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ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE PLENÁRIA 1 

VIRTUAL EXTRAORDINÁRIA 239° PELA PLATAFORMA ZOOM REALIZADA DIA 27 DE 2 

JANEIRO DE 2022. 3 

Ao vigésimo sétimo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, as 16h, pela plataforma 4 

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

ducentésima trigésima nona reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de 6 

Belo Horizonte (CMSBH), com as presenças constantes ao final desta ata. Onde foi 7 

pautado: Circulação da variante Ômicron no município de BH e suas implicações no 8 

adoecimento da população, dos profissionais de saúde e esgotamento dos serviços de 9 

saúde. A Presidenta do Conselho Municipal de Saúde, representantes dos usuários Carla 10 

Anunciatta de Carvalho inicia a plenária saúda os companheiros de mesa e ressalta e 11 

agradece o bom trabalho dos funcionários da secretaria executiva do conselho. Fala como 12 

será a dinâmica da plenária e informa o que será tratado nessa plenária. Fala do trabalho 13 

realizado pelo CMSBH durante esse período de Covid-19 e explana sua preocupação com 14 

essa nova variante ômicron. Fala da situação caótica vivenciada na upa norte e do vídeo 15 

realizado pela conselheira da comissão da upa norte Dona Maria. Fala do oficio 011/2022 16 

que o conselho encaminhou para o prefeito Kalil e o secretario de saúde Jackson Machado 17 

pedindo algumas medidas para conter essa circulação dessa nova variante, nos dias 18 

seguintes foi encaminhado para as imprensas e enviado para os distritos e redes sociais. 19 

Carla pede para que seja colocado no chat nome, entidade, telefone e e-mail para que seja 20 

registrado na lista de presença. Carla chama o médico infectologista, Unaí Tupinambás 21 

para fazer sua explanação. Da boa tarde a todas e todos e reforça o pedido para que todos 22 

mantenham os microfones desligados. Fala da explosão de casos na América com essa 23 

nova variante e a novidade foi saber que essa variante era muito transmissível o que já era 24 

esperado, só não sabia que essa variante poderia causar tantas reinfecções e em pessoas 25 

vacinadas, e falaram que essa variante era mais tranquila, mas essa não é a verdade. Fala 26 

do dado que saiu que no rio de janeiro 88% das pessoas internadas no CTI são de pessoas 27 

com vacinação incompleta ou não vacinadas e os outros 12% são pessoas vacinadas com 28 

as três doses ou duas, mas são pessoas que tem uma vulnerabilidade. Pondera que essa 29 

nova variante não é tão branda e não podemos banalizar a situação. Fala que a população 30 

esta mais treinada do que estávamos em 2020. Fala do progresso das vacinações e fala 31 

do trabalho que a população tem que ter para que os pais vacinem seus filhos. Fala que o 32 

ideal seria fechar tudo por quinze dias, mas não temos esse ambiente então afirma que não 33 

é hora para ir para show. Pondera que a vacina sozinha não resolve e fala da importância 34 

do uso de mascara, distanciamento, janelas e portas abertas, evitar aglomeração, fala de 35 

a prevenção combinada lavar as mãos, o autocuidado, monitoramento de dor de cabeça e 36 

febre, e fala e claro da importância da vacinação. Carla abre inscrições. Wellington 37 

parabeniza apresentação do Unaí e fala da sua preocupação das vacinações das crianças 38 

sugere uma readequação dos espaços de atendimento para essa vacinação e acha que as 39 

aulas deveriam voltar em março. Carla pede para que as pessoas coloquem seus 40 

encaminhamentos no chat para posteriormente ser encaminhada a SMSA. O Conselheiro 41 

Municipal de Saúde, Jose Gilson Guedes fala que os trabalhadores estão muito expostos 42 

para se pegar a Covid-19 e fala da qualidade péssima das mascaras que estão sendo 43 

distribuídas para os trabalhadores. Simone enfermeira da upa norte pergunta se as crianças 44 

infectadas com cinco dias depois da vacinação se tem algum comprometimento e pergunta 45 

também se a pessoa que já foi contaminada se existe alguma pesquisa que fale que ela 46 

tem alguma imunidade por um determinado tempo. Unaí fala que tem que cobrar da 47 

prefeitura novos postos para a vacinação nas crianças, fala que as mascaras devem ser de 48 
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boa qualidade. Fala quanto tempo que à infecção natural da ômicron da proteção para a 49 

próxima, a gente não sabe, mesmo porque não sabemos qual será a próxima variante. Fala 50 

da grande inciativa do teste rápido. O Conselheiro Municipal de Saúde Welson Alexandre 51 

fala que para convencer um negacionistas em relação a vacinação é quase impossível por 52 

isso acha que tem que ter normas sim e fala da preocupação de se acabar com os 53 

profissionais pois a contaminação dos trabalhadores esta muito grande. Sandra fala que os 54 

trabalhadores estão trabalhando para apagar fogo e fala da preocupação da sala de vacina. 55 

O Secretario Geral da Mesa Diretora do CMSBH, Bruno Abreu Gomes fala da incidência de 56 

casos de Covid-19 em BH tem diminuído e pergunta se o Unaí acha que começou a 57 

melhorar ou não, faz outra pergunta sobre o tempo de afastamento quando a pessoa esta 58 

com sintomas gripais e ou Covid-19. Fala do colapso das salas de esperas. E não poderia 59 

deixar de falar da fala do Carlos do Comitê de Enfrentamento a Covid-19 a revolta dele 60 

diante do que o Bolsonaro fez mais uma vez com o povo brasileiro, trinta a quarenta dias 61 

enrolando e para comprar as vacinas para as crianças, arrumando desculpa e espalhando 62 

mentiras para o povo brasileiro, amedrontando os pais e não comprou as vacinas e o que 63 

aconteceu a ômicron chegou ao Brasil arrasando e infelizmente mantando crianças em 64 

função da incompetência, ignorância dessa politica de morte desse governo e estamos 65 

vendo mais uma vez o crime contra a humanidade. Agradece a participação do Unaí. Unaí 66 

fala que o governo não só atrasou a compra de vacinação das crianças, mas também a dos 67 

adultos. Responde que na questão de afastamento é de dez dias. Fala da ameça da crise 68 

da dengue. Welson fala que tem muitos pacientes chegando ao centro de saúde com 69 

sintomas de dengue como dor de cabeça, nos olhos e fala que tem que tentar fazer um 70 

diagnóstico diferente.  Roberto Nogueira fala que não podemos esquecer da dificuldade 71 

que as pessoas estão enfrentando com o transporte público. Jose Mauricio fala que temos 72 

informações vinte quatro horas por dia e as pessoas não estão usando máscaras porque 73 

não querem e as vezes quando usa, não usam corretamente. Roberto Carlos fala dos 74 

postos de vacinação e seu distanciamento nas favelas. Unaí fala que isso é uma coisa a se 75 

pensar e fala que vai levar essa informação ao comitê. Conselheira Municipal de Saúde, 76 

Laura Fusaro pergunta sobre a conferencia municipal de saúde mental e gostaria de saber 77 

maior orientação para garantir uma conferencia bonita e com segurança. Carla fala que 78 

essa pergunta é muito pertinente e vão buscar orientações para melhor execução da 79 

conferencia. Eder Pastor pergunta o que se acha sobre as reuniões nas igrejas. Adilson 80 

Teles fala da necessidade de revisão da norma técnica. Adélia fala da violência que s 81 

trabalhadores sofrem. Unaí diz que vamos ter uma janela boa para o final de março e início 82 

de abril, acha que vamos entrar numa fase de calmaria e acha que em março ainda é 83 

complicado fazer uma conferência presencial. Fala que vamos ter que saber lidar com esse 84 

vírus e agradece a todas e todos e informa que está sempre à disposição. Bruno convida a 85 

todos para participarem do ato que será realizado simultaneamente em todos os centros de 86 

saúde e upas em defesa da condição de trabalho e segurança.  Carla agradece a presença 87 

de todas e todos e encerra a plenária. Encaminhamentos retirados em plenária: 1- Que a 88 

PBH garantam EPIS ( como as mascara n95 principalmente) de qualidade e quantidade 89 

suficiente para os profissionais de saúde; 2- Solicitar a PBH mais locais de vacinação para 90 

as crianças, pois são poucas escolas por região ou uma rotatividade de escolas na regional 91 

para contemplar usuários que estão mais distante das escolas vacinadoras e que as aulas 92 

só voltem em março; 3- Solicitar ao secretário a homologação do concurso, pois alguns 93 

postos de saúde estão sofrendo com a falta de profissionais; 4- Que a prefeitura de BH faça  94 

a publicidade sobre a necessidade de vacinar as crianças; 5- Que a SMSA publicise nos 95 

variados canais da mídia jornais e televisão do transporte público orientações sobre o 96 
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combate à dengue; 6- Que a PBH faça fiscalização nos estabelecimentos com grande fluxo 97 

de pessoas como supermercados, cobrança obrigatória de uso máscaras  e disponibilizar 98 

o álcool e gel nos ônibus; 7- Que a BHTRANS disponibilize mais ônibus nas linhas para 99 

evitar superlotação; 8- Que a PBH faça uma parceria com drogarias, por tempo determinado 100 

(90 dias), para vacinação infantil; 9- Buscar espaços disponíveis nas comunidades, 101 

possibilitando a separação de pessoas não assintomáticas e crianças para assim poder ser 102 

atendidos para testes; 10- Criar unidades volantes de vacinação nas vilas, favelas, 103 

aglomerados e ocupações; 11- Solicitar ao Comitê de enfrentamento da Pandemia que os 104 

megaeventos, como carnaval, jogos de futebol em estádio e grandes festas sejam 105 

suspensas. Estiveram presentes: Bruno Abreu Gomes, Valdir Ribeiro de Almeida, Lilian 106 

Xavier, Christine Ferretti, Unaí Tupinambás, Flávia Toledo, Antônio de Pádua Aguiar, 107 

Vicentina Maria de Carvalho Maia, Edson, Elma Brito Figueiredo, Marilia, Enedina Ávila, 108 

Jose Gilson Guedes, Adriana Ferreira, Silvana Souza, Adilson Teles, Clara Vielmi Fortes, 109 

Renata de Macedo Moura, Neuma soares, Adriana Ferreira, Valéria, Ivanilde Estrela, 110 

Renata Macedo Moura, Victor Campos Ferreira, Magela, Magda d'Ávila Nunes, Paula 111 

Dutra, Scheilla Costa, Luciana Martins, Elma, Simone Ferreira Moreira, Márcia Sanção, 112 

Laysa Rodrigues, Alex Sander Ribas, Regina Capistrano, Katia Magalhaes Almeida Silva, 113 

Maria das Graças do Nascimento, Maria das Graças do Nascimento, Roberto Nogueira, 114 

Mariza de Paula, Laura Fusaro, Lilian Zebral, Eliane Pereira, Neuma Soares, Enedina Avila, 115 

Welson Alexandre, Nediene Silva, Maria da Conceição, Jose Mauricio, Mariana Stela de 116 

Oliveira, Wellington, Juliane Tolentino, Marisa de Souza Rocha  Camargo, Renata Macedo 117 

Moura, Magali Gomes Pinto, Salete Cordeiro dos Santos Viegas, Márcio Guilherme Nunes 118 

Carvalho, Paulo Carvalho, Igor Sousa, Karla Vilela, Carlos Eduardo Sampaio Fonseca, 119 

Hozana Passos, Maria da Conceição Maia, Rubens Ribeiro Leite, Giselle silva, Sorangela, 120 

Mariana Borchio, Isa Patto, Marcelo Quintão. Encerrada às 18h30, 27 de janeiro de 2022. 121 

HIC 122 
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