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ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE PLENÁRIA 1 

VIRTUAL EXTRAORDINÁRIA 238° PELA PLATAFORMA ZOOM REALIZADA DIA 06 DE 2 

JANEIRO DE 2022. 3 

Ao sexto dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, as 14h, pela plataforma Zoom em 4 

virtude dos trabalhos remotos devido ao isolamento social. Foi realizada a ducentésima 5 

trigésima oitava reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte 6 

(CMSBH), com as presenças constantes ao final desta ata. Onde foi pautado: Colapso do 7 

atendimento de urgências e emergências nos centros de saúde e upas. A Presidenta do 8 

Conselho Municipal de Saúde, representantes dos usuários Carla Anunciatta de Carvalho 9 

inicia a plenária saúda os companheiros de mesa, justifica a ausência de Tatiane Caetano 10 

por motivo de férias. Fala da situação atual na saúde motivo para chamar a plenário 11 

extraordinária, fala da importância de construir soluções para essa situação. Secretário 12 

Geral do Conselho Municipal de Saúde, representantes dos trabalhadores, Bruno Abreu 13 

Gomes fala do momento difícil do SUSBH, momento em que vivemos a terceira onda e fala 14 

dos atos lamentáveis de violência. Pondera que quer ouvir a Secretaria Municipal de Saúde 15 

e espera que a SMSA ouça os usuários, trabalhadores e gestores que estão na linha de 16 

frente. Bruno fala da dinâmica para plenária e propõem que a gestão da SMSA se apresente 17 

primeiro. Paulo Roberto Lopes Correa da Diretoria de Promoção à Saúde e Vigilância 18 

Epidemiológica da boa vinda a todos e fala que está aqui para que possamos pensar juntos, 19 

apresenta as ações e enfrentamento às síndromes respiratórias que está sendo feito para 20 

nesse momento e fala que esse momento não era esperado. Fala que o desempenho de 21 

BH na pandemia é destaque em estudo internacional. Apresenta as principias frentes de 22 

atuação. Apresenta o Plano de Contingencia para Enfrentamento da Influenza outras 23 

doenças respiratórias em BH. Mostra os indicadores de monitoramento, ações de 24 

respostas, notificação, coleta de exames, sistema de informação. Fala do diagnostico 25 

laboratorial e comitê. Fala também da importância da comunicação e mobilização social. 26 

Mostra as ações intra, Intersetoriais e recursos humanos. Fala das ações de resposta da 27 

assistência. Apresenta os indicadores de monitoramento e apresenta alguns gráficos. 28 

Passa a fala para Paulo Henrique Franco Lopes da Gerencia de Urgência e Emergência 29 

fala das ações da Rede Hospitalar e de Urgência, fala do fortalecimento da rede hospitalar, 30 

fala da estratégia de urgência com a manutenção dos três CECOVID, implementação de 31 

tendas, incremento de mobiliário, banheiro químico, implantação de gerador nas upas que 32 

não tinham, incremento de cilindros de oxigênio, raio x digital, garantia de EPI e capacitação 33 

da equipe, abertura de um ponto de desinfecção das ambulâncias na base do SAMU, 34 

manutenção do incremento de RH, fixação da Guarda Municipal em todas as Upas, 35 

câmaras de monitoramento em três upas norte, venda nova e nordeste,. Fala dos processos 36 

de trabalho, mostra o painel de monitoramento em tempo real das taxas de 37 

ocupação/intubação nas Upas. Mostra o boletim de comunicação gerencia de urgência. 38 

Apresenta os números de atendimentos por doença respiratória nas upas – 2021. Fabiana 39 

Ribeiro Silva da Gerência da Atenção Primária, apresenta as ações da Atenção Primária à 40 

Saúde, fala dos centros de saúde ampliados. Nathália de Faria Barbosa, Diretora 41 

estratégica de Pessoas apresenta as estratégias realizadas pelo RH, fala das contratações 42 

realizadas. Bruno abre as inscrições para debate. Carla faz a leitura do oficio CMSBH 43 

001/2022 enviado aos distritos para fazerem o monitoramento das unidades de pronto 44 

atendimentos e centros de saúde. Ilda Aparecida Alexandrino fala que os trabalhadores 45 

estão no limite. Dona Maria faz a leitura de uma carta. Edson Pereira fala que é triste ver 46 

pessoas jogadas nos corredores.  Joaquim Calixto agradece a oportunidade de poder estar 47 

presente e fala da violência nos centros de saúde. Aparecida Faria fala que o que foi 48 
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apresentado é muito bonito, mas infelizmente na ponta não está acontecendo assim não. 49 

Alexandre Braga pediatra da upa leste fala que nunca viu a situação das unidades tão ruins 50 

como se encontra, fala que espera da gerencia de urgência transparências nas escalas das 51 

unidades de pronto atendimento e efetivação imediata dos concursados. Jussara fala que 52 

precisamos conhecer o plano de saúde de BH. Bruno faz uma explanação do colapso nas 53 

upas. Fabiana Ribeiro fala que o trabalho é cada dia melhor o SUSBH. Nathália de Faria 54 

faa que a SMSA acompanha toda situação da assistência na ponta, fala que quando as 55 

contratações não acontecem é por falta de profissional e fala do banco de currículos. 56 

Primeiro Secretário do Conselho Municipal de Saúde, representantes dos usuários Valdir 57 

Ribeiro agradece a participação de todos pede paciência aos usuários e trabalhar de mãos 58 

dadas para passarmos por essa situação. Rubens Ribeiro fala que temos que fazer 59 

funcionar as comissões locais. Rafael Afonso fala que precisamos de uma upa na regional 60 

noroeste. Adilson Teles fala da sobrecarga dos trabalhadores da saúde . Cleber das Dores 61 

Conselho Municipal de Saúde fala que foi feito visita no centro de saúde vila imperial e na 62 

upa oeste. Jeneci fala que o plano de ação existe e fala que tem que deixar de ser um plano 63 

e se transformar em metas. Gestão informa que não tem mais nada para acrescentar. Bruno 64 

agradece a presença de todas e todos e a participação da gestão. Carla encerra a plenária 65 

falando que será encaminhado os questionamentos, encaminhamentos e reclamações 66 

colocadas no chat. Dona Maria faz a leitura de um poema. Segue questionamentos, 67 

encaminhamentos e reclamações colocadas no chat. QUESTIONAMENTOS: - Como está 68 

a disponibilidade de testes de Covid-19 em BH? Quantos testes tem em estoque? Existe 69 

algum processo de compra em andamento? Quantos testes são enviados por semana para 70 

os centros de saúde? Toda pessoa que chega ao centro de saúde com sintomas gripais 71 

realiza o teste? - Qual a orientação para realização de testes Covid-19 nos centros de 72 

saúde? Existe alguma nota técnica ou ofício com orientações sobre a realização dos testes? 73 

Se sim, gentileza disponibilizar o documento que oficializa essa orientação. - Como está 74 

sendo tratada a questão da falta de pediatras nas UPAs?. - A PBH vai sair da fase 3? 75 

Estamos trabalhando normalmente de forma presencial na Assistência Social, onde somos 76 

atividade meio, sem atendimento ao público. Permanecemos no teletrabalho durante muito 77 

tempo e fomos obrigados a retornar no final de 2021. - A ocupação de leitos divulgada nos 78 

boletins epidemiológicos diários é de pessoas com Covid-19 confirmada ou qualquer 79 

síndrome respiratória? Se forem também outras síndromes, qual a proporção de ocupação 80 

Covid e não Covid? Qual a proporção de ocupação dos leitos de pessoas em relação a 81 

doses de vacinas já tomadas? - A PBH vai retornar a patamares de protocolos de segurança 82 

sanitária mais rígidos? - Existe alguma proposta da gestão de incentivo e agradecimento 83 

ao trabalho prestado pelos trabalhadores da saúde do SUS-BH? - Em relação ao 84 

incremento de profissionais: quantos foram contratados? Quantos saíram? A impressão é 85 

que os recursos humanos estão diminuindo ou no máximo ficando no zero a zero.  - Todo 86 

esse caos nas unidades de saúde tem acontecido apenas pela defasagem no quadro de 87 

médicos? Há mais quadros defasados na SMSA-BH? - Sobre os desfalques nas escalas: o 88 

que está será feito para resolver? Quando serão efetivados os novos concursados? - Como 89 

ficará a dispensação de medicamentos nos finais de semana nos Centros de Saúde 90 

Ampliados para atender sintomáticos respiratórios? - A escala será com hora extra para os 91 

profissionais da PBH ou contratação de outros profissionais? - Na falta de 3 ou 4 92 

profissionais, a demanda não para e quem está na ponta tem que suprir as ações dos 93 

ausentes, gerando demora, cansaço, impaciência dos usuários, conflitos, agressões 94 

verbais, quem se preocupa com os trabalhadores, com nossas angústias? - Qual 95 

procedimento os usuários devem fazer quando a violência vem dos trabalhadores da saúde? 96 
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- Estão autorizados 335 técnicos de enfermagem e não há vagas para enfermeiros? - A 97 

equipe de saúde não pode fazer promoção de saúde devido a pandemia e pacientes 98 

voltaram extremamente cronificados e sem médicos nas equipes como evitar as 99 

complicações? DENÚNCIAS: - Trabalho na UPA Oeste, sou pediatra e o que assistimos foi 100 

um verdadeiro desmanche na escala pediátrica. Após a postura adotada pela nova 101 

gerência, que alegava determinação da SMSA, reduziram o número de pediatras nos 102 

plantões, alegando falta de demanda, justamente em um momento em que as escolas 103 

retornavam às atividades presenciais. Apesar de nossos questionamentos e ponderações, 104 

a postura foi mantida e agora estão "colhendo o que plantaram". Médicos sobrecarregados, 105 

escalas desfalcadas. - Em 20 anos de PBH nunca vi tanto desfalque na pediatria inclusive 106 

com vários plantões sem pediatra na Upa Oeste. - Dois colegas tiveram que sair escoltados 107 

pela PM porque no plantão seguinte não haveria pediatra e a população não queria deixar 108 

os profissionais deixarem o plantão na Upa Oeste. - A escala de pediatria da UPA oeste 109 

estava toda completa. A partir do momento que a gestão dificultou as reposições os 110 

plantões se tornaram mais sobrecarregados, os profissionais mais desgastados. Está 111 

sobrecarregado. - Na UPA Oeste há falta de funcionários, escalas desfalcadas, upa lotada, 112 

pacientes espalhados por toda unidade, funcionários adoecidos, cansados, desmotivados, 113 

agressão a todo momento. - Segundo dia consecutivo no Centro de Saúde Noraldino De 114 

Lima com apenas um médico nos períodos da tarde, unidade lotada, agenda lotada, diante 115 

a Pandemia e Ômicron, epidemia de H3N2, início da Dengue. Amanhã será pior, sem 116 

nenhum médico, devido a demissão, transferência, licença e férias, logo essa palestra é 117 

absurda. Aguardamos uma imediata manifestação do CMS-BH. - As pessoas estão 118 

chegando no centro de saúde e não estão sendo atendidas também. Muita fila, poucos 119 

profissionais, acabam saindo sem fazer o atendimento/teste; Isso é um problema. o teste 120 

precisa estar disponível de forma fácil para todo mundo que chega nos centros de saúde. - 121 

Upa leste há mais de 2 meses sem aparelho de raio x na unidade. - UPA Pampulha está 122 

em colapso. - Não tem pediatras nas Upas à noite e final de semana. - Unidades básicas 123 

de saúde sem médico, precisa absorver toda demanda que chega, vai fazendo 124 

agendamento até esgotar horário, mas os pacientes continuam chegando e não pode 125 

recusar atendimento, o que fazer? Conflitos diários, chamam a polícia, embora o que ela 126 

poderá fazer? Vai prender trabalhadores que não podem oferecer serviço médico? - Peço 127 

atenção no fornecimento das máscaras N95 ou similar para a odontologia. Está sendo 128 

distribuída na rede a Kn95, que apresenta eficiência na filtragem, mas, não dispõe de 129 

vedação adequada para nós que trabalhamos com aerossóis. As tiras elásticas não são 130 

ajustáveis comprometendo a vedação e expondo o profissional ao risco de contaminação. 131 

- As máscaras fornecidas pela SMSA são de péssima qualidade colocando em risco os 132 

trabalhadores. Principalmente com essas novas variantes e a gripe H3N2. Peço favor que 133 

troquem as máscaras. - Revejam o revezamento de gerente e gerente adjunto, Referência 134 

Técnica médica e de enfermagem. No plantão noturno ficarmos à mercê da população. 135 

Pacientes aguardando a horas, às vezes até 12 horas. Quando chega 19 horas avisam que 136 

não tem clínico, que ficha verde é sem previsão de atendimento, falta constante de pediatra. 137 

- Quando o funcionário sofre alguma violência, acontece a transferência sem direito a nada 138 

e o serviço continua sem você, sem suporte humano psicológico ao funcionário. Aqui na 139 

ponta, no Centro de Saúde e Upas não tem nada resolvido como foi apresentado pela 140 

secretaria. - Fazer escalas transparentes, pois temos até funcionários aposentados com 141 

nome nas escalas. - Nós funcionários de upa estamos adoecendo, cansados 142 

psicologicamente, trabalhando sob pressão dos gestores e de mudanças no sistema de 143 

Recursos Humanos (RH). - Todos os funcionários estão ficando adoecidos com tamanha 144 
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demanda, comprometendo o atendimento ao usuário. - Nas UBS falta pediatra, psiquiatra, 145 

psicólogos. O quadro de ACS também não está completo. - Outra questão que dificultou 146 

bastante a reposição das escalas e a implantação do ponto eletrônico é que nós 147 

trabalhadores estamos sofrendo com descontos indevidos. Sem apoio da gestão para 148 

possíveis correções. - Nos centros de saúde de Venda Nova estão faltando recursos 149 

humanos, as salas de vacinação estão cheias, só tem uma funcionária atendendo. No 150 

Centro de saúde Santa Monica só tem um médico. E ele está atendendo os usuários que 151 

estão com problemas respiratórios. - Queremos mais médicos. Postos estão sem médicos. 152 

A falta de médico acontece bem antes da pandemia. SUGESTÕES: - É preciso que a PBH 153 

reduza a circulação de pessoas nas ruas, com o agravamento da situação epidemiológica. 154 

- Diante te tudo que está ocorrendo nas Upas, não é solução colocar somente um centro 155 

de saúde para dar suporte, o problema só foi realocado em outro lugar!. - Abrir mais centros 156 

de saúde com horário ampliado. - Esta ampliação de horário dos 9 centros de saúde tem a 157 

necessidade de recursos humanos, insumos e tudo quanto for necessário para todos os 158 

trabalhadores fazer o seu melhor e para os usuários serem e se sentirem bem atendidos. - 159 

Aumentar o número de Centros de Saúde com horários ampliados, redimensionando por 160 

polos, sendo aproximadamente 4 CSA por regional e não apenas 1 por regional. - Reavaliar 161 

procedimentos, o usuário busca a UPA porque não tem atendimento rápido nas unidades 162 

básicas de saúde. - Tirar as farmácias e os postos de coletas das UBS, construir unidades 163 

para isso, um para cada UBS. - É necessário que os quadros de pediatria sejam completos 164 

nos centros de saúde e não só nas upas. - Instaurar um Plano de Contingência para os 165 

Centros de Saúde, com o adiamento de consultas eletivas (não-urgentes) para que os 166 

profissionais possam se dedicar às pessoas com queixas agudas, urgentes e sintomas 167 

respiratórios; - Retorno da educação em saúde dos profissionais da ponta, ACS/ACE, 168 

técnicos e retorno do profissional coringa nas equipes de zoonoses, pois devido a doenças 169 

e até férias de profissionais traz dificuldades e impossibilita a execução de nossas metas. - 170 

Recontratar os 335 enfermeiros contratados adicionalmente para vacinação e apoio ao 171 

atendimento de Covid-19 nos Centros de Saúde, visando mitigar a sobrecarga dos 172 

profissionais que atuam no sistema de saúde e a garantia de atendimento de qualidade aos 173 

pacientes; - Disponibilizar para acesso nos Centros de Saúde o Plano Municipal de Saúde 174 

de forma física, já que nem todos os usuários têm acesso a tecnologias e internet. - 175 

Fortalecer a Atenção Básica. - O teste precisa estar disponível de forma fácil para todo 176 

mundo que chega nos centros de saúde. - Teste disponibilizado para gestantes, puérperas, 177 

maiores 65 anos, pessoas com comorbidades, pessoas não vacinadas, profissionais de 178 

saúde, portanto conforme avaliação clínica nem todo sintomático respiratório irá realizar 179 

exame. Tem que testar é todo mundo. -Testes nas UBS, próximo das casas dos pacientes. 180 

É preciso alavancar a testagem em BH. - O centro de testagem pode ser no próprio centro 181 

de saúde, mas sem precisar consulta, precisa pessoal específico para isso. - Fazer as 182 

testagens nos CEMs, claro que com toda organização. - Colocar testagem em massa em 183 

igrejas e supermercados. - Abrir Centros de Testagem Pública para a população realizar o 184 

teste da Covid-19. Essa medida pode desafogar os CS e UPAs, os únicos locais que fazem 185 

teste pelo SUS em BH. - Solicitar materiais como: termômetros, pilhas para oxímetros e 186 

disponibilizar, pelo menos em tempos de epidemias e pandemias. - O monitor multi 187 

parâmetros não têm saturímetro, logo teve que ter um outro aparelho para saturar, acho que 188 

deveria ter representantes da assistência Samu e urgência para ajudar na licitação e assim 189 

comprar aparelhos confiáveis e completos. Nossos saturímetros da dixtal estão sucateando, 190 

mas nos serviram por 15 anos, descrever o aparelho com todos os itens da dixtal. Inclusive 191 

esse da Philco é difícil nas crianças. - Fabiana Ribeiro estava na gerência do centro de 192 
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saúde Tirol, quando em 25/01/2019, foi realizada uma reunião com a mesa e usuários e ficou 193 

acordado que a casa UAT estaria ocupando o espaço que funcionou a UPA Barreiro. Anexo 194 

ao CS Tirol por 6 (seis) meses. E até hoje estão lá. Será que não é o momento de a 195 

Secretaria de Saúde tomar uma atitude? Afinal o local está poderia ser utilizado para 196 

atendimento. - Iniciar teleatendimento no SUS, com profissionais contratados para esse 197 

fim... - Divulgação nas mídias do recurso de tele consulta, senão a população não fica 198 

sabendo e as unidades continuam lotadas e as equipes esgotadas. - Criação e distribuição 199 

do Kit Prevenção Saúde para usuários e profissionais tanto da Saúde, Educação e 200 

Assistência Social, por se tratar de atendimentos ao mesmo público da Saúde. O kit 201 

Prevenção Saúde Usuário, será composto de: 30 máscaras, 7 álcool, 10 sabão, 5 litros de 202 

água sanitária e 30 sacos de lixo. Kit Prevenção Saúde Profissionais, será composto: 30 203 

máscaras, 30 álcool, 20 sabão, 10 água sanitária, 30 luvas, 30 aventais, sapato, meias e 204 

toucas. - Contratação de Profissionais: Psicólogos e Assistentes Sociais, atendendo pela 205 

Saúde. - Contratar Pediatras para a Rede SUS-BH. - Mudança na carga horária de todos 206 

os profissionais de 12/36, pensando na importância de todos terem um tempo para se 207 

recompor. - Aumento salarial para todos os profissionais. Valorizar os profissionais da 208 

Saúde. A secretaria precisa mudar a política de contratação, melhorar o salário, oferecer 209 

atrativos para o profissional querer ficar na rede. - Ter carro para levar e buscar os 210 

profissionais que trabalham no horário noturno. - Providenciar transporte para as crianças 211 

que forem encaminhadas à outra UPA. - Vale transporte para os usuários carentes, quando 212 

eles não são atendidos e são orientandos a procurar a UPAS. - Necessidade eminente da 213 

criação do Vale social, para facilitar o acesso de quem morar distante. - Efetivação imediata 214 

dos aprovados no concurso. Homologar o Concurso com Urgência. - Diretrizes escritas pela 215 

gerência de urgência sobre: a) ausência de colega para passagem de plantão; b) violência 216 

sofrida por profissionais - como fica o atendimento nas UPAS?. - Escala presencial dos 217 

gerentes / adjuntos / referência técnica (RT) até 22 horas de segunda a sexta feira e em 218 

situações de caos ir à unidade também nos fins de semana. - Pediatria (ninguém fica 219 

sozinho) - pediatras que estiverem sozinhos em uma upa poderão migrar para outra se o 220 

profissional desejar e completar a escala com três pediatras. - Escala de plantão da 221 

pediatria em todas as upas com 3 pediatras em todos os turnos e todos os dias da semana. 222 

- Implantar protocolo de febre na triagem, assim são medicadas logo na triagem e esperam 223 

em melhores condições e se apresentar outros sinais devem comunicar à equipe de 224 

enfermagem. - Capacitação dos profissionais em especial enfermeiros na classificação e 225 

técnicos na pediatria. - Inúmeros problemas já alertados e não resolvidos. - Divulgação das 226 

escalas das upas com transparência e atualizadas com frequência. - Escalas completas, 227 

principalmente na pediatria. - Ter que ter no mínimo 2 UPAs por regional. - Se não tiver uma 228 

forma nova de atendimento nas UBS, que se agilize o atendimento do usuário de cor verde 229 

e amarelo, senão as upas ficarão sempre superlotadas. - Garantir segurança nas upas para 230 

usuários e profissionais de saúde. Garantir a Segurança dos Usuários, Trabalhadores e 231 

Gestores das Unidades de Saúde. - Presença de agentes de segurança fixos nos Centros 232 

de Saúde e UPA’s durante todo o horário de seu funcionamento. - Aumentar o contingente 233 

de guardas municipais em BH, chamando inclusive os que já estão aprovados no concurso, 234 

para aumentar a segurança, principalmente em momentos complicados como este que 235 

vivemos, em que as upas estão tão cheias. - Ampliar pontos de vacinação (Igrejas, UMEIS, 236 

Shopping etc.), evitando a superlotação dos centros de saúde, visto que o aumento do 237 

número de pessoas com sintomas respiratórios no mesmo espaço de pessoas que estão 238 

apenas se vacinando, favorece o risco de propagação do coronavírus e da influenza; - 239 

Reforço nas campanhas de vacinação, inclusive a gripe, fazendo uso de recursos tais como 240 
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foram feitos em relação ao "Zé Gotinha", trazendo a comunidade em parceria, criando um 241 

personagem símbolo e um chamamento das crianças para dar um nome a ele. - Fazer 242 

campanhas educativas sobre a importância da vacinação. - Fazer um planejamento e fazer 243 

uma campanha na televisão e redes sociais incentivando as vacinas e sua importância que 244 

salva vidas. - Vacinação gratuita em farmácias privadas. - Abrir uma Consulta Pública, para 245 

tornar obrigatória a vacinação. - Sugiro que tenha o dia D para a vacinação para as crianças. 246 

- Fazer levantamento de quem ainda não teve acesso a vacinação, criar "um cartão ou 247 

caderneta de Saúde" para todos, eliminando cartões. - Uma atenção aos trabalhadores que 248 

por estresse cometem deslizes com aconteceu em Sta. Luzia, com a médica que a 15 anos 249 

presta serviços para a rede e foi demitida. Não seria melhor ouvi-la primeiro? Cometeu um 250 

erro? Sim! Não se bate a porta no rosto de uma criança, mas acredito que seria bom 251 

também ouvi-la. Os profissionais estão precisando também de atenção! - Estudar melhor 252 

as políticas de RH da PBH, para que possamos identificar melhor o porquê dos problemas 253 

que não se resolvem e persistem na ponta. - É preciso usar a mídia de massa para dizer o 254 

que fazemos de bom. A Globo dedicou um tempo enorme falando da falta de pediatra. 255 

Nunca se dedica a falar dos pontos positivos e da atuação do médico generalista que 256 

atende crianças na rotina das UBS. - Ativar a Ação Global por regionais fazendo mutirão 257 

para demandas gerais. - Fazer uma campanha na mídia sobre os níveis de atenção à 258 

Saúde. - A SMSA precisa ir à mídia esclarecer e orientar a população. - Levar informações 259 

reais aos veículos de comunicação, não deixando apenas a informação do Ministério da 260 

saúde prevalecer. PERCEPÇÕES: - Apesar de todos os dados positivos apresentados pela 261 

SMSA, a realidade nos mostra como os usuários que permanecem nas Unidades por horas 262 

à espera de atendimento e os trabalhadores com péssimas condições de trabalho, com RH 263 

reduzido, adoecido emocionalmente e por contaminação. - dezembro ultrapassou o auge 264 

da pandemia em março. - Os dados devem ser ainda mais subnotificados, por causa do 265 

sistema gestão caindo, sem internet e etc. - Informações da SMSA que até o momento não 266 

mudam nada para quem está na ponta. Boas, mas infelizmente estratégias pouco efetivas. 267 

- Dimensionar escala por número de atendimentos em um serviço de urgência é um 268 

absurdo. Não considerar a complexidade dos pacientes, as reavaliações necessárias é um 269 

erro grave. - As pessoas têm dificuldade de se locomover para esse centro de saúde de 270 

referência. - Encontramos usuários agressivos, que ofendem física e moralmente os 271 

trabalhadores. É hora de os usuários também terem responsabilidade no controle da 272 

pandemia e respeito com os trabalhadores. - O profissional não se interessa em trabalhar 273 

na rede, porque as condições de trabalho e salário não são interessantes, não é só pelas 274 

notícias negativas na mídia. Se não houvesse baixos salários, não haveria tanta falta de 275 

médico, clínicos, pediatras... - Essa sobrecarga e desgaste é porque afastaram os 276 

profissionais. Basta perguntar para quem saiu. - A violência é de ambos. O usuário com o 277 

trabalhador e trabalhador com usuário, mas temos que cobrar do secretário uma melhora 278 

para ambos. - Centro de saúde todos têm o mesmo problema. Usuários na ponta 279 

revoltados, trabalhadores cansados, pela falta de médicos e enfermeiros. Acho que o 280 

problema está no RH e demagogia política. Pensar na saúde de usuários e trabalhadores 281 

é pensar em várias políticas sociais e econômicas da população. Onde não tem estrutura 282 

social falta muito para a população. - Violência maior que sofremos usuários e trabalhadores 283 

é praticada pela SMSA que faz planos maravilhosos dentro de sala no alto da avenida 284 

Afonso Pena e não dialoga com a população, deixa para os funcionários na ponta dizer não 285 

ao usuário o tempo todo. Não tem médico, não tem sua dose de vacina aqui, só em um 286 

determinado centro de saúde, não tem o medicamento. Quando não aplica uma valorização 287 

ao trabalhador, cria um atrativo para fixar médicos suficientes nas UPAS e UBSs para que 288 
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a população tenha dignidade em suas demandas. - Os trabalhadores também são usuários 289 

e os familiares. Sabem o que é ficar em uma UPA aguardando atendimento de urgência 3 290 

ou 4 horas com um idoso mal acomodado? Não tem como não perder a paciência. - O 291 

problema é que a gestão pública não escuta a população. - Comissões locais de Saúde não 292 

tem presença concreta de usuários por causa principal dos horários aos quais elas 293 

acontecem. - A SMSA tem que ter um pouco mais de respeito com os médicos. E a 294 

população precisa entender que a falta de médicos é responsabilidade dos gestores. 295 

Devemos fazer uma discussão sobre a falta de participação dos representantes das 296 

comissões locais de saúde, com urgência. - Precisamos de melhores centros de saúde, 297 

para melhor atender os usuários e melhores salários, para que os médicos não tenham 298 

essa rotatividade por melhores salários e locais de trabalho. - Sintomas leves tem que ficar 299 

no centro de saúde. Não tem que sobrecarregar ainda mais as UPAS. - Muitas vezes, os 300 

usuários levam de 2 a 4 horas para ser chamados, e o atendimento leva de 15 a 30 minutos 301 

esta situação precisa ser revista pela secretaria de saúde. Estiveram presentes: Carla 302 

Anunciatta de Carvalho, Bruno Abreu Gomes, Valdir Ribeiro, Moises Goncalves de Oliveira, 303 

Paulo Roberto Lopes Correa, Nathália de Faria Barbosa, Marcela Pimenta, Fabiana Ribeiro 304 

Silva, Marina Guimarães Silva Bitencourt, Maria Aparecida Bayão, Teresinha de Jesus 305 

Souza Botelho, Alexandre Braga, Paulo Henrique Franco Lopes, Malu Vilela, Cristiano, 306 

Salete Cordeiro dos Santos Viegas, Isaac Ferreira, Pollyana do Amaral Ferreira, Sílvia 307 

Guimaraes, Daniela Amoglia, Manoel Marques Azevedo, Luisa, Lucy Helena de Souza, Luis 308 

Felipe, Leda Mendes, Maria da Penha, Victor Campos Ferreira, Tatiana Quites, Renata 309 

Nunes Medeiros, Karla Vilela, Nathália de Faria Barbosa, Marcela Pimenta, Fabiana Ribeiro 310 

Silva, Feruze Bolmene, Alexsandra Camilo, Edson, Sheila Gomes, Fernanda Maia, 311 

Elizabeth Augusta Figueiredo, Lisiane Ev, Josailton, Luci maria almeida e lima, Lilian Zebral, 312 

Rafael Afonso da Silva, Marina Guimarães Silva Bitencourt, Regina, Ilda Aparecida de 313 

Carvalho Alexandrino, Délcia Regina Destro, Patrícia Pinto Matoso, Sorangela Souza, 314 

Rogeria, Raissa Bernardino, Misma Barbosa da Cunha, Marina Horta, Cléber das Dores, 315 

Geneci de Almeida Gonçalves, Rosilene Amâncio, Regina Capistrano, Magali Gomes Pinto, 316 

Kátia Magalhaes Almeida, Maria Aparecida Lima, Alex Sander Ribas de Souza, Vicentina 317 

Maria de Carvalho Maia, Viviane Sales, Helber Pereira, Maria das Graças Rosa Dias, Carlos 318 

Eduardo Sampaio Fonseca, Michele Dias, Monica da Conceição, Joaquim Calixto, Laysa 319 

Rodrigues, Marine Soares, Gutargo Te ixeira, Maria Elisa Marangon, Jussara Sílvia, Soraya 320 

Assis, Manoel Marques Azevedo, Rubens Ribeiro Leite, Enedina Avila, Adilson Teles, Ruth 321 

Dias Pacheco, Adriana Rodrigues, Samuel Batista, Welson Alexandre, Cleide Oliveira, 322 

Terezinha Oliveira da Rocha, Isa Patto, Adenilde Gonzalez, Ivania Augusta, Valdecir 323 

Alexandre, Lucimar de Almeida Silva, Adriana Ferreira. Encerrada às 18h10, 06 de janeiro 324 

de 2022. HIC 325 
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