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Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde realizada por videoconferência, em 26

de  agosto  de  2020.  Conselheiros  Efetivos(E)  e  Suplentes  (S)  presentes:  Mariana  Fioravante

Barbosa, Mirian Faria da Silva, Maurício Rodrigues Nogueira, Fausto José da Conceição Abreu,

Sônia Maria Moreira Mariquito Naime Silva, Idael Christiano de Almeida Santa Rosa, Leidilaine

Cristina  de  Brito  Alves,  Viviane  Cristina  Carvalho  Teixeira,  Maria  de  Lourdes  Liguori,  Adrina

aparecida de Souza, Lilian Botelho Escobar Luce, Carla Cortez dos Santos, Bruna Nívia Moreira

Dias Enock, Daniela de Oliveira Leite Lira, Wagner Magesty Silveira, Flávio Medina Neto, Ana

Carolina Campolina Santos e Neide Maria de Almeida. Convidado para esta reunião: Dr. Cleidiney

Alves e Silva.  Ata da reunião anterior: APROVADA. Dando início à reunião o Presidente Flávio

Medina Neto agradeceu a participação de todos e passou a palavra para a Coordenadora da

Assistência  Farmacêutica,  Daniela  da  Silva  Ramos  que  apresentou  a  REMUME  –  Relação

Municipal de Medicamentos. De acordo com Daniela a assistência farmacêutica é composta

pela  Farmácia  Básica  Central,  e  pelas  11(onze)  Farmácias  Polos  distribuídas  nos  PSFs.  A

REMUNE foi criada pela Comissão de Farmácia Terapêutica em 2018, e a partir  desta data é

atualizada a  cada 2  anos.  Seu objetivo  é  ampliar  o  acesso aos medicamentos  considerados

essenciais, de forma a alcançar o maior número de usuários de Pará de Minas; além de orientar a

organização  de  todas  as  etapas  da  assistência  farmacêutica,  especialmente  as  prescrições

médicas  no  âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde.  Informou  que  o  Componente  Básico  da

Assistência  Farmacêutica  da  REMUME  é  constituído  por  uma  relação  de  medicamentos  e

insumos farmacêuticos voltados aos principais agravos de saúde da Atenção Básica Municipal,

cujo  financiamento  é  responsabilidade  dos  três  entes  federados,  e  a  distribuição  de

responsabilidade  do  município.  O  Componente  Estratégico  da  Assistência  Farmacêutica  é

destinado para a garantia do acesso a medicamentos para o tratamento das doenças de perfil

endêmico como tuberculose, hanseníase, leishmaniose, tabagismo, influenza, esquistossomose e

outras doenças com impacto socioeconômico de importância epidemiológica, e cujo controle e

tratamento tenham protocolos e normas estabelecidos. O elenco de medicamentos estratégicos é

definido com base nos protocolos  clínicos  de tratamento e  seu financiamento  é  exclusivo  do

Ministério da Saúde. O Estado faz a distribuição de acordo com as notificações dos municípios e

posterior  distribuição  aos  pacientes.  No  Componente  Especializado  o  município  se  torna  um

intermediador ente o paciente e à Assistência Farmacêutica da Superintendência Regional  de

Saúde  de  Divinópolis  /  SRS.  Para  o  recebimento  é  montado  um processo  administrativo  no

município e encaminhado à SRS Divinópolis para aprovação. A REMUME não contém essa lista

pois a mesma sofre constante atualização da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais –

SES/MG. A Relação de Insumos também é de responsabilidade do município e do Estado que são
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responsáveis pelo financiamento dos insumos complementares destinados aos usuários insulinos-

dependentes. Quanto aos medicamentos de uso hospitalar são os medicamentos utilizados pela

Unidade de Pronto Atendimento 24 h, cujo financiamento é de responsabilidade do município. O

acesso a estes medicamentos é somente quando paciente está internado na UPA 24 h. Daniela

explica  que  é  necessária  a  ampla  divulgação  da  Lista  e  que  o  link  de  acesso  à  lista  de

medicamentos será disponibilizada para os conselheiros. Quanto aos medicamentos fitoterápicos

informou que o Governo Federal abre inscrição para as Farmácias Verdes, e que no ano passado

Pará de Minas se inscreveu, mas não foi selecionado, por isso tem que aguardar a abertura de

novos  editais.  O  Secretário  Wagner  parabeniza  Daniela  pela  sua  competência  e  dedicação

extensivo também a toda sua equipe. Daniela agradece a participação e se coloca à disposição.

Não  havendo  nenhum  questionamento,  o  Presidente  Flávio  Medina  passa  a  palavra  para  o

conselheiro Maurício Rodrigues que apreciou o  contrato de prestação de serviços celebrado

entre o município de Pará de Minas e o consórcio ICISMEP. O conselheiro relatou que trata-se

de contrato firmado e celebrado entre o município de Pará de Minas, representado pelo Prefeito

Elias Diniz e o ICISMEP – Instituição Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba, que é um

Consórcio Público de Direito Público. O objeto do instrumento é a realização da prestação de

serviços, que são os procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos, assistência a saúde

pública em nível ambulatorial e hospitalar(plantões) e procedimentos ambulatoriais e hospitalares

inseridos na PPI – Programação Pactuada Integrada do SUS. Foram detalhadas as normas de

execução, a assistência ambulatorial e hospitalar de plantão, os procedimentos ambulatoriais e

hospitalares e as responsabilidades das partes. O valor total é de R$7.800.000, (sete milhões,

oitocentos mil reais) ao ano, manejados e distribuídos mensalmente sob a demanda, através das

solicitações  e  agendamentos,  que  será  sempre  acompanhado  pelo  setor  responsável  pelo

controle mensal e global dos gastos; o contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2020. O

parecer concluiu que este instrumento objetiva desenvolver um conjunto de ações e serviços que

venham complementar a assistência a saúde dos paraminenses, e percebe-se que a gestão de

saúde está centralizada em informações de demanda e vem sendo atendidas satisfatoriamente

apontando eficiência na prestação de serviços em conformidade com o contrato. Cópia do parecer

será encaminhado a todos os conselheiros, e arquivado na Secretaria - Executiva deste Conselho.

O próximo assunto foi abordado pela Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde, Daniela Leite,

que apresentou todas  as despesas pagas à Instituição Intermunicipal de Saúde do Médio

Paraopeba /  ICISMEP, no período de janeiro a junho de 2020. O documento foi encaminhado

aos conselheiros, e nele é relacionado o número do documento, a descrição, data do pagamento

e valor pago. Daniela esclareceu que o valor do Contrato de Rateio foi dividido após a celebração

do convênio que ocorreu a partir de março de 2020, totalizando 10 parcelas de R$37.800,00 (trinta

e sete mil e oitocentos reais) mensais. O valor pago até o mês de junho foi de R$2.765.281,20

(dois  milhões,  setecentos  e  sessenta  e  cinco  mil,  duzentos  e  oitenta  e  um  reais,  e  vinte

centavos).Com relação a toda documentação descrita na Planilha apresentada, informou que a



mesma foi entregue ao Conselho para acesso e conhecimento de todos os conselheiros. Sobre o

rateio  Daniela  explica  que  metade  dos  pagamentos  é  para  a  administração  do  Consórcio,

investindo o recurso em custeio, e que tem exercício que é gasto com investimento, e uma parte

para o pagamento de pessoal. Neste ano, no contrato, o rateio será direcionado para pessoal e

insumos e serviços, ou seja, metade para administração do Consórcio e outra metade revertida

em  realização  de  procedimentos  O  presidente  Flávio  Medina  ressalta  a  importância  da

participação dos servidores das áreas envolvidas, na elaboração de novos contratos, bem como a

importância da leitura dos e-mails enviados aos conselheiros. Em seguida agradece a participação

da Daniela Leite e passa a palavra para a Diretora da UPA 24horas, Mariana Resende Souza, que

apresentou o Relatório de Despesas com o ICISMEP, no período de janeiro a abril de 2020.

Mariana esclareceu que na UPA 24 h o Consórcio realiza apenas o pagamento dos plantões

médicos,  e  no  Hospital  Dia  Padre  Libério,  a  despesa  é  com  os  médicos  e  a  equipe  de

enfermagem.  O  relatório  foi  encaminhado  a  todos  os  conselheiros  e  nele  apresentadas  as

seguintes informações: quadro atual dos funcionários, a produção assistencial do quadrimestre,

quantitativo de atendimento e tipos de doença, os atendimentos de pacientes da microrregião de

saúde,  atendimentos  de  pacientes  provenientes  das  Unidades  Básicas  de  Saúde,  avaliações

realizadas, Raios-X e tomografias, dispensação de medicamentos nos finais de semana,Óbitos

por causa morte. Também foi apresentado o custo operacional da UPA 24 horas e do Anexo Padre

Libério. A documentação referente aos pagamentos encontra-se nas Unidades. Foi questionado o

número  de  atendimento  de  usuários  na  UPA 24  horas,  e  em  relação  ao  atendimento  dos

moradores do Centro, Bairro Raquel e São José, Ana Carolina, coordenadora da Atenção Primária

informou que a Policlínica será transformada em Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora da

Piedade. Serão credenciadas duas Equipes de Atenção Primária e de Agentes Comunitários de

Saúde, que atenderá essa área descoberta, como também a zona rural, e isso proporcionará a

diminuição de atendimentos na UPA 24 horas. A proposta de credenciamento da nova Equipe será

apresentada  posteriormente  ao  Conselho  Municipal  de  Saúde.  Quanto  à  continuação  de

prestação de contas do ICISMEP na UPA 24 horas ficou decidido que Mariana apresentará a

prestação de contas dos meses maio, junho, julho e agosto na reunião ordinária de setembro de

2020. O presidente Flávio Medina agradece a participação de Mariana, e passa a palavra para a

coordenadora da Atenção Primária, Ana Carolina para a abordagem do assunto da pauta referente

ao  Projeto  Transformação,  referente  à  implantação  do  ambulatório  voltado  para  a

população LGBTQIA+. Ana Carolina relata que Dr. Cleidiney é o médico do Programa Saúde da

Família da UBS Seringueiras e que foi o mesmo que apresentou essa proposta de projeto ao

município,  e que foi  acolhida pelo secretário  Wagner e pela equipe da Atenção Primária.  Em

seguida fez um breve relato sobre a Política de Promoção da Equidade em Saúde. Informou que

Equidade é um dos princípios do Sistema Único de Saúde – SUS e tem relação direta com os

conceitos de igualdade e de justiça social. A Equidade reconhece os determinantes sociais da

saúde e do respeito às necessidades,  diversidade e especifidades de cada cidadão ou grupo



social. De acordo com o Ministério da Saúde existem determinantes da saúde que influenciam

diretamente na promoção da saúde e no desenvolvimento de doenças, e que as diferentes formas

de preconceito influenciam na saúde de determinada população. Por isso deve ser garantido o

acesso  da  população  aos  serviços  de  qualidade,  com  equidade  e,  em  tempo  adequado  ao

atendimento das necessidades de saúde, sem discriminação. Apresentou alguns dados sobre a

População LGBT, dentre eles o assassinato de 179 de travestis ou transsexuais no ano de 2017,

em 2018,  420 mortes de pessoas LGBTs,  segundo a  Associação Nacional  de Transexuais  e

Travestis – ANTRA. Ressalta a menor cobertura do exame preventivo de câncer de colo de útero

mulheres  bissexuais  e  mulheres  lésbicas,  em relação  à  mulheres  heterossexuais,  a  vivência

clandestina da sexualidade; o aumento das questões referentes à saúde mental, dentre outros.

Ana  Carolina  destacou  a  importância  de  sensibilizar  sobre  o  tema e  de  trabalhar  com essa

população.  Em  seguida  passou  a  palavra  para  Dr.  Cleidiney,  que  informou  que  teve  a

oportunidade de trabalhar no ambulatório em Araguari que atendia esse público específico. Já em

Pará de Minas, atendeu uma paciente trans na Unidade de Saúde Seringueiras, que o relatou

algumas situações constrangedoras vivenciadas em atendimentos anteriores. A partir daí, junto

com  a  enfermeira  da  Unidade,  propuseram  um  atendimento  que  melhorasse  a  situação  da

população LGBT, criando assim o Projeto Transformação, cuja proposta é a implementação da

política de atenção integral a esta população no município de Pará de Minas, em parceria com a

Secretaria  Municipal  de  Saúde.  Explicou  que  a  sigla  LGBTQIA+  significa  lésbicas,  Gays,

Bissexuais, Transsexuais, Queer, Intersexuais, Assexuais e + engloba todas as outras orientações

sexuais, identidades e expressões de gênero. Em seguida apresentou um áudio onde pacientes

relatam  os  vários  constrangimentos  a  que  são  submetidos,  enfrentando  preconceito  e

discriminação,  bem como a relação conflituosa com alguns serviços  de saúde.  O objetivo do

Projeto é implementar em nível da Atenção Primária e Secundária a rede municipal de atenção

integral à saúde da população LGBTQIA+. Busca também de propiciar atendimento integral às

necessidades de saúde dessa população em âmbito individual e coletivo, propiciar atendimento

aos membros familiares que desejam compreender melhor a vivência com pessoa LGBTQIA+,

auxiliando no processo de aceitação e redução de marginalização no contexto familiar, promover

capacitações referente à temática LGBTQIA+ para profissionais da atenção primária e secundaria,

bem como, condução de casos nesses referidos níveis de assistência, dentre outros.  o serviço

está estruturado em três eixos de atuação sendo a atenção integral ao indivíduo, atenção à família

e capacitação profissional.  O serviço terá funcionamento com porta aberta para agendamento

para toda a população alvo, por demanda espontânea mediante a contato prévio via telefone em

horários estabelecidos.  Também será disponibilizado o acesso via encaminhamento de outros

pontos e órgãos da rede assistência. A equipe é formada por assistente administrativo, assistente

social, enfermeiro, médico generalista, psicólogo podendo agregar outros profissionais. Os custos

do projeto é considerado baixo, uma vez que o município já dispões de estrutura física, materiais e

equipamentos, assistência farmacêutica e laboratorial.  Também foram apresentados o fluxo de



atendimento e o cronograma de atividades. Dr. Cleidiney finaliza sua apresentação ressaltando

que é necessário termos um SUS sem preconceitos, com a equidade sendo realmente efetivada,

e agradece a oportunidade. A conselheira Sônia Naime parabeniza Dr. Cleidiney bem como o

Secretário de Saúde Wagner, pois sabe quanto será bom este atendimento a esta população.

Wagner destaca que é um projeto novo para nossa realidade e que gostaria que esta proposta

fosse transformada em polícia pública,  independente de qualquer  governo.  Destaca a fala da

coordenadora  da  Saúde  Mental,  Marina  Saraiva,  que  diz  que  há  um número  significativo  de

tentativa  de  autoextermínio  relacionados  à  sexualidade.  Diz  que  vivemos  infelizmente  uma

realidade  de  muito  preconceito,  mas,  tem certeza  que  o  projeto  vai  funcionar  muito  bem.  A

previsão é iniciar nos próximos dias, no terceiro andar da Policlínica Nossa Senhora da Piedade.

O presidente Flávio Medina, parabeniza Dr. Cleidiney pela apresentação de alto nível, se coloca à

disposição através do Conselho Municipal  de Saúde bem como pela  Secretaria  Municipal  de

Assistência  e  Desenvolvimento  Social,  e  solicita  capacitação  para  os  técnicos  da Assistência

Social. Encerrada a discussão sobre essa pauta foi repassado para os Informes do Secretário

Municipal de Saúde:  O Secretário de Saúde, Wagner Magesty repassa os seguintes informes:

Instalação do ambulatório de feridas; o Duplex scan venoso de membros inferiores e superiores

será realizado no AME a partir do dia primeiro de setembro/20, bem como o Eco cardiograma

adulto e infantil. Diz que a realização desses procedimentos é um ganho para o município, uma

vez que eram realizados fora do município, pretendendo, inclusive, ofertar para a microrregião.

Outro pauta importante é que foi iniciada uma conversa, junto ao CIS URG – Serviços de Urgência

e  Emergência  da  Macro  Oeste  de  tentar  implementar,  na  macrorregião,  um  hospital  de  alta

complexidade para cirurgias ortopédicas.  Diante dessa conversa ele sugeriu o Hospital  Nossa

Senhora da Conceição, mas que novas discussões ocorrerão, inclusive com o próprio Hospital.

Diz que cada vez mais está conseguindo estruturar a nossa rede de serviços, contando sempre

com o apoio importante do Conselho Municipal de Saúde. O Secretário agradece a parceria e

encerra sua fala. Não havendo mais assuntos em pauta, o presidente Flávio Medina agradece a

participação de todos e ressalta a sua gratidão de ver a implantação dos serviços que há muitos

anos foram pleiteados, e que agora tem a oportunidade de ver o funcionamento dos mesmos.

Agradece também a participação dos membros das Comissões Permanentes e dos servidores

que participaram das reuniões. Nada mais a tratar a reunião foi encerrada. Pará de Minas, 26 de

agosto de 2020.


