
 

1                                     

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO 
HORIZONTE, REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2007, NO AUDITÓRIO DA SMSA, AV: 
AFONSO PENA, 2336, 14º ANDAR. 
Aos oito dias do mês de março de dois mil e sete foi realizada a reunião ordinária do Conselho 
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, iniciada às 14h45 pelo presidente do CMS/BH, Robson 
Itamar, com a leitura de pauta: 1 - Informes gerais; 2 - Aprovação das propostas de atas das 
reuniões ordinárias, realizadas nos dias 25/01 e 08/02/07; 3 - Políticas de Saúde da Mulher em 
Belo Horizonte: a) Violência contra a Mulher; b) Saúde da Mulher; 4 - Apresentação da política da 
SMSA no combate à Tuberculose; 5 - Assuntos gerais. A conselheira Wânia solicitou que, devido 
ao incidente no Centro de Saúde Maria Goretti envolvendo uma usuária que aguardava a chegada 
de uma ambulância, seja realizada uma investigação sobre o serviço de atendimento do 
transporte sanitário da SMSA e também do SAMU. A conselheira Célia fez comentários sobre  a 
situação de violência no Centro de Saúde Maria Goretti e solicitou uma reflexão sobre a questão. 
A conselheira Ivanil falou sobre o fato ocorrido no Centro de Saúde Maria Goretti e que a usuária 
iria aguardar aproximadamente 40 minutos pelo transporte sanitário. Assim como a conselheira 
Wânia, pediu que o Conselho investigasse as condições de funcionamento de transporte sanitário 
e do SAMU. A conselheira Maria Amélia agradeceu a todos os que participaram da I Plenária 
Itinerante de Usuários do SUS, que discutiu a atenção básica, dentre eles os conselheiros 
municipais, distritais e locais de saúde; a gerente do Distrito Sanitário Leste – Fátima; a secretária 
de administração regional – Dalva Stela, que permaneceu até o final da reunião; aos funcionários 
da administração; a funcionária da secretaria executiva do Conselho Distrital Leste, Viviane 
Santos; as gerentes das unidades básicas de saúde; aos trabalhadores dos serviços gerais. Maria 
Amélia agradeceu a todos os que de forma direta ou não, participaram desta mobilização 
(usuários, trabalhadores e gestores da regional Leste). Agradeceu a presença do secretário geral 
do CMS/BH, Roberto dos Santos que representou os usuários e os coordenadores da plenária de 
usuários Rosemary, Cléber e Ednéia. Agradeceu também, a gerente de Assistência, Sônia 
Gesteira que representou o secretário municipal de Saúde; os gerentes distritais das outras 
regionais; aos presidentes dos conselhos distritais; aos funcionários das secretarias executivas 
dos conselhos distritais de saúde e às comissões locais de saúde pela mobilização e participação 
da plenária, realizada no dia 14/02/2007, possibilitando que todos estivessem presentes a está 
plenária, que contou com a participação de duzentos e cinco pessoas, sem contar as que 
esqueceram de assinar a lista de presença. O conselheiro Evaristo Garcia falou sobre a 
criminalidade e que 40% dos encaminhamentos feitos ao HOB podem ser atendidos nas unidades 
de origem. Criticou o tempo de espera imposto aos usuários para marcar consultas 
especializadas, e quando os pacientes são atendidos as enfermidades já se agravaram, devido à 
grande demanda de atendimento. Agradeceu ao Conselho Distrital de Saúde Leste pela plenária 
de usuários. O secretário geral do CMS/BH, Roberto dos Santos informou que no próximo dia 
27/03/2007, acontecerá a Plenária Inter-Conselhos de Saúde, para discutir o Pacto pela Saúde. 
Podem participar do evento até trezentos convidados. O conselheiro Wilson informou que uma 
funcionária foi agredida moralmente no Centro de Reabilitação. O conselheiro Sérgio Augusto 
informou que a Força Sindical indicou Ednéia Aparecida dos Santos como membro efetivo do 
CMS/BH, no lugar de Fabiano Vieira da Costa. O conselheiro Sebastião falou sobre as plenárias 
itinerantes de usuários e informou que a próxima plenária será realizada Distrito Sanitário Norte, 
no dia 20/03/2007, na FAMINAS. O conselheiro Valdir falou sobre a entrevista da Dr.ª Carmem 
Mazzilli, coordenadora de DST/AIDS da SMSA, na TV Minas. Ele sugeriu que a emissora 
disponibilize um espaço exclusivo para a saúde. Falou também, assim como o conselheiro 
Evaristo Garcia, do grande número de pessoas atendidas em Belo Horizonte de outras regiões do 
Estado e que a PPI deve ser revista pela SMSA. Lembrou ainda, que o Pacto pela Saúde tem o 
objetivo de mudar isso. O Ministério da Saúde tem aproximadamente sessenta e seis bilhões de 
reais para investir e perguntou quando os recursos serão disponibilizados para a função dez (ação 
direta da saúde). Comentou, assim como outros participantes, sobre a violência no Centro de 
Saúde Maria Goretti. O conselheiro local do Centro de Saúde Palmeiras, Aurelino falou sobre a 
violência nas unidades de saúde e que é preciso rever o grande número de pacientes atendidos 
por equipes cada vez mais reduzidas, o que também contribui com o aumento da violência. A 
conselheira local do Centro de Saúde Ventosa, Manuela disse que os pacientes de outras cidades 
devem ser atendidos em Belo Horizonte e discordou da atitude da usuária, que no dia anterior, 
quebrou o Centro de Saúde Maria Goretti. O conselheiro Sérgio Augusto perguntou quais foram 
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os gastos da SMSA, na viagem de Robson e Marta à Coimbra, em Portugal. A secretária 
municipal adjunta de Saúde, Maria do Carmo disse que mesmo com grande pesar pelo ocorrido 
no Centro de Saúde Maria Goretti, todos devem comemorar o Dia da Mulher, principalmente pela 
efetiva presença feminina na linha de cuidado da saúde. Agradeceu também aos homens pela 
luta na igualdade de direitos. Sobre o ocorrido no Centro de Saúde Maria Goretti, houve falta de 
tolerância, pois todos os encaminhamentos para atender a usuária foram tomados. De forma 
sucinta, a secretária adjunta explicou como ocorreu o incidente. Disse que todos devem lamentar 
o ocorrido e lutar pela paz num mundo sem violência. Falou também sobre a publicação da 
nomeação de médicos para a rede SUS. Em seguida, o presidente do CMS/BH, Robson Itamar 
passou para o próximo ponto de pauta: aprovação das atas das reuniões ordinárias do CMS/BH, 
realizadas nos dias 25/01 e 08/02/2007. As atas foram aprovadas por unanimidade pelo plenário. 
A conselheira Maria Amélia disse que foi contemplada em suas retificações e agradeceu a 
funcionária do Conselho, Vera Lúcia pelas correções. A conselheira Anadil informou que a 
Plenária Inter-Conselhos de Saúde será realizada em parceria com o Conselho Estadual de 
Saúde de Minas Gerais. Em seguida, Robson propôs uma mudança na pauta. Apresentar a 
política da SMSA no combate a Tuberculose, antes de falar sobre atenção à mulher. A proposta 
foi aceita pelos conselheiros presentes. Em seguida, a coordenadora do programa de Tuberculose 
da SMSA, Maria das Graças Oliveira informou que as discussões foram feitas anteriormente com 
a Mesa Diretora do CMS/BH e apresentou slides sobre o programa de combate à Tuberculose. 
Este material se encontra nos arquivos da Secretaria Executiva do Conselho, para consulta dos 
conselheiros. No espaço reservado aos questionamentos e observações do plenário, a 
conselheira Ivanil perguntou como é feito o tratamento em presídios e o acompanhamento 
nutricional dos pacientes em tratamento. A conselheira Mônica pediu uma discussão mais ampla 
sobre a Tuberculose entre os dentistas e técnicos em higiene dental, que trabalham diretamente 
com secreções, lembrando que foi disponibilizada apenas uma máscara para cada profissional. A 
conselheira Maria Amélia perguntou qual o procedimento adotado para encontrar pessoas em 
tratamento que mudam de endereço,  sobre o sigilo no tratamento e o que é feito para manter a 
saúde das pessoas, em unidades de saúde onde várias pacientes permanecem juntos. O 
conselheiro Valdir perguntou quantos casos de Tuberculose (TBC) existem no município, sobre o 
CAPS e como eles são implantados. A participante Ana Maria perguntou se existe algum controle 
sobre as mulheres grávidas que vem de outras cidades com relação a TBC, considerando que a 
doença não consta no cartão pré-natal e qual orientação da SMSA quanto aos pacientes que 
abandonam o tratamento. O conselheiro Wellington Bessa propôs ao CMS/BH sugerir a SMSA a 
criação do cargo de encarregado do ACS, visto que muitos não estão trabalhando. Em seguida, a 
coordenadora de Tuberculose da SMSA, Maria das Graças respondeu aos questionamentos. 
Sobre o atendimento carcerário, Belo Horizonte é responsável pelas cadeias e pela FEBEM. Já o 
Estado é responsável pelos presídios e penitenciárias. O programa de assistência carcerária é 
realizado no Centro de Saúde Osvaldo Cruz, onde atua uma equipe treinada para visitar as 
cadeias. Os remédios são disponibilizados aos doentes com atendimento efetivo, pois o risco é 
maior devido a  alta rotatividade nas cadeias. O exame de PPD deve ser realizado por pessoas 
devidamente treinadas, para obter o resultado com a  máxima confiança. A medicação deve ser 
tomada corretamente, garantindo um resultado eficaz para o tratamento. O acompanhamento 
nutricional dos pacientes não faz parte do programa da TBC, mas existem propostas de inclusão 
dos pacientes no programa Fome Zero, pois o doente realmente precisa se alimentar, assim como 
os portadores de Diabetes, Hanseníase etc. Informou que a máscara protetora contra a TBC é 
importada e falou brevemente sobre os benefícios da engenharia preventiva para os dentistas. 
Como a troca da máscara traz um custo muito alto, devido ao fato de ela ser importada, os 
dentistas foram orientados a fazer a anamnese, observando se o doente tosse muito para assim, 
possivelmente, detectar a doença. A coordenadora Graça ressaltou que o uso da máscara e 
obrigatório no atendimento às urgências odontológicas. Quanto a mudança de endereço, o 
paciente transferido deve procurar o médico para emitir um relatório, facilitando a comunicação 
entre as unidades. Para a mulher grávida o tratamento deve obedecer o mesmo processo. Quanto 
ao sigilo deve-se desestigmalizar a doença. O doente de TBC deve ser tratado como qualquer 
outro. Em Belo Horizonte existem novecentos casos de TBC. O CAPS é um projeto da saúde 
mental e já está em processo de implantação. Segundo a coordenadora, discriminar pacientes 
portadores de doença infecciosa é crime. Daí a importância do tratamento. O presidente do 
CMS/BH, Robson Itamar sugeriu que a pauta sobre a assistência à saúde da mulher seja feita em 



 

3                                     

115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 

outra reunião do CMS/BH. O coordenador da Atenção à Saúde da Mulher, Virgílio Queiróz disse 
que a saúde da mulher é tida como prioridade e convidou todos à participarem das 
comemorações e manifestações em defesa dos direitos da mulher. A conselheira Rosemary falou 
da importância de se promover a saúde da mulher e da luta feminina. O presidente do CMS/BH, 
Robson Itamar homenageou as mulheres citando versos de uma canção. Em seguida, passou 
para os informes gerais. O conselheiro Evaristo Garcia informou que no dia 13/03/07, acontecerá 
uma reunião sobre a Seguridade Social, na Pampulha. A 2ª secretária, Marta Auxiliadora falou 
sobre o dia de luta conte a Tuberculose e informou sobre a data da reunião da comissão 
organizadora da IX Conferência Municipal de Saúde de Belo Horizonte, que será realizada no dia 
16/03/2007, às 16h, na sala de reunião do Conselho. A conselheira Maria Amélia informou que no 
dia 12/03/07, acontecerá a reunião do Conselho de Saúde do Hospital da Baleia e a pauta será a 
prestação de contas do Conselho de Saúde do Hospital da Baleia. Estiveram presentes: Anadil 
Benedita Ruhnau, Célia Lélis Moreira, Cícero Luiz Camargos, Fabrina Braida S. Di Albionti Salvi, 
Fátima Regina Fonseca Lima, Francisco de Assis Figueiredo, João Batista Cunha, Lenir 
Aparecida Chaves, Maria Amélia Sousa Costa, Maria Gabriela, Marta Auxiliadora Ferreira, Nilton 
César Rodrigues, Raimunda Nélia Moraes Andrade, Roberto dos Santos, Jorge Portela, Sérgio 
Augusto Alves de Oliveira, Wilson José de Oliveira, Maria do Carmo, Mônica Maria Fernandes 
Gonçalves, Danielle Mara Dornelas Cruz, Evaristo Garcia de Mattos, Cleusa Maria Fernandes, 
Sérgio Hirle de Souza, Paulo Augusto dos Santos, Cleide Alves Siqueira, Giovana Fraga, Robson 
Itamar da Silva, Rosemary Baêta, Sebastião Ferreira Bastos, Simone Dutra Lucas, Túlio Zulato 
Neto, Valdir Matos de Lima, Wânia Regina do Carmo Soares, Wellington Rosário Bessa, Ivanil 
Mendes Martins, Eunice Rocha Sena, Renato César Ferreira, Wilson Alves de Resende, Ivanete 
Soares de Oliveira, José Coelho dos Santos. Justificaram: Claudete Liz de Almeida, Cláudia Viana 
de Andrade, Jadir Martins. Às 18h, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi 
lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário 
geral do Conselho Municipal de Saúde. Belo Horizonte, 08 de março de 2007. LPM/vlda 


