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ATA nº176 - Aos vinte e um dias do mês de novembro 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. Sr. Natanael Barbosa presidente do conselho iniciou 

a reunião saudando os presentes em seguida Naiara Gomes realiza a leitura 

da ata nº 175 da reunião anterior que foi aprovada sem ressalvas. Vilma 

Guimarães representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais questiona se 

o treinamento do PEC – Prontuário Eletrônico já ocorreu na UBS Aymoré, 

Rafaela Sampaio, coordenadora da atenção básica informa que esta 

acontecendo de forma gradual para não interromper o atendimento da unidade 

e até janeiro de 2019 o sistema do PEC terá que estar em pleno 

funcionamento, prazo pré estabelecido pelo Ministério da saúde, Rafaela 

aproveita para informar sobre o recesso de fim de ano que será tanto para a 

secretaria de saúde como para as unidades de saúde que funcionarão até o dia 

14 de dezembro de 2018 e retornarão dia 14 de janeiro de 2019 no entanto a 

Unidade Básica de Saúde Cansanção do bairro da baixinha estará aberta 

realizando o atendimento as demandas da sede, após o retorno de 14 de 

janeiro as unidades e secretaria funcionarão até dia 15 de fevereiro sendo que 

de 16/02 a 10/03 de 2019 será o segundo recesso retornando as atividades de 

forma integral a partir de 11/03/2019 neste segundo recesso a unidade de 

cansanção também estará em funcionamento para atendimento de demandas, 

informa ainda que as unidades dos povoados e distritos seguiram este 

cronograma, mas será disponibilizado transporte para os pacientes virem até a 

sede para procedimentos que necessitarem. Samuel Soares informa que a 

Farmácia Básica funcionará normalmente sem recesso. Rafaela informa que 

houve uma mudança de médico na Unidade Básica da Areia Branca onde a 

população solicitou que o médico Tito Lucas permanecesse no atendimento na 

unidade e então desta forma Dr Duarte passou a realizar o atendimento da 

unidade da Lavanderia as segundas, terças e quintas, informa que a unidade 

foi inaugurada dia 12/11/2018 e esta funcionando com atendimento de médico, 

enfermeira, vacinadora e técnico de enfermagem, porém ainda não possui 
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atendimento odontológico, Sr Antonio complementa informando que para a 

unidade dispor deste atendimento a sala deve estar montada com 

equipamentos necessários e só desta forma poderá credenciar a saúde bucal 

na unidade para funcionamento regular e receber os recursos necessários. 

Rafaela informa ainda que os ACS cadastrados na unidade são Ivando do 

Nascimento e Nelcy Muniz, os demais só serão remanejados no próximo ano 

porque será necessário uma reorganização de áreas dos PSF’s. Sr Antonio 

informa que a unidade esta funcionando meio período devido a ligação de 

energia que ainda não houve devido a necessidade de estudo de rede para 

suporte da carga  a ser gerada pela unidade, mas que no prazo de 06 ou 05 

dias a ligação ocorrerá. Rafaela fala da campanha do novembro azul que esta 

ocorrendo nas unidades e está sendo ofertado exames de PSA para pacientes 

acima de 50 anos de idade os pacientes poderão ir ao PSF para avaliação. 

Fala sobre o fim do Programa Mais Médicos, que foi uma surpresa para todos, 

informa que há um edital para seleção de novos médicos e para o nosso 

município há 05 vagas disponíveis e aguardam resultado do Ministério da 

Saúde para cobertura destas vagas. Sr Antonio completa que o programa é 

federal e para o município ou cancela a adesão e aguarda o novo edital ou 

realiza novas contratações, Sr Antonio fala ainda que o governo de Cuba 

revoltou-se com algumas questões burocráticas e optou por cancelar o acordo, 

justifica a revalidação de diplomas, os médicos cubanos já estão sendo 

convocados a retornarem ao seu país, ressalta que o novo edital prioriza os 

médicos brasileiros, em uma segunda etapa abrangerá médicos estrangeiros 

com revalida. A SR Eucleide complementa que na época da implantação do 

Programa Mais Médicos foi realizado o revalida, e muitos médicos foram 

substituídos por médicos cubanos, aproveita a oportunidade para parabenizar o 

atendimento dos médicos cubanos, relata que pode até existir a dificuldade de 

comunicação por terem um idioma diferente, mas que o atendimento era 

excelente. Sr Natanael fala que em alguns momentos para facilitar o 

atendimento e entendimento alguém do posto de saúde auxiliava na tradução, 

mas que de forma geral são excelentes profissionais. Sr Antonio fala que este 
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foi um programa que deu certo e discutem sobre as diversas qualidades do 

atendimento dos profissionais cubanos. Sra Eucleide fala que diversas 

localidades sentiram muito mais os reflexos do fim do programa pois estes 

profissionais atuavam em localidades onde muitos se recusavam a ir. Natanael 

Barbosa questiona como ficará o atendimento no Hospital Municipal visto que a 

atenção básica do município no momento não estará ofertando o atendimento 

médico, Rafaela Sampaio responde que o hospital atenderá as demandas 

existentes até sair os resultados deste edital que tem data para 07/12 para que 

os médicos se apresentem nos municípios ao qual foram selecionados, sendo 

assim um curto prazo que talvez não traga tantos prejuízos a população. Sr 

Antonio comunica que houve a denuncia por parte de um vereador sobre as 

viagens realizadas para a cidade de Salvador questionando os valores pagos a 

transportes para este fim, informa que na época das despesas o carro que 

realizava este transporte incendiou e teve perda total, no entanto para a 

prestação de serviço para atender esta demanda houve licitação dentro dos 

tramites legais, explica ainda que a denúncia foi baseada em uma publicação 

duplicada de despesa no portal da transparência, situação que se o vereador 

denunciante tivesse buscado averiguar não teria chegado a este ponto visto 

que não seria negado o acesso as comprovações destas despesas. Em 

consequência disto as viagens para a cidade de Salvador apenas serão 

agendadas mediante a comprovação de procedimentos médicos e prioridades 

oriundas do sistema de regulação e explica as prioridades, relata que esta 

situação já foi esclarecida na Câmara Municipal de Vereadores. Sr Antonio 

informa que outra denuncia foi no sentido de que pacientes que tinham 

consultas particulares ao chegarem no destino seguiam para outros fins que 

não seriam exames médicos, informa que para isso exigi-se uma comprovação 

do agendamento, no entanto no tempo livre dos pacientes não se pode ter o 

controle sobre suas ações, informa que a gestão se empenha em atender as 

todas as demandas possíveis da secretaria de saúde. Sr Antonio fala da 

preocupação dos secretários de saúde da região devido aos inúmeros assaltos 

a mão armada que tem ocorrido com os carros que fazem transporte de 
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pacientes para a cidade de Salvador para atendimento médico, pensando na 

segurança dos pacientes estão em planejamento de mudança de horários para 

a saída e retorno ao município e se necessário for manter os pacientes na cada 

de apoio até o horário planejado para retorno, casa de apoio que dispõe 

também de carro para transporte dos pacientes para os hospitais em SSA, no 

entanto enfatiza que esta é uma possibilidade dentre as estratégias a serem 

pensadas para a resolução deste problema. Natanael informa que esta seria 

uma boa estratégia pensando na segurança dos passageiros não apenas na 

questão dos assaltos, mas também na prevenção de acidentes que geralmente 

acontecem no período da noite. Sra Eucleide fala que em visita a unidade de 

saúde do Aymoré em algumas salas por não possuir ar condicionado estavam 

muito quentes e solicita a possibilidade de instalação, Rafaela informa que são 

priorizados os consultórios médicos, dos enfermeiros, salas odontológicas, 

salas de vacina e farmácia básica, porém ainda não consegue atender a todas 

as demandas. Natanael informa que em substituição da entidade Igreja 

Presbiteriana de Piritiba fará parte do conselho o Sindicato dos Produtores 

Rurais de Piritiba e aproveita a oportunidade para assumir a responsabilidade 

de mudança de data desta reunião devido a falha de comunicação, Rafaela 

enfatiza a importância de seguir o cronograma de reuniões para publicações 

das atas. Sr Natanel comunica o pesar pelo falecimento de Jorge Salermo, 

antigo conselheiro. Relata que terá que rever a paridade do conselho municipal 

de saúde, e aproveita para solicitar que o Sr Antonio secretário de saúde 

apresente a prestação de contas trimestrais, Sr Antonio fala que o SIOPS não 

esta em funcionamento e não tem como apresentar relatórios oficiais, mas 

apresentará seus relatórios. Próxima reunião em 11/12/2018. Ana Gorete faz 

uso da palavra e enfatiza a importância do cumprimento dos horários para 

início das reuniões e estende a cobrança ao presidente que por sua vez 

ressalta a importância das reuniões. Sem mais nada a tratar a reunião foi 

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

pelos demais presentes. Piritiba, vinte e um de novembro de dois mil e dezoito. 

 


