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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIÁ/MG 
BIÊNIO: 2017/2019 

CADERNO DE ATAS DAS REUNIÕES DO CMS – PAGINA75 (verso) à78 
 

 DATA: 31/10/2017 
 INÍCIO: 13h00min 
 LOCAL: Salão da APAE/IBIA-MG 

 
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em trinta e um de outubro de 

dois mil e dezessete, às 13:00 horas, no Salão da APAE. Pautas a serem trabalhadas: 1.Discussão sobre o 

Atendimento prestado pela Santa Casa de Misericórdia Padre Eustáquio;2. Discussão sobre o 

Atendimento prestado pelas Unidades de Saúde;3. Prestação de Contas 1° e 2° quadrimestre da Santa 

Casa Misericórdia Padre Eustáquio;4. Minuta Carteira de serviços da Atenção Primária;5. SIOPS 3° 

Bimestre e 6. Informes gerais. Estavam presentes na reunião os conselheiros: Sra. Samira Freitas 

Carvalho,Sra. Neusa Dias Custódio, Sr. João Paulino de Freitas, Sr. Hiram Ferreira da Silva, Sra. Juliana 

Pacheco Lopes, Sra. Marcia Regina Gonçalves, Sra. Priscila Cristina Lourenço Rodrigues Correa,Sr. Julio 

Gaspar Viriato; Sra. Cristiane Sulazarra Leonel; Sr. Daul Naves Avelar Junior e Sra. Tania A. Quintino 

Ferreira. Também estavam presentes: o apoio administrativo deste conselho Sra. Angélica AyakoKirita; 

os profissionais da Atenção Primária convidados: Sra. Tania Aparecida Arantes, Sra. Deborah Cristina 

Martins Brito, Sra. Ana Luiza Aparecida Marques, Sra. Ticiana Angélica dos Santos, Sra. Carla Danielle 

Prates, Sra. Thamires Suzana de Oliveira, Sra. Janaina Aparecida Maciel, Sra. Mirlenes Rodrigues Gago, 

Sra. Regiane Jullye da Silva Morais, Sra. Valeria Cristina Vilaça Brito, Sr. Juliano Cleriston, Sr. Victor 

Signorelli Neto, Sr. João Pedro Castro, Sr. Luiz Felipe Bizinoto Caetano, Sra. Camila de Souza Duarte, 

Sra. Marina Araújo Duarte e Sr. Savio Henrique Dias, também os profissionais da Santa Casa: Sr. Walter 

Mucio Costa e Sr. Celso Junior de Freitas. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura:A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h15min, após a 

verificação doquórum, saúda aos conselheiros e agradece a presença destes e dos convidados.Sra. 

Angélica informa que justificaram ausência os conselheiros Milton e Adriana.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 26/09/2017: Em consenso com os conselheiros 

presentes a mesma foi adiada para a próxima reunião ordinária em virtude da extensa pauta do dia.xxx 

1) Discussão sobre o Atendimento prestado pela Santa Casa de Misericórdia Padre Eustáquio 

eDiscussão sobre o Atendimento prestado pelas Unidades de Saúde:  Sr. Hiram agradece aos 

convidados da atenção primária e hospitalar presentes e solicita que cada um possa apresentar-se. 

Posteriormente explana sobre as discussões levantadas neste conselho referente ao atendimento prestado 

na Santa Casa e nas Unidades de Saúde, da falta de interação entre os dois serviços e de comunicação, 

onde muitas vezes o usuário fica sendo referenciado para uma ou outra unidade, não tendo uma resposta 
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para a sua demanda. Quetambém são frequentes as queixas de demora ao atendimento no pronto socorro e 

que não há por parte dos profissionais nenhum retorno ou informação aos usuários que aguardam 

atendimento. Que na atenção primária foram relatadas a ausência do acolhimento no período da tarde e 

que por esta razão os usuários que procuram o serviço no período da tarde, acabam sem ser atendidos e/ou 

procuram o Pronto Socorro. Sra. Tania relata que a intenção desta reunião não é a de apontar as falhas, 

mas sim de buscar soluções conjuntas para as dificuldades de acesso levantadas pelos usuários e garantir 

o trabalho em equipe. Sr. Walter ressalva a importância de que haja a interlocução por escrito ou por 

telefone entre as unidades e o PS. Que culturalmente no município, infelizmente, as pessoas procuram o 

PS para consultas de rotina, ou seja, de caráter ambulatorial. Que o PS, costuma atender em média 

aproximadamente 120 pessoas em 24 horas, oque equivale a uma média de 5 pacientes por hora. Que a 

maioria destes atendimentos poderiam ser resolvidos na atenção primaria. Que sugere que seja realizada 

sala de espera no PS com o intuito de orientar aos usuários e tentar diminuir a sobrecarga no PS. Sra. 

Cristiane refere que a demora no atendimento no PS para estes atendimentos ambulatoriais se dão em 

razão ao atendimento de urgência, que é a prioridade de atendimento no PS, ou quando há procedimentos 

internos em execução, como suturas, avaliação dos pacientes em observação, entre outros. Que os 

pacientes que são referenciados após o acolhimento para as unidades de saúde, são encaminhados por 

escrito pela enfermeira. Que se chegar à unidade de saúde relatando que foi referenciado pelo PS sem o 

encaminhamento, este usuário não passou pelo PS. Que com relação ao inverso, ou seja, da UBS ao PS, 

tem observado que o usuário é dispensado pela recepção e que quando chega ao PS sem encaminhamento, 

o mesmo é devolvido para a unidade de origem. Que quando ele é acolhido na Unidade, isso não ocorre. 

Sra. Regiane explica que quando não há vaga para atendimento no dia para o usuário e de acordo com a 

sua demanda/queixa, este é agendado para atendimento em outra data. Que o acolhimento ocorre nas 

unidades em todos os horários. Sra. Cristiane relata que pode estar havendo falta de comunicação e às 

vezes a enfermeira da UBS não fica sabendo da procura do usuário, sendo dispensado na recepção. Sr. 

Hiram relata que quando visitou as unidades de saúde, ouviu elogio para a equipe médica, percebe que 

está faltando melhorar a comunicação entre as Unidades de saúde e o PS. Que percebe que quando o 

usuário procura o PS, muitas vezes este está com um agendamento na unidade para outro dia, entretanto 

não houve uma resposta à sua demanda. O usuário quer uma resposta ao seu problema, este é o olhar dele. 

Que os serviços de saúde ficam comprometidos pela reação da população, pelas condições de como o 

atendimento é realizado, de como o usuário é acolhido e não pela qualidade. Sr. Joao Paulino explica que 

quando o usuário procura a unidade de saúde, mesmo que não haja vaga para atendimento naquele dia, ele 

quer ser acolhido, uma resposta positiva a sua demanda. Não quer ouvir que “não há vagas”. Sra. Tania 

reforça a necessidade de trabalhar com a população, de atividades educativas e de orientação de utilização 

dos serviços. Que é inadmissível que o usuário seja dispensado pela recepção. Que recepção deve 
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trabalhar para direcionar o usuário para atendimento da sua demanda. Que pede a Sra. Regiane que seja 

agendada uma reunião com todas as recepcionistas das Unidades de Saúde para orientação e definição dos 

fluxos. E solicita aos profissionais presentes que busquem otimizar a comunicação entres os setores, a fim 

de evitar a peregrinação do usuário de um serviço para outro. Que possamos acolher bem ao usuário. Sr. 

Júlio fala da importância de se investir na capacitação de todos os profissionais. Sra. Regiane relata que 

não há limite de fichas, que os médicos da atenção primária atendem mesmo quando não há mais fichas 

os casos que não podem ser agendados e necessitam de atendimento. Que não há unidades de saúde 

descobertas com o profissional médico, e que quando por algum motivo, estes estão ausentes, é realizado 

o rodizio entre os médicos para que a unidade não fique descoberta. Sra. Cristiane solicita que estas 

informações sobre a presença ou não dos médicos nas unidades de saúde sejam informadas aos PS, para 

evitar que os usuários sejam reencaminhados para as unidades onde o profissional não se encontra. Sr. 

Hiram solicita que os médicos também se manifestem sobre o assunto. Sr. Victor relata que não costuma 

mandar o paciente embora e que quando necessário encaminhar ao PS, este encaminha por escrito 

inclusive com as condutas já prescritas. Sr. Luiz Felipe, relata que não há esta questão do PS negar o 

atendimento. Que por ser um serviço de urgência e emergência, a priorização é para estes atendimentos e 

que também demandam um tempo maior. Quejá nas Unidades de Saúde, também não a negação para o 

atendimento, já que há o acolhimento e que preza pela resolutividade no atendimento prestado. Que não 

adianta querer atender toda a demanda, sem que não hajaqualidade no serviço prestado, que por esta razão 

há a necessidade de otimizar o numero de atendimento com o período de trabalho. Que para os casos em 

que o atendimento é necessário, este atendimento não é negado nas unidades de saúde. Sr. Julio e Sra. 

Samira relatam que percebem a falta de comunicação entre as duas instancias. Sra. Angélica sugere que 

seja criada uma comissão com os profissionais envolvidos e o conselho de saúde para que possam ser 

discutidas estratégias de melhoria da comunicação intersetorial, fluxos de referencia e contra referência, 

definição de responsabilidades e de articulação entre os diversos serviços de saúde com especificidades 

diferenciadas. Definindo-se a equipe: Sra. Cristiane (Enferemeira RT Santa Casa), Sra. Marcia (CMS- 

seg. trabalhador), Sr. Savio (Médico - UBS), Sra. Janaina (Enfermeira – UBS), Sra. Priscila 

(Farmacêutica) , Sra. Tania Arantes (Enfermeira –UBS) e Sra. Samira (CMS – seg. usuário). Sra. Regiane 

solicita que também tenha nesta comissão um técnico de enfermagem a ser indicado posteriormente. 

Terminada a discussão, Sr. Hiram agradece aos presentes e os convidampara que continuem na reunião 

participando e deixa à disposição o espaço para futuras discussões ou participações.xxxxxxxxxxxxxxx 

2) Prestação de Contas 1° e 2° quadrimestre da Santa Casa Misericórdia Padre Eustáquio:Sr. 

Celso apresentaa prestação de contas referente ao 1° e 2° quadrimestres de 2017 referenteà descrição das 

entradas e saídas financeiras do período relativo às contas conveniadas para ciência deste conselho. Que 

as documentações detalhadas foram enviadas antecipadamente.Que nos dois quadrimestres, de janeiro a 
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agosto, as receitas arrecadadas por meio da subvenção municipal totalizaram R$ 2.780.400,00; relativo 

aos serviços prestados da MAC R$428.743,66 e outras receitas foram de R$15.927,83, totalizando o 

montante de R$ 3.225.071,49. Que em relação às despesas, no período totalizaram R$ 3.322.070,08, 

classificadas em: Plantões médicos no PS R$585.858,22, Especialidades Medicas R$756.710,96, Folha de 

pagamentos Funcionários R$1.384.169,81, Tributos federais R$130.833,17, Fornecedores em geral 

R$419.981,66, parcelamentos Rec. Federal R$21.416,75, Acordos Judiciais e extrajudiciais R$17.748,62 

e outras despesas R$5.350,89. Que atualmente a Santa Casa conta com 83 funcionários ativos e possui as 

seguintes especialidades: Ultrassonografia e Radiologia, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, 

Anestesiologia, Ortopedia e Traumatologia, Neurologia; além de contar com um responsável técnico pelo 

serviço de hemoderivados, clinica médica dos internos e diretor clinico. Sr. Celso também responde aos 

indagamentos dos conselheiros e em seguida passa a fala para a RT enfermagem da Santa Casa Sra. 

Cristiane. Sra. Cristiane entrega uma cópia dos procedimentos realizados na Santa Casa no período 

apresentado eexplana sobre os procedimentos apresentados e esclarecendo duvidas.  xxxxxxxxxxxxxxxx 

3) Minuta Carteira de serviços da Atenção Primária: Sra. Regiane relata que a carteira de 

serviços da Atenção primária é um documento de referencia para as ações de saúde a serem ofertadas nas 

unidades de saúde. Que a mesma irá listar as ações de serviços que são oferecidos nas Equipes de Saúde 

da Família, de acordo com a realidade do município. Que a mesma visa contribuir na organização, 

execução e gestão dos serviços de acordo com as demandas e necessidades de saúde. Que foi instituído 

um grupo de trabalho municipal para a elaboração da Carteira de Serviços com a finalidade de subsidiar o  

planejamento e a organização dos processos de trabalho, em busca de fortalecer as ações e serviços de 

saúde da APS. Que traz para aprovação deste conselho o grupo de trabalho instituído para a elaboração da 

carteira e que posteriormente será apresentado a este a apresentação da proposta municipal para a Carteira 

de Serviços da Atenção Primária. Sra. Regiane termina sua apresentação com os esclarecimentos aos 

conselheiros e o grupo de trabalho instituído aprovado pelos conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4) SIOPS 3° Bimestre: Sra. Angélica entrega aos conselheiros cópia do RREO e carta aos 

conselheiros do SIOPS. Informa que o RREO permite bimestralmente acompanhar e analisar 

odesempenho da execução orçamentária, como também possibilitar o acompanhamento da execução do 

orçamento municipal. Que ele é composto de informações sobre o quanto está sendo arrecadado e 

investido a cada bimestre e em que os recursos estão sendo aplicados na saúde. Que o item de maior 

destaque do RREO é o que demonstra o percentual mínimo de aplicação com ações e serviços públicos de 

saúde – ASPS (mínimo de 15% das receitas resultantes de impostos e transferências). Apresenta as 

Receitas de Impostos e Transferências Vinculadas às Ações e Serviços Públicos de Saúde e as Receitas 

Adicionais para o Financiamento da Saúde. Demonstra as despesas com saúde por grupo de natureza de 

despesa, apresentando separadamente as despesas correntes e de capital, também as despesas com saúde 
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não computadas para fins de apuração do percentual mínimo. Que o percentual aplicado em ASPS foi de 

18.89 % financiada por recursos próprios municipais e o valor referente à diferença entre o valor 

executado e o limite mínimo constitucional foi de R$ 983.550,16. E finaliza sua apresentação relatando as  

despesas com saúde por subfunção de forma detalhada (atenção básica, assistência hospitalar e 

ambulatorial, suporte profilático e terapêutico, vigilância sanitária e epidemiológica, alimentação e 

nutrição e outras subfunções).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5) Informes Gerais:Sra. Angélica informa aos conselheiros que encaminhou por e-mail o 

Oficio/CIR/CESMG/CMS 031/2017 que trata da oficina de formação de formadores e multiplicadores 

para o controle Social, que será nos dias 13 e 14 em Uberlândia. Que acha interessante que os 

conselheiros participem deste processo de qualificação e de fortalecimento do controle social. Que as 

inscrições serão até o dia 01/12. Que se dispõe a ajudar nas inscrições para os interessados. Sra. Samira 

relata que estão tendo reclamações sobre a presença de escorpiões no bairro universitário e pergunta se há 

alguma informação que possa ser orientada. Sr. Julio esclarece que na vigilância em saúde há um 

responsável especifico para escorpiões e orienta o contato com o setor. Também que para casos de 

escorpiões os cuidados e procedimentos incluem principalmente a sensibilização da comunidade visando 

mudanças comportamentais, como evitar a formação de ambientes favoráveis ao aparecimento dos 

escorpiões como restos de obras, materiais de construção e terraplanagem, que possam deixar acúmulo de 

entulho, superfícies sem revestimento, umidade etc. Sra. Samira relata que há reclamações a respeito da 

retirada das lixeiras colocadas por terceiros nas ruas, que segundo informações foram retiradas sem 

nenhum esclarecimento prévio. Foi sugerido que seja chamado o setor envolvido para esclarecimentos. 

Sr. Julio na oportunidade informa sobre a situação da UBS Jose Olimpio, mediante inspeção sanitária 

realizada e das necessidades imediatas com as lixeiras para a odontologia, capina, detetização e a 

manutenção predial. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 16 horas e 30 minutose eu, 

Angélica AyakoKirita, coordenador/apoio administrativo da secretaria deste conselho, lavrei a 

presenteata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Samira Freitas Carvalho............................................................................................................................... 

Neusa Dias Custódio................................................................................................................................... 

João Paulino de Freitas................................................................................................................................ 

Hiram Ferreira da Silva................................................................................................................................ 

Juliana Pacheco Lopes................................................................................................................................. 

Marcia Regina Gonçalves................................................................................................................................ 

Priscila Cristina Lourenço Rodrigues Correa............................................................................................... 

Julio Gaspar Viriato..................................................................................................................................... 
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Cristiane Sulazarra Leonel............................................................................................................................... 

Daul Naves Avelar Junior ............................................................................................................................... 

Tania A. Quintino Ferreira............................................................................................................................... 

Angélica Ayako Kirita.................................................................................................................................. 

Tania Aparecida Arantes................................................................................................................................. 

Deborah Cristina Martins Brito........................................................................................................................ 

Ana Luiza Aparecida Marques........................................................................................................................ 

Ticiana Angélica dos Santos............................................................................................................................ 

Carla Danielle Prates.................................................................................................................................... 

Thamires Suzana de Oliveira........................................................................................................................... 

Janaina Aparecida Maciel............................................................................................................................... 

Mirlenes Rodrigues Gago............................................................................................................................... 

Regiane Jullye da Silva Morais........................................................................................................................ 

Valeria Cristina Vilaça Brito......................................................................................................................... 

Juliano Cleriston.......................................................................................................................................... 

Victor Signorelli Neto.................................................................................................................................. 

João Pedro Castro........................................................................................................................................ 

Luiz Felipe Bizinoto Caetano......................................................................................................................... 

Camila de Souza Duarte............................................................................................................................... 

Marina Araújo Duarte ................................................................................................................................. 

Savio Henrique Dias................................................................................................................................. 

Walter Mucio Costa ................................................................................................................................. 

Celso Junior de Freitas............................................................................................................................... 


