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ATA nº175 - Aos 09 dias do mês de outubro de 2018, 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 no Sr. Natanael Barbosa iniciou a reunião cumprimentado os 

presentes e justificando as ausências Srº Antonio questiona sobre as 

instituições que seriam substituídas por ausência nas ultimas cinco reuniões 

conforme regimento do conselho, Natanael informa que o convite informal já foi 

realizado e breve  será enviado ofício e formulário com ficha cadastral para a 

instituição, em seguida Rafaela Sampaio realizou as leituras das atas 173 e 

174 aprovada com ressalvas. Ana Paula realiza a aleitura da pauta da reunião, 

fala da UBS lavanderia que esta prevista para inauguração até dia 20/10, 

informa que o médico que esta atendendo a população desta área é Tito 

Lucas, os ACS que fazem parte da unidade Rita de Cassia que era da UBS 

Aymoré, Ivando Nascimento que era da UBS Cansanção e Luciana ... da UBS 

Aymoré. Rafaela informa que a média de 2000 famílias para manter 

funcionamento da unidade da Lavanderia e houve remanejamentos e informa 

que Margarete da UBS Aymoré passou a fazer parte da Unidade do 

Cansanção devido a deficiência de ACS da unidade o que favoreceu devido a 

proximidade de sua área de abrangência ser mais próxima desta unidade. Ana 

Paula informa que numa reunião com os ACS foi observado que na sede tem 

suporte para 08 UBS’s, informa que será necessário realizar uma estudo para 

que de foram técnica todo o município possa ser assistido, pensando nisso 

identificou-se a futura necessidade de construção de  uma UBS no cansanção 

visto que em outras gestões haviam 03 UBS na sede e há uma sobrecarga de 

demandas para os profissionais e que se pensassem numa redefinição de área 

que otimizem estes atendimentos, é uma opinião que trás ao conselho como 

ponto de partida para planejamentos futuros, ressaltando a importância de 

priorizar os pacientes, Rafaela fala da sobrecarga no hospital após o PSF 

cansanção ter sido desvinculado do hospital porém alguns pacientes 

permanecem buscando atendimento de atenção básica no hospital, Natanael 

informa que com essa mudança não houve planejamento para redistribuir as 
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áreas de coberturas das unidades da sede. Ana Paula informa que a portaria 

da UBS Lavanderia já esta publicada e esta apta a produção de atendimento 

pois em breve haverá uma fiscalização para confirmar a efetiva atividade da 

unidade. Dando continuidade a reunião Rafaela Sampaio, coordenadora da 

atenção básica responde a alguns questionamentos da população em relação 

as atividades referentes ao outubro rosa, informa que o caminhão de 

rastreamento de CA de mama através de mamografias só vão aos municípios 

de 04 em 04 anos por determinação do ministério da saúde, é vontade da 

gestão que fosse possível essa ação mas infelizmente não ocorrerá pois 

aconteceu em outubro de 2016 e ainda tem mulheres sendo encaminhadas e 

acompanhadas em tratamentos através do diagnostico desta ação e ainda 

assim o município que recebe o caminhão para realização destes exames é 

realizado por meio de sorteio, no entanto informa que para mulheres acima de 

50 anos estão sendo realizadas as mamografias no município de Miguel 

Calmon, orienta que procurem a secretaria de saúde com a requisição e 

documentos que o exame será agendado via regulação. Rafaela informa ainda 

que a educação em saúde devem ser ações continuadas, e serão 

potencializadas nas UBS, terá o dia D em prevenção do câncer de mama e 

colo uterino, realização de preventivos e exames clinico das mamas, esclarece 

para que os conselheiros propaguem as informações, Sr Antonio reforça a 

importância das ações realizadas nesta ação e enfatiza que essas ações são 

realizadas durante todo o ano. Sr Natanael Barbosa sugere que essas 

informações sejam lançadas em diversos meios de comunicação para que a 

população fique ciente das ações disponíveis no município. Em continuidade 

Ana Paula fala do PEC Eletrônico e Rafaela complementa que os 

computadores e impressoras já estão instalados no PSf Aymoré que será a 

unidade piloto e breve acontecera  treinamento dos profissionais para uso do 

sistema e enfatiza a importância do sistema em vigor e informa que no dia do 

treinamento não haverá atendimento. Ana Paula solicita apoio dos conselheiros 

para propagar o sistema do PEC, informa que o sistema só atenderá aos 

pacientes previamente agendados, pode haver revoltas da população e 
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provavelmente críticas diversas. Sr Antonio informa que os atendimentos terão 

que ser agendados caso contrário não será possível o atendimento, são 

situações que o sistema não permite, mas que entende que com o tempo a 

população vai tomar conhecimento e se adequaram ao sistema. Samuel 

Farmacêutico compartilha sobre o congresso que participou na capital e 

informa que um dos pontos discutidos foi o PEC e fala dos pontos positivos 

como, por exemplo, as receitas serão digitalizadas o que facilita a identificação 

da medicação onde alguns acreditam que o farmacêutico tem o dever de 

decifrar receitas, foi discutido ainda sobre a atual situação da dispensação de 

medicamentos do estado que esta em defasagem e dos impasses da atuação 

referente a medicação. SR Natanael informa que posterior a ultima reunião ele 

participou de outras 3 reuniões para mapear as áreas geográficas que farão 

parte da UBS lavanderia, porém o esboço ainda não esta completo, Informa 

ainda que ao iniciar as atividades da UBS’s todas as famílias terão q ser 

cadastradas que será realizado casa a casa. Sem mais nada a tratar a reunião 

foi encerrada. Lavro esta ata que será assinada por mim e pelos demais 

presentes. Piritiba, nove de outubro de dois mil e dezoito. 

 

 

 


