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

CADERNO DE ATAS DAS REUNIÕES DO CMS – PAGINA81(verso) à 83 
 

 DATA: 18/01/2018 
 INÍCIO: 13h00min 
 LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde/IBIA-MG 

 

 
Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada dezoito de janeirodedois 

mil e dezoito às 13:00 horas, na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiá.Pautas a serem 

trabalhadas: 1.Plano de Contingência de Enfrentamento da Dengue 2018;2. Prestação de Contas PMAVS 

ano 2017; .3 Plano Municipal de Saúde 2018-2021; 4. Informe da Assistência Farmacêutica;5. Informes 

gerais. Estavam presentes na reunião os conselheiros:Sra. Daydila Gomes Duarte; Sra. Neusa Dias 

Custódio, Sr. Hiram Ferreira da Silva,Sra. Priscila Cristina Lourenço Rodrigues Correa, Sra. Marcia 

Regina Gonçalves, Sr. Júlio Gaspar Viriato, Sra. Lilian Sobral das Chagas eSra. Tania Aparecida 

Quintino Ferreira. Também estava presente o apoio administrativo deste conselho Sra. Angélica 

AyakoKirita e o Sr. Carlos Augusto Ribeiro.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura:A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Hiram, às 13h18min, após a 

verificação de quórum.Sra. Angélica informa que justificaram ausência as conselheiros: Samira, Juliana, 

Joao Paulino eDaul.E informa a supressão da pauta referente à prestação de contas PMAVS ano 2017 

pelo chefe da Vigilância em Saúde Sr. Carlos, que solicita que a mesma possa ser discutida na próxima 

reunião ordinária do dia 30/01, sendo acatada pelos conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 12/12/2017: Realizada a leitura da Ata da Reunião 

ordinária do dia 12/12/2017, sendo a mesma aprovada e posteriormente assinada pelos presentes. xxxx 

1) Plano de Contingência de Enfrentamento da Dengue 2018:Sr. Carlos apresenta o Plano 

Municipal de contingência contra as doenças transmitidas pelo Aedes– 2017/2018, distribuindo uma copia 

para cada conselheiro. Relata que tem sido motivo de grande preocupação, a transmissão simultânea das 

doenças virais transmitidas pelo Aedes: dengue, chikungunya e zika. Que o plano contém o planejamento 

das ações que serão executadas em caso de epidemia de acordo com a situação epidemiológica.Que o 

objetivo geral é evitar a ocorrência de óbitos, além de definir estratégias para prevenir e controlar a 

transmissão através das ações de controle vetorial e promover assistência adequada ao paciente com 

acesso ao diagnóstico e manejo clínico adequado.Que os itens para tratamento de dengue e chikungunya 

na fase aguda são distribuídos pela Superintendência de Assistência Farmacêutica, condicionada à 

incidência acumulada de dengue, zika e chikungunya nas quatro últimas semanas, de acordo com os 

critérios estabelecidos. Sra. Priscila pergunta qual é o parâmetro para definição do quantitativo de 

insumos. Sr. Carlos relata que os insumos são definidos previamente pelo Estado. Sra. Priscila também 
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fala da importância de se repensar o fluxo de atendimento dos pacientes, se será centralizado na Santa 

Casa ou descentralizado nas UBS e Santa Casa. Sr. Carlos relata que a orientação da SRS de Uberaba é 

que seja direcionado para um lugar especifico. Sra. Lilian refere que o ideal é que no caso de necessidade 

de hidratação venosa, os pacientes sejam encaminhados das UBS já com a prescrição médica, para 

agilizar o atendimento na Santa Casa. Sr. Hiram pergunta como está hoje em Ibiá os casos de dengue. Sr. 

Carlos refere que até o momento não houve notificações para dengue, entretanto o LIRA do município 

está em 5,5. Que é o mapeamento rápido dos índices de infestação por Aedes e identifica os criadouros 

predominantes e a situação de infestação do município. Que o resultado de Ibiá está elevado, havendo 

risco de surto de dengue. Que é muito importante a conscientização da população com relação aos 

cuidados nas casas. Que já está sendo programada para a data de 29/01 a realização de um mutirão de 

limpeza. Que para este ano programou uma escala de mutirão por bairro e grande divulgação. Que deverá 

durar aproximadamente duas semanas para finalizar todos os bairros. Posteriormente aos esclarecimentos 

o Plano Municipal de contingência contra as doenças transmitidas pelo Aedes – 2017/2018 foi aprovado 

pelos conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) Prestação de Contas PMAVS ano 2017: Pauta suprimida. Será apresentada na próxima reunião 

ordinária do CMS em 30/01/2018. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3) Plano Municipal de Saúde 2018-2021: Sra. Angélicaapresenta aos conselheiros o Plano 

Municipal de Saúde para o quadriênio 2018-2021. Que o plano já foi encaminhado com antecedência aos 

conselheiros para a apreciação do mesmo. Que o plano municipal de saúde é um dos instrumentos de 

gestão que apresenta as intenções e os resultados a serem buscados no período de quatro anos, 

expressando os objetivos, diretrizes e metas. Que o plano considera a caracterização do município; do 

sistema municipal de saúde; a rede assistencial de saúde própria e contratada; o perfil epidemiológico; os 

eixos, as diretrizes, os objetivos e as ações/metas; os indicadores de saúde; as formas de monitoramento e 

avaliação do plano e a validação pelo conselho municipal de saúde. Apresenta aos conselheiros a 

caracterização do município com os aspectos históricos, geográficos, demográficos e sócio econômicos. 

Em seguida faz uma breve apresentação do sistema de saúde municipal e a evolução do mesmo nos anos. 

Discorre sobre a morbimortalidade municipal, destacando as principais ocorrências no ano de 2016. 

Encerra a apresentação da primeira parte do plano municipal de saúde, esclarecendo e discutindo os 

pontos relatados com os conselheiros. Fica acordado de discutir na próxima reunião os eixos, diretrizes e 

metas detalhadas no plano,os indicadores e monitoramento. Solicita também aos conselheiros para trazer 

na próxima reunião algum esclarecimento ou duvida referente a segunda parte do plano.  xxxxxxxxxxxx 

4) Informe da Assistência Farmacêutica: Sra. Priscilainforma em complementação às 

informações prestadas na reunião anterior sobre as tiras de glicemia e glicosímetros, que foi realizada a 

autorização de fornecimento em 20 de dezembro do ano anterior e já está autorizado no SIGAF para 
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distribuição o quantitativo de 10.2000 tiras ao mês e 100 glicosimetros para atender inicialmente a 

demanda reprimida com previsão de entrega até 04/02/2018. Também, conforme já relatado para este 

conselho dos problemas acontecidos no ano passado com os empenhos, estão em falta 32 itens. Apresenta 

a listagem dos medicamentos frustrados no pregão do Estado, e que para estes casos foi traçada a 

estratégia do Pregão municipal, para a aquisição dos itens frustrados ou para itens com preço inferior ao 

pregão estadual ou quando a demanda de consumo for maior que o programado. Que o pregão municipal 

foi realizado em 05/12/17 e que para a qualificação técnica era até o dia 16/12. Que três empresas não 

apresentaram a documentação no tempo hábil. Que como houve itens frustrados para o primeiro 

colocado, por esta razão foi solicitado que o segundo colocado apresentasse a documentação solicitada. 

Que por esta razão este ainda não foi homologado. Sra. Priscila também informa para este conselho que 

foi publicada a Resolução SES MG n° 5994/2017, que estabelece a concessão de incentivo financeiro 

aos municípios participantes no âmbito do Programa Farmácia de Todos para estruturação da 

assistência farmacêutica, ou seja, tem como objeto a construção da Central de Abastecimento 

Farmacêutico (CAF); em que o município será contemplado no valor de R$ 126.000,00, mediante 

adesão. Também foi publicada a Portaria Nº 3.364, de 8 de Dezembro 2017, que regulamentou a 

abertura de inscrições, seleção e transferência de recursos destinados aos municípios no Eixo Estrutura 

pelo Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS), no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Que o município é um dos elegíveis para receber recurso financeiro 

destinadopara equipar e/ou mobiliar os serviços farmacêuticos das redes municipais de saúde. Que 

também foi realizada a adesão ao referido programa, cujo prazo era até o dia 20 de dezembro de 2017.xxx 

5) Informes Gerais:Sr. Hiram relata que na próxima semana posteriormente a reunião deste 

conselho foi convidado para participar de uma reunião na prefeitura, com todos os odontólogos e 

auxiliares de saúde bucal, Dr. Marcos Fonseca (jurídico da PMI), Sr. Henrique (RH da prefeitura), Sr. 

Marcos Barbosa e Sr.Soinho (vereadores convidados pelos odontólogos), Sra. Carla (coordenadora da 

Saúde Bucal) e a Sra. Tania (Secretária Municipal de Saúde). Que na reunião foram discutidos as 

questões relacionadas ao problema da saúde bucal, como as cargas horarias diferente, não cumprimento 

do horário, da questão salarial, das reclamações referentes ao atendimento do setor, da falta de auxiliares, 

entre outros. Que ao final ficou acordada uma nova reunião para definição final. Sra. Tania informa que 

esta reunião foi realizada hoje pela manha na prefeitura e ficou decidido, que a carga da odontologia seria 

de seis horas e o funcionamento dos serviços de saúde bucal seria: das 07 as 13 horas e das 13 às 19 

horas, exceção para a sexta feira em que o atendimento da tarde será das 12 às 18 Horas. Que a equipe de 

saúde bucal irá adequar os horários de atendimento e lembra que desta carga há a necessidade de parar 

entre uma hora a 40 minutos, para a realização da limpeza e esterilização dos materiais. Que na próxima 

semana a coordenadora Carla irá reunir com a equipe de saúde bucal para definir a escala de atendimentos 
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dos profissionais nas unidades e também para atendimento nas escolas de prevenção. Que solicita a este 

conselho que continuem realizando as visitas às unidades de saúde, que também verifiquem a satisfação 

dos usuários com relação à saúde e tragam estas demandas para conhecimento da secretaria ou discussão 

neste conselho. Sr. Hiram relata que durante as visitas às unidades de saúde, em sua maioria a população 

manifestou satisfação com a equipe médica, entretanto existem as solicitações de mais especialistas, entre 

estes o cardiologista. Sra. Tania informa que foi contratado um cardiologista, Dr. Elton, que iniciou as 

atividades neste mês. Que tem a Dra. Karla que é a pediatra e atende uma vez na semana em cada 

unidade. O Dr. Gustavo e Dr. Guilherme, neurologistas que atendem de 15 em 15 dias nas segundas-

feiras e também o ortopedista Dr. Rafael. Que está previsto em março a contratação de uma ginecologista 

mulher e que ira atender descentralizado nas unidades de saúde, ao invés de centralizado na Policlínica 

como é feito hoje. Sra. Lilian também esclarece aos conselheiros que foi solicitado pela diretoria da santa 

casa a apuração de uma reclamação que está sendo veiculada nas redes sociais, em que se é relatado que 

houve uma perda de encaminhamento para a ortopedia dentro da santa casa. Sra. Lilian relata que a 

reclamação não procede, uma vez que em março de 2017, não havia no estabelecimento a especialidade 

em ortopedia na época em que foi relatado o sumiço da guia de encaminhamento.  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15 horase 40 minutos e eu, 

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

ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Daydila Gomes Duarte................................................................................................................................ 

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

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

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

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

Julio Gaspar Viriato..................................................................................................................................... 

Lilian Sobral das Chagas ............................................................................................................................... 

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

Adriana Lima Gomes................................................................................................................................... 

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

Carlos Augusto Ribeiro................................................................................................................................ 


