
São Paulo, 17 de julho de 2019 
 
Vanessa dá início à reunião às 14h45, pois a reunião marcada às 14h00 e os conselheiros não 
puderam comparecer. Com a presença da Fabiana Prado segmento trabalhador, Janaina 
segmento trabalhador o senhor Antônio e esposa Maritza Medina convidados usuários. 
Vanessa diz que a equipe rosa está aguardando a chegada da médica, ela ficou de dar um 
retorno se vai vir para cá. Será aberto um processo seletivo para duas vagas para médicos, 
teve uma melhora de fluxo de acolhimento. Vanessa explica como funciona o sistema de 
acolhimento para o senhor Antônio. Senhor Antônio questiona o processo para conseguir 
consulta com o Especialista, esposa precisa de prótese, Geraldo encaminha para a UBS, que 
demora 2 meses para passar em consulta e depois passa para a regulação que demora de 1 a 2 
anos para sair a vaga de prótese. Entende que o acolhimento não funciona nesta necessidade, 
o mesmo para a Especialidade de oftalmo. O senhor Antônio e a senhora Maritza acham uma 
falta de respeito e de consideração com os pacientes há 3 meses está aguardando um retorno 
da Doutora Eline, que foi na casa deles, preencheu vários papéis e não foi feito nada pela Dra 
Eline no caso da esposa. Eles mostraram vários papéis do hospital das clínicas. Vai aguardar a 
notificação do SUS. Virá para cá. Vanessa já tinha realizado o atendimento de ambos senhor 
Antonio e sua Esposa que já estão em acompanhamento em local especializado para o 
atendimento de cegas. Foi pedido para voltar para unidade para dar seguimento em cartão de 
transporte.  Foi convidado para vir novamente na reunião na próxima reunião, Vanessa 
assistente social já deu todos os encaminhamentos necessários. Foi informado que haverá 
uma parceria da Unidade com coopera da subprefeitura para limpeza e ação de vacina. 
Orientamos fluxo do SUS, papel do NASF, melhoria com a contratação dos médicos e aos 
poucos a situação será normalizada, independente da contratação os pacientes estão sendo 
atendidos, falado do fluxo de acolhimento para demandas espontâneas , melhora no acesso 
para agenda de médicos. Vanessa informa que conforme já tinham conversado i´ra verificar 
com o medico a sua consulta e exames realizados, pois Maritza e Antônio aguardam há mais 
de dois meses, tempo em que a dra Eline finalizou o seu contrato mais médicos. Queixa a falta 
de encaminhamento ao cardio, devido a isso será agendado consulta. Vanessa reforça sobre o 
funcionamento da Unidade e defende o SUS, enfatiza os trabalhos e atividades que é realizado 
na UBS.   
 
 
 


