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

06  de  outubro  de  2020.  Conselheiros  Efetivos(E)  e  Suplentes  (S)  presentes:  Mariana

Fioravante Barbosa, Wesley de Souza Castro, 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,  Maria  de  Lourdes  Liguori,  Lilian  Botelho

Escobar Luce, Daniela de Oliveira Leite Lira, Flávio Medina Neto, Ana Carolina Campolina

Santos  e  Neide  Maria  de  Almeida.  Ata  da  reunião  anterior:  APROVADA.  Dando  início  à

reunião,  o  presidente  Flávio  Medina  inicia  a  discussão  da  pauta  sendo  o  ITEM  01  –

Apresentação  da  prestação  de  contas  do  ICISMEP  de  julho  e  agosto/20  da

Contabilidade. Daniela Leite informou que toda documentação já está disponível na sede do

Conselho de Saúde para conferência e apreciação dos conselheiros(as).  Daniela também

informou que na próxima reunião será apresentado o consolidado dos meses julho, agosto e

setembro,  passando a ser  apresentado mensalmente.  O conselheiro  Idael  ressalta  que é

necessário e importante o parecer dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças, uma

vez que nem sempre através, apenas do consolidado os conselheiros conseguem ter um bom

entendimento,  da  prestação  de  contas.  Foi  decidido  que  os  membros  da  Comissão  de

Orçamento e Finanças apreciarão a documentação no dia 14 de outubro, às 9 horas, na Casa

dos Conselhos e apresentarão o Relatório à Plenária. Também foi decidido que a reunião com

os  Membros  das  Comissões  Permanentes  para  apreciação  do  1º  e  2º  Relatórios

Quadrimestrais serão apreciados no dia 21 de outubro de 2020, às 14 horas, na sala de

reuniões da Secretaria Municipal  de Assistência e Desenvolvimento Social.  Em seguida o

presidente passou para o próximo assunto sendo ITEM 02 – Apresentação da prestação de

contas da UPA 24h – ICISMEP meses maio, junho, julho e agosto, que foi apresentado

pela  Diretora  da  UPA  24h,  Mariana  Resende  de  Souza.  Informado  que  a  média  de

atendimentos  da UPA e do Hospital  Dia  Padre Libério  é  de 250 pacientes  ao dia  sendo

pacientes de Pará de Minas, bem como dos municípios de São José da Varginha, Onça do

Pitangui, Igaratinga, Conceição do Pará, Leandro Ferreira, Pequi, Nova Serrana, Araújo além

de outras cidades vizinhas. Em 22 de maio de 2020 foi inaugurado o Anexo  Padre Libério

para o atendimento a pacientes com síndromes gripais e sintomas de COVID-19, que é anexo

à UPA 24h. Conta com uma equipe de 8 enfermeiros, 18 técnicos de enfermagem, 6 técnicos

administrativos, 6 serviços gerais, 4 vigias, 01 maqueiro e médicos plantonistas 24 horas. Foi

apresentado custo operacional da Unidade de Pronto Atendimento nos meses de janeiro a

agosto  de  2020,  sendo  os  custos  com  os  recursos  humanos,  funcionamento,  farmácia,
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plantões médicos, laboratório, refeitório, Raio X e contratações e manutenções. Também foi

apresentado o custo operacional  do Anexo Padre Libério dos meses maio, junho,  julho e

agosto dos gastos com recursos humanos, farmácia, plantões médicos, refeitório e locação de

equipamentos. Mariana informou que as despesas com refeitório e locação de equipamentos

são terceirizadas, através de processo licitatório e que o agosto foi o mês com maior número

de  atendimentos,  totalizando  932.  O  Relatório  Detalhado  do  segundo  quadrimestre  foi

também encaminhado para os (as)  conselheiros  (as).  Após a apresentação,  o Presidente

Flávio  Medina  ressalta  que  no  relatório  detalhado  enviado  por  Mariana  uma  informação

chamou  sua  atenção  que  foi  o  número  crescente  de  tentativas  de  autoextermínio.  No

quadrimestre foram: 02 atendimentos de 10 a 14 anos, 7 atendimentos de 15 a 19 anos; 9

atendimentos de 20 a 29 anos; 2 atendimentos de 30 a 39 anos; 5 atendimentos de 40 a 49

anos; 01 atendimento de 50 a 59 anos; e 01 atendimento de 60 a 69 anos. Em nenhum   caso

houve óbito do paciente e estes pacientes, passam por atendimento médico, avaliação clínica

e laboratorial e ficam em leito retaguarda até encaminhamento para a rede de saúde mental.

Flávio  questiona  como  está  sendo  feito  a  assistência  a  esses  pacientes,  e  que  há

necessidade de ações intersetoriais de prevenção. Ana Carolina, coordenadora a Atenção

Primária informa que existe um fluxo muito alinhado ente a UPA 24h e a equipe de Saúde

Mental  para  atendimento  de  tentativas  de  autoextermínio.  Durante  os  dias  da  semana o

paciente é encaminhado para a rede de serviço de saúde mental, mas se o fato ocorrer no

final de semana este paciente fica na UPA, até a segunda-feira para ser encaminhado. Ana

Carolina esclareceu que mesmo durante a pandemia várias ações estão sendo desenvolvidas

sobre a prevenção da saúde mental, inclusive com a instalação de uma linha específica de

call center exclusiva para atender as demandas de saúde mental, que foram criadas de notas

informativas  que orientam sobre  este  acompanhamento dentro  do  município,  inclusive  foi

identificado pela  Saúde Mental  de que a  maioria  das  tentativas  de  autoextermínio  foi  de

homossexuais, fato que impulsionou a implantação do ambulatório LGBTQIA+. Destaca que

ações estão sendo realizadas isoladamente dentro das Secretarias, por isso, é necessária a

criação de Grupo de Trabalho para realização de ações conjuntas,  definindo o papel das

Secretarias de Saúde, da Assistência Social, da Educação, o Esporte. Trata-se de um assunto

muito complexo, e devido a isto, esta questão deve ser trabalhada intersetorialmente. Flávio

Medina também ressalta outro problema que vem ocorrendo no Parque do Bariri  que é a

questão do uso de drogas pelos jovens neste local. Devido a isso, os técnicos da Secretaria

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social farão um trabalho de campo buscando

identificar o público que frequenta este local, através da aplicação de um questionário entre os

dias 15 a 17 de outubro, na perspectiva de  inseri-las nos serviços oferecidos no município,

como saúde, educação, esporte. Informou também que através da Rede Cidadã a Secretaria

de Assistência cadastrará jovens entre 14 a 20 anos, para posterior inserção no mercado de



trabalho,  a partir  de novembro/20.  Em seguida Flávio Medina cita a inauguração da UBS

Nossa Senhora da Piedade ocorrida no início do mês de setembro, e solicita à coordenadora

da Atenção Primária,  Ana Carolina,  que seja enviada ao Conselho Municipal  de Saúde a

solicitação de inclusão dessa meta no Plano Municipal de Saúde em vigência. Ana esclarece

que  já  consta  no  Plano  as  metas  de  inclusão  das  Equipes  de  Atenção  Primária  e  a

implantação de Equipes de Agentes Comunitários de Saúde para área descoberta. Hoje a

UBS  Nossa  Senhora  da  Piedade  é  um  distrito  de  Atenção  Primária  atendendo

aproximadamente 23.000 pessoas, passando futuramente para Equipe tipo II. Flávio ressalta

a importância de atualização do Plano e que no próximo mês dará início ao processo eleitoral

do Conselho Municipal de Saúde. Ana Carolina encaminhará as solicitações para o Conselho

de Saúde. Neide questiona como ficará a questão das assinaturas nas atas, uma vez que as

reuniões  estão  sendo  por  videoconferência.  Ficou  definido  que  a  ata  será  enviada  aos

conselheiros(as) para suas considerações e após apreciação eles passarão na Casa dos

Conselhos  para  assinarem.  Flávio  Medina  informa  que  a  assistente  social  da  equipe  do

ambulatório LÇGBTQIA +, Adriana Franco, apresentará, gradativamente, essa nova política,

para todos os servidores dos equipamentos da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento

Social.  Na  oportunidade  agradece  a  parceira  da  Secretaria  de  Saúde,  através  de  Ana

Carolina. Leidilaine Cristina, representante da ABRACO convida para a Maratona Outubro

Rosa, sobre a prevenção ao câncer de mama, a ser realizado entre os dias 5 a 9 de outubro,

evento online e gratuito. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada. Pará de Minas,

06 de outubro de 2020.


