
1 
 

ATA da Reunião Ordinária do Conselho Gestor de Saúde  1 

da UBS Vila Santa Catarina em 21 de agosto de 2019.  2 

Aos vinte e um dia do mês de Agosto de 2019, às duas horas e dez 3 

minutos, após conferência de quórum mínimo de cinquenta por cento 4 

mais um para deliberações, reuniu-se o conselho e demais convidados 5 

com quórum para deliberações na sala de reuniões da Unidade. A reunião 6 

começou com a saudação da gerente Andréa. Verifica com os conselheiros 7 

se tem informes ou pautas. Nenhum conselheiro traz. Andréa traz os 8 

informes sobre: falecimento do senhor Antônio conselheiro segmento 9 

usuário suplente, ouvidorias, quadro médico e sarampo. É realizada a 10 

leitura da Ata de Junho e julho/2019 que foi aprovada por unanimidade. 11 

Andrea inicia a reunião lamentando o falecimento do conselheiro Sr. 12 

Antônio. Enfermeira Alessandra convidada segmento trabalhador explica 13 

para os conselheiros sobre “Emergência Sarampo” e que a unidade esta 14 

totalmente voltada para essa campanha, pois estamos realizando vários 15 

bloqueios e vacinação em pontos estratégicos. Fala que tivemos 07 casos 16 

suspeitos de sarampo na nossa região e já fizemos as ações de bloqueios 17 

nos prédios e quarteirões.  Vanessa falou sobre o caso do paciente Sr. 18 

Antônio Fadeu que solicita encaminhamento para prótese dentária, 19 

melhora no fluxo da unidade e contratação de médicos. Andrea fala sobre 20 

a dificuldade que a unidade passou com quadro de médicos reduzido e 21 

explicou sobre finalização do contrato de Dra. Eline e que foi ofertada a 22 

vaga que foi assumida pela spdm e infelizmente a mesma não aceitou a 23 

vaga e preferiu aguardar a renovação do contrato mais médicos. Temos 24 

apenas 1 vaga mais médicos e provavelmente se finalize em Setembro. Dr. 25 

Cassio mudou da equipe vermelha para equipe rosa, o próprio profissional 26 
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solicitou a mudança de equipe e horário de trabalho. No mês de Julho 27 

tivemos 16 ouvidorias, 9 reclamações e 07 solicitações. Em Agosto até 28 

essa data foram 6. Considera um numero elevado e provavelmente 29 

continue tendo por causa dos agendamentos de Dr. Cassio e Dra.Natalia 30 

que estão se adequando por causa da troca de equipe . Sr. Valdir deu a 31 

ideia de colocar foto e nome dos médicos e suas equipes no mural da 32 

recepção para a população saber quem é o seu médico, mas Andrea acha 33 

que os médicos podem não gostar da ideia por ficarem expostos e não vê 34 

necessidade já que a população conhece seu médico de referência. Sr. 35 

João pergunta para Andrea sobre a reforma e a mesma responde que a 36 

aguarda resolução da remoção da árvore. Andrea explica sobre o 37 

recebimento de equipamentos que a Unidade irá receber e adequação 38 

necessária do ambiente, como a rede elétrica para receber computadores, 39 

ar condicionado, autoclave e etc. Nossa unidade foi contemplada para 40 

reforma. Andreia fala sobre os pontos viciados de lixo e a cobrança de 41 

moradores para resolução dos problemas.  Sr.João da exemplos próximo 42 

sua casa e fala que a própria população joga o lixo, não mantem o 43 

ambiente limpo que já cobrou também, mas é preciso educação. Andrea 44 

explica sobre as consequências como entupimento e enchentes e que a 45 

população precisa ser educada e conscientizada e precisamos realizar 46 

ações para isto. Temos uma programação para essas ações, mas no 47 

momento temos prioridades como (“ emergência sarampo “ ) . Andréa 48 

fala que o completou o quadro médico e espera que as situações sobre 49 

agressividade da população melhore. Nem sempre o paciente consegue 50 

resolver seu problema somente porque esta brigando e sim é  verificado a 51 

necessidade desse paciente levando em consideração a gravidade do caso 52 

. Sr.João fala que acha urgente a reforma do muro da unidade e dá um 53 
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prazo de 30 dias para uma resposta ou vai trazer a Rede globo na unidade, 54 

o mesmo elogia o atendimento da unidade. Janaina elogia o atendimento 55 

na unidade como profissional e como usuária e que os pacientes da 56 

equipe verde estão gostando muito do atendimento da Dra. Silvia. Sr. João 57 

pede para próxima reunião dia 18/09 que sejam apresentados os novos 58 

médicos e quer a resposta sobre a reforma do muro. A reunião se encerra 59 

às 16h15, ficando essa ATA para aprovação na próxima reunião.  60 


