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Ata da reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em vinte e um de junho 

de dois mil e dezesseis, às 13horas, na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiá. Pautas a serem 

trabalhadas:  1. Discussão à respeito da porta de entrada da assistência (Pronto Atendimento da Santa 

Casa de Misericordia); 2. Informes gerais. Estavam presentes na reunião os conselheiros titulares e 

suplentes: Flavia Rodrigues Carvalho, Tiago Andrade Ferreira, Priscila Cristina L. R. Correa, Dalva 

Aparecida Militão, Adriana Cristina de Souza, Ticiana Angelica dos Santos e Katia Patricia Gomes 

Basilio. Também estavam presente: Maria Auxiliadora Dutra Ferreira, que veio como ouvinte à pedido da 

conselheira Jacqueline, Henio Vilaça Leopoldino, Renato Jose da Silva, Jose Claudio de Paiva Reis e 

Angélica Ayako Kirita, apoio administrativo deste conselho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Abertura: A abertura da reunião foi realizada pela Vice Presidente do CMS, Sra. Silvia, às 13h35min, 

Não havendo quorum, Sra. Silvia, em consenso com os demais presentes manteve a reunião, uma vez que 

não havia na pauta de hoje assuntos para aprovação. Sra. Angélica justifica a ausência dos conselheiros:  

Jaqueline, Samira e do Presidente do CMS Luiz. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1) Discussão à respeito da porta de entrada da assistência (Pronto Atendimento da Santa Casa 

de Misericórdia): Sra. Angélica esclarece que a reunião de hoje vem de encontro com as discussões 

realizadas na reunião passada deste conselho e também ao relatório de supervisão da atenção primária da 

Superintendência Regional de Saúde de Uberaba, que recomendou ampla discussão à respeito da porta de 

entrada  da assistência do município. Que a atenção primária (APS) deveria ser a porta de entrada e a 

ordenadora dos serviços de saúde, porém temos uma inversão desta, principalmente por questões 

culturais, pelo atendimento em livre demanda pelo PS e as especificidades de trabalho da APS (demanda 

programada). Em debate foram colocados diversos fatores que contribuem para essa demanda no PS 

como a necessidade do usuário de querer ser atendido na hora e por isso não gostar de ir na UBS, onde 

será acolhido e de acordo com a sua queixa ser atendido no dia ou agendado em data posterior; a questão 

do médico plantonista que solicita exames laboratoriais de rotina, encaminha via TFD para outras 

especialidades, ao invés de referenciar à unidade de saúde; entre outros. Sra. Priscila refere que há a 

necessidade de estabelecer meios de organização dos fluxos e que as unidades de saúde também se 

reorganizem para esta retaguarda. Que o PS possa fazer o atendimento de urgência para o momento e que 
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os usuários possam ser referenciados às Unidades de Saúde após o atendimento para continuidade do 

tratamento. Que os usuários acabam chegando na farmácia com prescrições diferentes das anteriores 

prescritas pelos médicos das unidades e muitas vezes, a equipe da unidade não fica sabendo.   Sra. Maria 

Auxiliadora, relata que orienta aos filhos a procurarem as Unidades de Saúde em relação ao PS, pois o 

medico do plantão não conhece a historia da pessoa. Sr. Henio relata que, com a mudança do clima, 

atende 120 pessoas/dia. Que nas unidades há a limitação do atendimento e as fichas para o dia estão 

completas. Sra. Ticiana refere que há médicos em todas as unidades e que eles atendem a demanda. Que o 

usuário que procura a unidade passa pelo acolhimento pela equipe de enfermagem e a agenda trabalhada 

conforme a demanda programada e a espontânea. Sr. Renato sugere que haja um fluxo entre as 

enfermeiras das UBS e Santa Casa, para encaminhamentos e contra referencia. Sra. Flavia relata que 

muitas vezes o usuário, nem procura a UBS e que vão direto ao PS, referindo que não há medico na UBS. 

Sra. Priscila informa que existem protocolos para o atendimento ao diabético e o hipertenso, em que há 

uma normatização para o agendamento de acompanhamento deste, conforme sua classificação. Que seria 

interessante que as Unidades trabalhassem com uma normatização de atendimento por meio dos 

protocolos clínicos do MS ou Estado para nortear os fluxos, as referencias e contra referencias. Que já foi 

tentado implantar estes em outras oportunidades, porem sem êxito. Sr. Henio relata que os altos números 

de consultas no PS, subtraem os valores das internações, além de ser oneroso ao hospital, pois cada 

atendimento pelo PS, vai haver algum procedimento, seja uma administração de medicação , entre outros. 

Sendo este um dos maiores gargalos do hospital. Sr. Jose Claudio, avalia que o PS, na verdade é um 

grande ambulatório, onde os usuários chegam com resultados de  exames e que essa mudança de 

paradigma se fará a longo prazo. Sra. Flavia que seria interessante a utilização do protocolo de 

Manchester, para a classificação dos usuários e a orientação adequada da utilização dos serviços e de 

contra referencia às UBS. Sr. Renato também acha interessante que sejam abordados no domicilio pelos 

ACS sobre  o uso adequado do PS. Sra. Angélica relata que está sendo organizada uma padronização de 

assuntos a serem trabalhados pelos ACS, em forma de educação permanente em saúde e que este assunto 

enquadra nos itens a serem discutidos. Após debate entre os presentes foi acordada a necessidade de 

novas discussões sobre o assunto e também, solicitado a presença do diretor clinico da Santa Casa, o Dr. 

Frederico. Agendada nova reunião em 12/07, extraordinária deste conselho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) Informes Gerais: Sr. Renato agradece novamente a oportunidade e convida os conselheiros para a 

reinauguração nesta sexta, do setor de Raio X, setor de Nutrição e dietética, Laboratório e a Central de 

Material Esterilizado. Sr. Luiz, da VISA municipal comparece ao final desta reunião para informar que 

enviara um oficio convidando ao conselho municipal de saúde para participar da reunião de 

monitoramento do Projeto de Fortalecimento da Vigilancia em Saúde que será no próximo dia 

29/06/16. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15 horas 35 minutos e eu, Angélica 

Ayako Kirita, coordenador/apoio administrativo da secretaria deste conselho, lavrei a presente ata, que 

depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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