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ATA da Reunião Ordinária do Conselho Gestor de Saúde  1 

da UBS Vila Santa Catarina em 26 de junho de 2019.  2 

Aos vinte e seis dias do mês de junho de 2019, às duas horas e 3 

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

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

convidados com quórum para deliberações na sala de reuniões da 6 

Unidade. A reunião começou com a saudação da gerente Andréa e leitura 7 

da Ata de Maio/2019 que foi aprovada por unanimidade. Vanessa 8 

seguimento gestor suplente traz a lista com os equipamentos e atividades 9 

da região conforme solicitado na reunião anterior pelos conselheiros. 10 

Senhor José conselheiro relata sobre a agenda eletrônica, que poderiam 11 

ter mais ações, mais visualizações e acesso. Fala sobre o Agenda Fácil 12 

aplicativo e que não visualizou as consultas e acha que tempo de 13 

visualização para agendar, ver a vaga é pouco e que deveria ser 14 

aumentado. Andréa explica que o usuário fica vinculado a uma equipe e 15 

irá visualizar a agenda disponível para o profissional que ele esta 16 

vinculado. Infelizmente o senhor Jose faz parte da equipe amarela que 17 

esta sem medico devido licença maternidade da medica, profissional mais 18 

médicos.  Senhor José fala que deveria ter uma agenda que os 19 

profissionais pudessem visualizar o atendimento que seria ofertado no dia 20 

seguinte, pegando o prontuário etc. Andréa explica que isso já existe, é a 21 

agenda SIGAS no qual os profissionais tem acesso e sabem os pacientes 22 

que estão agendados, um dia antes levantam os prontuários para 23 

atendimento. Andréa traz uma apresentação para falar de alguns pontos 24 

da Unidade. Informa sobre o quadro médico atual da Unidade, que as 25 

vagas estão sendo trabalhadas, que a Unidade vem aumentando sua 26 
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demanda espontânea. Dr Ricardo da equipe Rosa pediu demissão e a vaga 27 

está sendo trabalhada, Dra Rosilene mais médicos de licença maternidade 28 

desde fevereiro e ficará afastada até o fim de agosto, Dra Eline estava de 29 

férias e o contrato mais médicos finalizou, aguardamos o edital de 30 

renovação e Dr luis esta de férias. Senhor José fala que deveria haver 31 

médicos contratados para essas coberturas. Andréa pede apoio do 32 

Conselho e fala que essa situação irá se resolver com contratação dos 33 

novos médicos. No momento as equipes estão mais cansadas devido às 34 

situações, porém são profissionais dedicados e que infelizmente vários 35 

usuários estão sendo agressivos com os funcionários. Andréa pede apoio 36 

da liderança comunitária para evitar essas situações. Fala da importância 37 

do processo de territorialização que esta ocorrendo no Catarina e a futura 38 

contratação de mais um agente comunitário. Que o esforço da equipe em 39 

trazer dados com mais qualidade do território são importantes para o 40 

planejamento e contratação de novos profissionais. Fala do painel de 41 

ouvidorias e traz os números. João pergunta das ocorrências de furtos, do 42 

muro da Unidade. Andréa responde que não tivemos mais furtos na 43 

Unidade e que a situação do muro está aguardando aprovação 44 

orçamentaria. A Unidade irá receber equipamento devido liberação de 45 

verba de emenda parlamentar. Encerra-se a reunião às 16h00 com a 46 

aprovação desta ATA na próxima reunião. 47 


