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ATA nº170 - Aos treze dias do mês de junho 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. Natanael Barboza inicia a reunião saudando a todos 

e inicia a leitura da pauta da reunião e em seguida a leitura da ata da reunião 

anterior aprovada sem ressalvas. Samuel Soares da Farmácia Básica inicia 

sua fala informando sobre algumas pendências de medicações, informa que 

devido à greve dos caminhoneiros prejudicou a entrega de medicação, 

aproveita a oportunidade para informar que uma das propostas da ultima 

conferencia de saúde será executada, os remédios de uso contínuo serão 

dispensados com uma receita com validade para 03 meses, a receita será 

uma, porém a dispensação será fracionada, este sistema será testado 

inicialmente na UBS do Aymoré e em seguida será estendida para outras 

unidades até o mês de agosto. Com relação ao Programa de Tabagismo que 

foi aderido pelo município, mas que provavelmente não haverá a continuidade, 

Natanael relata acreditar que por conta de não ter tido reuniões para estímulos 

uns dos outros participantes pode ter sido um dos motivos de não ter atingido a 

meta quantitativa, Samuel Soares informa que ainda aguarda o retorno do 

Ministério da Saúde para a 2ª etapa do Programa. Sr Antonio fala da compra 

de medicamentos, do processo de compra que é realizado por meio de 

licitação e da economia neste ultimo processo de mais de 100 mil reais, fala 

ainda da informatização das unidades de saúde que facilitará o controle da 

medicação da farmácia básica evitando desta forma que os pacientes fiquem 

com uma grande quantidade de medicações em casa, com a entrega 

fracionada visa à melhoria do controle. Sr Antonio José informa que nos dias 

dos festejos juninos, 21 a 24 de junho terá na Praça Getúlio Vargas, local do 

evento, um stand da saúde que prestará serviços como aferição de pressão 

arterial e glicemia, pequenos curativos e disponibilização de preservativos das 

21:00h as 02:00h, aproveita a oportunidade para informar sobre o recesso 

junino que será de 22 de junho a 02 de julho retomando todas as atividades dia 

03 de julho, Samuel informa que o recesso da farmácia básica será de 22 a 26 
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de junho retomando suas atividades dia 27 de junho. Sr Antonio informa ainda 

que Milene havia sido convidada para a reunião para falar da esquistossomose 

no entanto por motivo de força maior não pode estar presente, Sr Antonio 

relata que houve um aumento nos casos na população de sífilis, HIV, sarampo 

dentre outros, acredita que devido a não ter casos destas doenças por um 

longo período de tempo acredita que a população tenha gerado uma falsa 

segurança, o que chamou a atenção também para o caso da esquistossomose, 

onde os médicos acabam não associando os sintomas apresentados à doença, 

informa ainda que houve reunião com as equipes da Atenção Básica para 

trabalharem este tema como forma de alerta, informa ainda que a investigação 

desta doença é realizada por meio de análise laboratorial, esclarece algumas 

dúvidas e explica as conseqüências da doença. O Sr Natanael Barbosa fala 

que depois do uso de água tratada a população se esqueceu desta doença, no 

entanto diante do contato com águas de rios também pode contrair a doença. 

Mariana aproveita a oportunidade para falar que há uma média de 03 pontos 

críticos na cidade, como por exemplo, a comunidade que reside próximo ao 

açude da leste, que pode ser um ponto de partida para a investigação e 

prevenção e propícia para avaliação de estatísticas devido aos índices da 

população, Sr Antonio complementa informando que a medicação para 

tratamento é entregue pela DIRES através de um protocolo que deve constar 

exames laboratoriais, protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Sr 

Antonio comenta sobre a ação do fumacê contra as muriçocas que ocorreu no 

nosso município e que acarretou uma queda nos índices de diversas endemias, 

Natanael Barbosa informa que houve rapidez em repostas sobre questões 

tratadas nas reuniões do conselho. Sr Antonio fala ainda da emenda 

parlamentar, que houve liberação para a informatização das unidades de saúde 

e uso de sistemas para lançamento de dados e a importância deste visto que 

todos os campos devem ser preenchidos pra que se avance as etapas para 

conclusão do cadastro o que garante o registro de todas as informações 

pertinentes ao atendimento, enriquecendo o histórico do paciente, informa 

ainda que municípios estão sendo penalizados pelo não uso do PEC – 
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Prontuário Eletrônico principalmente porque a análise para liberação de 

recursos esta sendo por meio dos dados de registros encontrados no sistema, 

relata um gasto de 250 mil para informatização e enfatiza que com o PEC em 

funcionamento todos os atendimentos da unidade deverão ser por meio de 

agendamentos. Informa que a SESAB esta mais atenta nas questões de 

atenção básica e cita como exemplo a responsabilidade das enfermeiras das 

UBS que podem responder criminalmente em caso de morte de bebe em que a 

mãe tenha sífilis congênita e que tenha realizado consultas de pré natal e 

nenhuma atitude tenha sido tomada, informa ainda que houve um caso no 

município de gestante com a doença, no entanto felizmente sem a morte da 

criança, toda a atenção deve ser voltada para que não haja casos extremos 

como estes. A conselheira Ana Gorete enfatiza a importância de ter atenção 

com o paciente e a resolutividade de suas demandas, é ter a responsabilidade 

sobre tais questões. Mariana reforça que para as gestantes são solicitados 

exames no 1º e 3º trimestre e que ao receber pacientes no Hospital é realizado 

também os testes rápidos como conduta de atendimento. Natanael Barbosa 

informa que se entristece de saber que crianças adquirem HIV de seus pais, no 

entanto fica feliz em saber que Piritiba adota diversas condutas para a 

prevenção destes, Sr Antonio Complementa que busca estruturar a rede para o 

acompanhamento e monitoramento destas doenças. Ana Gorete aproveita a 

oportunidade para parabenizar a ação realizada nas escolas na administração 

de medicação no combate a verminoses nas crianças de escolas da rede 

municipal de ensino, a Sr Maciana aproveita o ensejo para agradecer também 

pela secretaria de saúde ter cedido visitas médicas para atendimento à Ong 

Céu Azul. Natanael informa que fez a entrega de convites da reunião a todas 

as entidades pertencentes a este conselho e justifica a mudança de data desta 

reunião, aproveita a oportunidade para informar que realizou a criação de email 

para o conselho e partilha o endereço aos presentes 

(cmsdepiritiba@gmail.com) explica o significado da logomarca do conselho, 

informa ainda que publicará as atas de reuniões no blog correspondente e que 

trará cronograma de visitas no mês de Julho. Próxima reunião pré agendada 

mailto:cmsdepiritiba@gmail.com
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para o dia 10/07, sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada. Eu, Naiara 

Gomes Santos Souza, lavro esta ata que será assinada pelos demais 

presentes. Piritiba, treze de junho de dois mil e dezoito. 

 

 


