua Francisco Horácio Sampaio, s/n. Cep:44830-000. Piritiba-BA- Tel.:74-3628-2153 

 
 

manter os curtos de material das unidades e fornecer estes itens. Milene 

aproveita para informar sobre demandas recebidas pela VIEP sobre 

escorpiões, muitos pedidos de dedetização, porém a recomendação do 

Ministério da Saúde é que não realize este procedimento. Natanael fala de 

reuniões para esclarecer com ACS e ACE questões como essa para 

propagação de informações, sugere reuniões periódicas a cada 02 meses. 

Natanael fala que não enviou o ofício da reunião por email, trouxe rascunhos 

de visitas, sendo que na última semana de cada mês 03 conselheiros realizam 

visitas, a primeira agendada para 24/07 e o local a ser definido no dia, as 

conselheiras Ana Gorete, Roberta, Janilda e Vilma se dispuseram a ir, 

Natanael fala que ainda não realizou a mudança da logomarca do conselho, a 

conselheira Vilma pergunta se existe o limite de 02 pessoas da mesma família 

não poderem ser atendidas no PSF, Rafaela informa que este limite existe para 

dentistas mas para atendimento médico isso não existe. Natanael Barbosa 

informa que dia 06/07 completou 26 anos que houve o concurso público para 

ACS e que parte destes já estão em processo de aposentadoria. Rafaela 

informa que a secretaria municipal de saúde recebeu recentemente 04 filtros de 

água e 01 foram enviados para os PSF’s Aymoré, Cansanção, Areia Branca e 

Porto Feliz, 01 nebulizador para o PSF Aymoré e 07 balanças para as unidades 

sendo uma para A UBS Lavanderia e informa que já esta solucionando o 

problema no forro do PSF do França. Sem mais nada a tratar a reunião foi 

encerrada. Eu, Naiara Gomes Santos Souza, lavro esta ata que será assinada 

pelos demais presentes. Piritiba, dez de agosto de dois mil e dezoito. 

 

 


