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Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ibiá, realizada em vinte e sete de setembro 

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

trabalhadas: 1. Apresentação da proposta de implantação do Protocolo de Manchester na Santa Casa de 

Misericórdia Padre Eustáquio (Sr. Henio/Sra. Fabielle); 2- SIOPS 1° e 2° Bimestre (Sr. José Cláudio); 3-

1° Relatório quadrimestral de 2016 (Sra. Angélica);  4- Informes Gerais. Estavam presentes na reunião os 

conselheiros Daydila Gomes Duarte, Neusa Dias Custodio, Luiz Antonio Rodrigues, Tiago Andrade 

Ferreira, Silvia Brito Costa, Kátia Patrícia Gomes Basílio e Ticiana Angélica de Souza. Também estavam 

presentes: Angélica Ayako Kirita, apoio administrativo deste conselho, José Claudio de Paiva Reis, gestor 

da Saúde e a Enfermeira Fabiele Parra Lomaz. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Abertura: A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente do CMS, Sr. Luiz, às 13h30min, após a 

verificação do quorum. Sra. Angélica justifica a ausência dos conselheiros: Samira, Priscila, Dalva, 

Adriana, Jaqueline e Flavia. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leitura para a aprovação da Ata da Reunião do dia 30/08/2016: Realizada a leitura da Ata da Reunião 

do dia 30/08/2016, sendo aprovada e assinada pelos presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1. Apresentação da proposta de implantação do Protocolo de Manchester na Santa Casa de 

Misericórdia Padre Eustáquio (Sr. Henio/Sra. Fabielle): Sra. Fabiele, entrega uma copia aos 

conselheiros do Protocolo de Manchester – Padronização do Pronto Atendimento, que será o instrumento 

de referencia para a implantação do Protocolo de Manchester na instituição, para ciência deste conselho. 

Que a classificação de risco será realizada com base neste protocolo, representada normalmente em  cores 

que indicarão a prioridade clinica de cada paciente, onde serão verificados as condições e os parâmetros 

clínicos. Que a classificação de risco será executada por um profissional de nível superior, que geralmente 

é o enfermeiro. Que o paciente que chegar ao pronto atendimento será atendido pelo enfermeiro, que fará 

uma breve avaliação do quadro clinico do paciente. Que a classificação será realizada a partir das queixas, 

sinais, sintomas, sinais vitais, saturação de O2, escala de dor, glicemia, entre outros. Que após esta 

avaliação os pacientes serão identificados com crachás de cores correspondentes a um dos seis níveis 

estabelecidos pelo Protocolo de Manchester. Que o atendimento se dará de acordo com a gravidade do 

quadro clinico e não mais pela ordem de chegada.  Que ainda está em fase de estudo de custos, a 
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implantação das pulseiras de identificação ou crachás. Que este protocolo visa qualificar e ordenar os 

fluxos oferecendo respostas individualizadas, por necessidade, complexidade disponível e regionalização. 

Que os casos ambulatoriais serão orientados e referenciados às Unidades de Saúde, ou será informado o 

tempo de espera de acordo com a classificação para atendimento na instituição. Que será realizada 

divulgação pelos meios de comunicação. Sra. Ticiana, relata a importância que seja trabalhada a mesma 

postura tanto nas unidades como no Pronto atendimento, “mesma língua”. Que as relações sejam 

estreitadas e que haja a referencia e contra referencia adequadas. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. SIOPS 1° e 2° Bimestre (Sr. José Cláudio): Sr. José Cláudio, primeiramente, informa que neste 

ano houve o atraso na disponibilização do arquivo do SIOPS para alimentação municipal do mesmo e que 

por este motivo acabaram por atrasar a apresentação do relatório quadrimestral e do RREO. Que o SIOPS 

do 1° bimestre foi disponibilizado em 11/04/2016 e o do 2° bimestre em 19/08/2016, e já informa que o 

do 3° bimestre ainda estava indisponível na data de 14/09/2016. Que traz para ciência deste conselho os 

dados do SIOPS 1° e 2° bimestre. Que para uma melhor visualização das despesas e receitas do bimestre, 

optou por fazer um quadro comparativo entre os anos de 2015 e 2016, referente aos mesmos períodos. 

Que em comparação ao ano anterior, houve uma queda na receita de menos 10,35%, impactando em uma 

maior participação de recursos próprios para manter as ações em Saúde. Que com relação às despesas 

liquidadas houve um aumento de 7,85% neste ano.  Que a despesa financiada com recursos próprios 

municipais para o quadrimestre representou 24,02%, sendo 9,02% acima do limite constitucional de 15%. 

Que quando verificado as despesas por subfunção, 47% é destinado para a Assistência Hospitalar e 

Ambulatorial e a Atenção Básica com 35,92%. Que as despesas com saúde por habitante representaram 

um gasto de R$ 171,98.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. 1° Relatório quadrimestral de 2016 (Sra. Angélica): Sra. Angélica informa que devido ao 

atraso da disponibilização do SIOPS, houve atraso para a apresentação do relatório quadrimestral 

referente ao primeiro quadrimestre, pois como os sistemas são interligados, e toda a parte da execução 

orçamentária estava em branco. Que informa que o relatório do segundo quadrimestre também está 

atrasado, pois o siops para o 3° bimestre ainda não havia sido disponibilizado. Posteriormente inicia a 

apresentação do 1° relatório quadrimestral de 2016. Explica que o relatório segue o modelo 

disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Que possui em sua estrutura dados de identificação, onde 

constam dados do secretário, sobre o plano municipal de saúde e as primeiras considerações. Em seguida 

cita o relatório de execução orçamentária, resumidamente, uma vez que o mesmo já foi apresentado 

anteriormente pelo Secretário José Claudio. Informa que não houve auditorias no período avaliado. Que 

com relação aos tipos de estabelecimentos e de administração. Há 17 tipos de setabelecimentos e destes 

13 são de natureza municipal e 03 privadas. Descreve um a um os estabelecimentos segundo a fonte do 

SCNES. Que com relação aos procedimentos por bloco, apesar de o sistema oferecer alguns dados 

relacionados às quantidades aprovadas em valores, optou por anexar as todas as produções ambulatoriais 
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e hospitalares do período, além da avaliação do 1° quadrimestre do projeto de fortalecimento da 

Vigilancia em Saúde do Estado. Que com relação ao número de visitas domiciliares realizadas pelos 

profissionais da atenção básica houve uma queda das mesmas, justificando-se por falhas na anotação das 

fichas de atendimento, desde a utilização do ESUS. Que já foram realizadas medidas no intuito de sanar 

estas subnotificações junto as equipes. Que com relação aos indicadores de saúde, o sistema informa que 

não há dados para o ano do RQ no SISPACTO. Informa, entretanto os indicadores de monitoramento 

quadrimestral que compõem este, foram calculados de acordo com a base de dados municipal. Que dos 

sete indicadores passiveis de apuração quadrimestral, seis foram cumpridos. Explica que o indicador de 

cobertura populacional estimada pelas equipes de saúde bucal, foi cumprido, apesar de ter sido solicitado 

a suspensão junto ao Ministério da Saúde das equipes de  saúde bucal, conforme já apresentado a este 

conselho. Que para calculo deste indicador, é observada a carga horária dos odontologos e não o numero 

de equipes de saúde bucal na ESF. Que como o município possui 10 odontologos concursados, com 

cargas horárias diferenciadas, a somatória das cargas horárias garante o alcance deste. Esclarece aos 

conselheiros e encerra sua apresentação. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4. Informes Gerais: Sra. Silvia informa que a Santa Casa de Misericordia Padre Eustáquio 

implantou o Núcleo de Segurança do Paciente e que ações para desenvolver o Plano de Segurança do 

Paciente já estão sendo realizadas. Sra. Angélica também informa que o Núcleo de Segurança do paciente 

das Unidades de Saúde também foi instituído recentemente, sendo esta uma das exigências da Vigilancia 

Sanitária de Uberaba. Também informa que no dia 31 de agosto, novamente a Secretaria Municipal de 

Saúde recebeu a visita da equipe da VISA de Uberaba (SRS), para verificação das notificações realizadas. 

Principalmente no que tange ao encerramento das atividades nas Unidades de Saúde Salvino Basilio e 

José Olimpio e no cumprimento das notificações elencadas. Que o município encaminhou 

posicionamento à respeito das ações realizadas e não realizadas, e aguarda posicionamento da regional de 

saúde. Sr. Luiz, presidente deste conselho, informa que recebeu da Dra. Claudia Alfredo, promotora de 

justiça, o Oficio Circular n° 08/2016 CRETRISUL, onde são encaminhadas recomendações 

administrativas à este conselho e ao município. Que gostaria de apresentar a este conselho para ciência 

das recomendações apresentadas, antes de encaminhar resposta à promotora. Posteriormente realiza a 

leitura dos itens elencados no oficio, sendo acatada pelos presentes. Sra. Angélica informa que o mesmo 

oficio foi também encaminhado para o Prefeito e o Secretário de Saúde. E que o Secretário acatou as 

recomendações e solicitará ao jurídico da PMI, a alteração da Lei municipal do CMS para atender alguns 

itens que estão em desacordo com as recomendações. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 15horas e 50 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Daydila Gomes Duarte......................................................................................................... ........................ 
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Neusa Dias Custodio.................................................................................................................................... 

Luiz Antonio Rodrigues....................................................................................................... ........................ 

Tiago Andrade Ferreira................................................................................................................................. 

Silvia Brito Costa........................................................................................................... .............................. 

Kátia Patrícia Gomes Basílio........................................................................................................................... 

Ticiana Angélica de Souza............................................................................................................................ 

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

José Claudio de Paiva Reis........................................................................................................................... 

Fabiele Parra Lomaz...................................................................................................................................... 
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