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ATA DA QUATRICENTÉSIMA DÉCIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO 7 

MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALVADOR - CMS/SSA – EM 8 

CARÁTER EXTRAORDINÁRIO 9 

 10 

Aos vinte e cinco dias do mês novembro do ano dois mil e quinze, às quatorze 11 

horas e trinta minutos, no auditório da Secretaria Municipal da Saúde de Salva-12 

dor, localizado na Rua da Grécia, nº 03-A, Edifício Caramuru, 9º andar - Co-13 

mércio, Salvador/Bahia, foi realizada a quatricentésima décima nona reunião 14 

do Conselho Municipal de Saúde de Salvador, em caráter extraordinário, com a 15 

seguinte pauta: ITEM 1 – INFORMES; ITEM 2 – APRESENTAÇÃO DOS I-16 

TENS RETIFICADOS NO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DA SMS 2014 E 17 

DEFINIÇÃO DO(S) CONSELHEIRO(S) RESPONSÁVEL (EIS) PELA EMISSÃO 18 

DO PARECER; ITEM 3 – DISCUSSÃO SOBRE A SEGURANÇA NAS UNIDA-19 

DES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO; ITEM 4 – ATENÇÃO BÁSICA: APRESEN-20 

TAÇÃO E APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DO SALDO DO 21 

RECURSO RECEBIDO PELA SMS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FAR-22 

MÁCIA POPULAR, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE MU-23 

NICIPAL DE MEDICAMENTOS (REMUME), CONFORME INSTRUÇÃO NOR-24 

MATIVA Nº. 002/2015 E APRESENTAÇÃO E APRECIAÇÃO DO PROJETO 25 

DE CREDENCIAMENTO DE 02 NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA 26 

– NASF AO MUNICÍPIO DE SALVADOR. Após constatação do quorum neces-27 

sário para início da reunião, em segunda chamada, o Cons. Presidente Mar-28 

cos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala N’leeke) fez a abertura sau-29 

dando a todos, e iniciou a reunião fazendo a leitura da pauta do dia. O Conse-30 

lheiro Nestor Neto (Secretaria Municipal da Saúde) solicitou inversão da pauta 31 

iniciando pela APRESENTAÇÃO DOS ITENS RETIFICADOS NO RELATÓRIO 32 

ANUAL DE GESTÃO DA SMS 2014 E DEFINIÇÃO DO(S) CONSELHEIRO(S) 33 

RESPONSÁVEL (EIS) PELA EMISSÃO DO PARECER, e a Conselheira Edna 34 

Maria dos Santos, propôs a manutenção da pauta original. As duas propostas 35 
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foram submetidas à apreciação e votação do Pleno, tendo vencido a proposta 36 

do Conselheiro Nestor Neto, por 06 (seis) votos a 04 (quatro). Antes de dar iní-37 

cio à sua apresentação, a Diretora de Planejamento da SMS, Dra. Rosa Virgí-38 

nia Rosemberg de Oliveira Fernandes, informou que faria uma apresentação 39 

atendendo a um pedido do CMS após a apresentação do RAG 2014 da SMS 40 

na última reunião. Esclareceu que a SMS enviou isso ao CMS e este a todos 41 

os Conselheiros, porém deixaria algumas cópias deste RAG à disposição dos 42 

Conselheiros, sob a responsabilidade do Cons. Nestor Neto, referindo compre-43 

ender que muitos Conselheiros têm dificuldade para fazer a impressão por ser 44 

um documento extenso. Historiou que o RAG foi encaminhado ao CMS em 28 45 

de abril do corrente e apresentado ao pleno em 07 de maio e o parecer do 46 

Conselheiro apresentado em agosto, tendo sido solicitadas algumas explica-47 

ções a serem dadas pela SMS, o que seria feito nesse momento. Feito isso, 48 

procedeu à apresentação dos pontos alterados, a saber: Informou ter havido 49 

uma pequena reforma no Regimento Interno da SMS, extinguindo-se a Direto-50 

ria Geral de Acompanhamento das Ações e sendo criada a Diretoria Estratégi-51 

ca de Planejamento e Avaliação da Gestão, para a qual foi indicada para titular 52 

da pasta. Destacou que das seis atividades constantes da programação a se-53 

rem cumpridas, cumpriu-se 50%. Quanto à implementação do planejamento no 54 

âmbito da SMS, referiu que a meta era para ser entregue a programação e o 55 

relatório, no prazo definido pelo ministério da saúde, até 30 de Março de 2014, 56 

e a SMS entregou em 04 de Março de 2014, ou seja, antes do prazo previsto, 57 

cumprindo a meta dessa ação. Colocou que o parecer do CMS solicitava justifi-58 

cativa relacionada à reorganização dos NASF – Núcleos de Apoio ao Programa 59 

Saúde da Família, esclarecendo que a meta era implantar 11(onze) NASF e 60 

foram implantados 10(dez), sendo que 08(oito) já certificados pelo MS, 02(dois) 61 

mantidos com recursos do tesouro municipal porque ainda em trâmite burocrá-62 

tico de certificação pelo MS e 01(um) aguardando a lotação de profissionais de 63 

saúde. Informou que na segunda ação: “Implementação do Apoio Institucional 64 

ao Programa Saúde da Família”, havia a meta de ter 30 (trinta) Apoiadores e só 65 

se conseguiu 17(dezessete), esclarecendo que no concurso público para suprir 66 

uma rede não se conseguiu destacar 30 profissionais, e que naquele momento 67 

se aguardava a chegada dos profissionais oriundos da última convocação, 68 

lembrando que a prioridade da gestão seria a de completar as equipes que es-69 

taria inconsistidas no nível local, e depois trabalhar-se com apoio institucional, 70 
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sendo uma meta que estaria sendo revista para a PAS/2016. Acrescentou que 71 

a meta relativa à ampliação ao acesso da clínica ginecológica, com ênfase na 72 

prevenção, diagnóstico e tratamento das lesões precursoras, foi uma meta de-73 

finida na programação de maneira errada, mas não houve mudança por existir 74 

um manual chamado “Manual de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores do 75 

MS” e esse manual dá uma meta, a qual ficou superfaturada por uma questão 76 

de análise da área técnica da SMS, a qual representada nesta reunião. Colou 77 

que não se mudou nada no RAG e sim colocando uma justificativa do por que a 78 

meta encontrar-se superestimada. Quanto ao fortalecimento da estratégia dos 79 

Pontos Focais de Saúde da População Negra na rede municipal estariam ha-80 

vendo dificuldades para identificar profissionais para serem pontos focais nos 81 

distritos. Nesse momento do Cons. Presidente questionou o que estaria sendo 82 

feito a respeito, e Dra. Rosa Virgínia esclareceu que estaria chamando os DS e 83 

realizando um treinamento amplo pra que os profissionais possam desenvolver 84 

isso dentro das suas atividades cotidianas, principalmente o quesito raça e cor, 85 

que deve ser notificado e estaria com subnotificação. Quanto à vinculação da 86 

rede de atenção às urgências à atenção básica por DS, a mesma colocou que 87 

foi eleito um distrito sanitário “piloto”, o Subúrbio Ferroviário, onde foi feita uma 88 

reorganização em termos dos processos de trabalhos, e que no ano em curso 89 

passou-se por um processo de planificação, sendo realizadas 11(onze) oficinas 90 

de trabalho. Quanto à implementação da atenção à saúde da pessoas idosa, 91 

colocou que na programação havia todo um elenco das atividades que têm que 92 

ser realizadas para poder-se considerar implantada essa atenção, acrescen-93 

tando que para tal foi eleito como distrito “piloto” o de Itapagipe.  Quanto a isso 94 

referiu ter sido feita uma reunião com representações de todas as Unidades de 95 

Saúde – US do citado DS, com a participação da APAE e do CREASI objeti-96 

vando montar uma rede de referência em atenção ao idoso, tentando vincular a 97 

rede à proximidade do DS. Quanto à implantação do sistema de informação em 98 

atenção básica, o E-SUS, a mesma colocou que este estaria substituindo o 99 

SIAB, Acrescentou que estaria havendo um problema no E-SUS nacional. In-100 

formou que o E-SUS é composto de sete fichas complexas e nessa ação esta-101 

ria ligado à saúde do escolar. Destacou que dessas sete fichas ainda não se 102 

conseguiu trabalhar com três delas dado à complexidade das mesmas. Quanto 103 

à implantação da Política Nacional de Atenção às Lésbicas, Gays, Bissexuais, 104 

Travestis e Transexuais referiu haver um elenco de atividades na programação 105 
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que devem ser cumpridas para considerar que essa política está implantada, e 106 

que o Centro Histórico foi eleito como DS piloto nessa implantação. Acrescen-107 

tou que, de todas as ações programadas somente uma não se conseguiu cum-108 

prir. Em relação à implementação da atenção às pessoas com doença falcifor-109 

me, colocou ser uma das ações mais consolidadas dentro da SMS, conduzida 110 

por técnica da DAS de referência, acrescentando existirem bases implantadas 111 

dentro do Plano Municipal de Saúde, com fluxo definido de encaminhamento. 112 

Acrescentou haver 02(três) multicentros com equipes multidisciplinares para 113 

atender a esse público – 0 CS Carlos Gomes e o Multicentro Vale das Pedri-114 

nhas. Colou ter sido questionado à SMS o valor em relação à Tabela 18 relati-115 

vos às solicitações pendentes, tendo sido corrigido o somatório. Finda sua fala, 116 

O Cons. Presidente esclareceu ter sido o Cons. Responsável pela emissão do 117 

parecer e que as presentes justificativas iriam auxiliar uma melhor leitura do 118 

documento. Este fez outras ponderações em relação ao presente documento e 119 

colocou que o Conselheiro que ficasse responsável doravante pelo parecer 120 

sobre o RAG 2014 deveria apresentá-lo até o dia 09 de dezembro do corrente.  121 

Conselheiro Silvino indicou o Cons. Mateus, O Cons. Nestor Neto colocou a 122 

equipe técnica da SMS à disposição deste CMS. Foi consensual a indicação do 123 

Cons. Mateus para a tarefa citada. Feito isso, o Conselheiro Presidente passou 124 

ao próximo item da pauta – DISCUSSÃO SOBRE A SEGURANÇA NAS UNI-125 

DADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, e convidou a compor a mesa o Major Lu-126 

ciano, o qual responsável pela segurança nas unidades de saúde do município 127 

e pela Assistência Militar da Prefeitura Municipal do Salvador, historiando que a 128 

pauta foi uma solicitação do plenário frente não somente ao falecimento recen-129 

te de uma policial nas dependências de uma US, mas também devido a vários 130 

trabalhadores da saúde estar sendo vítimas da violência em seus ambientes de 131 

trabalho, consubstanciando-se numa pauta bastante pertinente. Acrescentou 132 

ter convidado a estar presente o MP e a Guarda Municipal. Convidou a compor 133 

a mesa a Subsecretária Municipal de Saúde, Dra. Maria Lucimar de Lyra Ro-134 

cha. Feito isso, passou a palavra ao Major Luciano. Este iniciou sua fala sau-135 

dando a todos e colocando ser Chefe da Assistência Militar da Prefeitura de 136 

Salvador, encontrando-se à disposição do Governo do estado para fazer essa 137 

interação, dando assessoria à PMS no tocante a esse viés, e citou uma frase 138 

que, segundo ele, o Papa Francisco disse em uma homília, no último dia 19 de 139 

novembro, onde afirmou que o Natal estaria chegando e com ele as luzes, ár-140 
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vores e presépios, contudo, isso soaria falso, pois o mundo continua fazendo 141 

guerra, não compreendeu o caminho da paz. Referiu que tal situação se verifi-142 

ca no Brasil, na Bahia e em Salvador, destacando que a Polícia Militar da Bahia 143 

estaria enlutada com tudo que vem ocorrendo no Estado, porém não menos 144 

determinada a cumprir seu papel, não iria recuar, não iria se render, ressaltan-145 

do que esta tem se esforçado, sendo a prova disso a lotação das cadeias e 146 

presídios, ainda que não seja suficiente. Comentou que as unidades de saúde 147 

estão inseridas nas comunidades, e reportando-se ao ocorrido em Brotas (San-148 

ta Luzia), ressaltou não há prefeitura no Brasil que tenha capacidade técnica, 149 

bélica e legal de enfrentamento ao que aconteceu ali, inclusive tendo marginais 150 

com fuzis e pistolas com calibres avançados, armas que não são permitidas à 151 

Guarda Municipal. Acrescentou que o papel preventivo em segurança estaria 152 

sendo feito dentro de um estudo estratégico, dentro de uma mancha criminal, 153 

não havendo registro de fatos naquele local, contudo, já em determinado lado 154 

da cidade, onde se tem estatística de problemas dessa natureza, existem 04 155 

(quatro) policiais e com arma longa. Ressaltou que tem sido um esforço muito 156 

grande do Governo do Estado e da Prefeitura na dotação das mínimas condi-157 

ções de segurança. Sobre o fato ocorrido na Unidade de Saúde de Pituaçú, 158 

onde uma Policial Militar que atuava na segurança foi assassinada, o major 159 

comentou ter sido uma ação totalmente descabida, covarde, aleatória, em re-160 

sumo, sem explicação, dado que algemaram um soldado e atiraram numa 161 

PFEM, e o fato ocorrido numa unidade onde não havia expectativa de ocorrên-162 

cia dessa natureza. Informou que em todas as unidades de saúde com funcio-163 

namento 24 horas têm policiais em serviço e nas demais unidades a Guarda 164 

Municipal, por não ser possível esta usar fuzil, submetralhadora, pistola ponto 165 

40, etc, porque a legislação não permite. Acrescentou não haver condições de 166 

lotar policiais em todas as unidades de saúde da prefeitura. Quanto à unidade 167 

onde ocorreu a morte da PFEM, referiu que o local está aberto e o atendimento 168 

mantido, e que, inclusive, já haveria uma Policial se colocando para atuar lá. 169 

Pontuou não se tratar de uma situação simples, e sim algo muito preocupante, 170 

e, por fim, colocou-se e também a toda Assistência Militar da Prefeitura à dis-171 

posição em contribuir naquilo que fosse possível. Finda sua fala, foi franqueada 172 

a palavra ao plenário. Finda esta fala, O Sons. Presidente Marcos Sampaio 173 

passou a palavra à Subsecretária Municipal de Saúde, Dra. Lucimar. Esta 174 

cumprimentou a todos e colocou ser a segunda vez que o CMS coloca a citada 175 
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pauta, ressaltando que a SMS estaria muito atenta aos problemas que tem o-176 

corrido na rede e recebido inúmeras solicitações de policiamento nas unidades, 177 

e por conta disso, vinha mantendo contato com a PM através do Major Luciano 178 

e do Major Portela, no sentido de ser feita uma avaliação nessas áreas, para 179 

ver pertinência da demanda, ressaltando que a decisão do policiamento cabe-180 

ria à inteligência da PM e que têm ampliado o número de Unidades com polici-181 

amento e presença da Guarda Municipal. Referiu também reconhecer que a 182 

insegurança urbana tem crescido, chegando ao conhecimento da SMS infor-183 

mações sobre “toque de recolher” em várias localidades circunvizinhas às UBS, 184 

o que tem passado à PM para uma avaliação nos locais demandados, e por 185 

vezes esta tem optado por esta orientação para salvaguardar os profissionais e 186 

a comunidade. Referiu que, por conta disso, em algumas unidades existe horá-187 

rio de fechamento antecipado de forma diferenciada, a exemplo do CS Santa 188 

Cruz. Acrescentou que, diante do ocorrido em Pituaçú, a SMS estaria mapean-189 

do as áreas estratégicas e informando ao Major Luciano para contribuir com o 190 

trabalho de inteligência da PM e Guarda Municipal nesse sentido, a fim de que 191 

se possa dar maior tranqüilidade aos profissionais e à população atendida nes-192 

sas unidades, salientando mais uma vez que a SMS estaria atenta a essas si-193 

nalizações relacionadas à violência nas UBS, inclusive discutindo isso na 194 

SEMGE, com a Secretária Sônia Magnólia sobre como utilizar a segurança ele-195 

trônica nesse sentido. Colocou que esses fatos não vinham acontecendo so-196 

mente em Salvador, mas em grandes centros urbanos do país. Esta fez men-197 

ção ao fato ocorrido a unidade de Pituaçú que culminou na morte de uma 198 

PFEM, ressaltando ter participado de um culto ecumênico no Parque de Pitua-199 

çú, o qual muito triste, estando todos enlutados. Destacou que, apesar do ocor-200 

rido, em nenhum momento os profissionais de saúde da citada unidade abriram 201 

mão de sua permanência na localidade, já estando sendo verificado outro imó-202 

vel para a transferência do serviço provisoriamente. Finda sua fala, o Cons. 203 

Presidente Marcos Sampaio franqueou a palavra ao plenário. A Cons. Justina 204 

cumprimentou a todos, comentou da importância de melhor observância quanto 205 

à sobrecarga de trabalho dos profissionais, o que reflete na atenção prestada à 206 

população a qual acaba por reproduzir isso junto à comunidade, crescendo o 207 

nível de insatisfação, e colocou que na última reunião sobre o assunto foi suge-208 

rido um monitoramento, o que infelizmente não tem ocorrido em muitas UBS, 209 

sugerindo que fosse realizado um trabalho de cultura da paz. O Cons. Pedro 210 
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Paixão sugeriu à mesa que em pautas como essa deveria ser convidado um 211 

sociólogo e dirigindo-se ao Major Luciano sugeriu que houvesse um reveza-212 

mento dos policiais lotados nas unidades tendo em vista que a longa perma-213 

nência tem contribuído para uma postura de acomodação, relaxamento, citado 214 

haver policiais que até fazem fichas, deixando a vigilância vulnerável. O Cons. 215 

Mateus colocou reconhecer a necessidade imediata de uma segurança armada 216 

nas UBS, mas destacou acreditar que o que realmente funciona são as ações 217 

de longo prazo, sendo necessária uma unidade de saúde realmente integrada, 218 

que tenha vínculo com a comunidade, e para tanto a presença do ACS seria 219 

imprescindível, contudo estão em número insuficiente. Destacou também como 220 

fator dificultador do trabalho das equipes do PSF a quantidade insuficiente de 221 

combustível para as visitas, havendo que priorizar mais essas atividades de 222 

vínculo da unidade com a comunidade. O Cons. Presidente Marcos Sampaio 223 

passou a palavra ao Major Luciano para suas considerações finais. Este iniciou 224 

colocando considerar que polícia não é a solução para a violência que está 225 

posta na sociedade, porém lida com as conseqüências das mazelas sociais, 226 

inclusive tendo que lidar com a cultura de que policiais são apenas números, 227 

cujas perdas não são lembradas, suas famílias esquecidas, e que ainda assim 228 

continuam realizando seu trabalho. Considerou achar extremamente importante 229 

a instituição da cultura da paz, e que estaria aberto a toda a crítica, a todo co-230 

mentário, ressaltando a importância da família, da educação familiar na pre-231 

venção ao crime, e não apenas pura e simplesmente da intervenção do Estado, 232 

porém concordando com muitas das colocações dos Conselheiros que se ma-233 

nifestaram, no que foi reiterado por Dra. Lucimar Rocha a qual ressaltou ser um 234 

trabalho de todos e não somente do poder público, mas que tal tema demanda-235 

ria uma discussão mais ampliada, e que a cultura da paz começa no lar. Res-236 

saltou que os Conselhos Locais de Saúde têm um papel muito importante nes-237 

se particular em trabalhar os problemas apresentados em relação ao atendi-238 

mento das unidades de saúde, pontuando as situações e encaminhando-as 239 

para a devida apuração e correção e que a SMS tudo fará para uma convivên-240 

cia mais harmônica nas unidades de saúde. Dando prosseguimento à pauta, 241 

passou-se ao ITEM 4 – ATENÇÃO BÁSICA: APRESENTAÇÃO E APRECIA-242 

ÇÃO DA PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DO SALDO DO RECURSO RECEBI-243 

DO PELA SMS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR, 244 

PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE MEDI-245 
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CAMENTOS (REMUME), CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 246 

002/2015 E APRESENTAÇÃO E APRECIAÇÃO DO PROJETO DE CRE-247 

DENCIAMENTO DE 02 NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – 248 

NASF DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. Este relatou que todos os Conselhei-249 

ros receberam cópia dos documentos objetos das apresentações citadas com a 250 

devida antecedência, colocando que ao final seria aberta ao plenário a discus-251 

são de ambas as apresentações e a respectiva deliberação. A apresentação do 252 

primeiro ponto deste item foi feita pelo Farmacêutico Sandro Monteiro, da SMS. 253 

Com a palavra, este cumprimentou os presentes e solicitou a compreensão do 254 

plenário para esse remanejamento de recursos a fim de garantir o acesso da 255 

população aos medicamentos considerados essenciais. Colocou que propor a 256 

realização de uma apresentação sobre o Programa de Farmácia Popular, sobre 257 

o sobre o Programa de Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, e o por-258 

quê do recurso estar na conta e como se pretenderia realizar o citado remane-259 

jamento. Deu início colocando que a Portaria que instituiu o Programa de Far-260 

mácia Popular foi a de número 2587, a qual disponibiliza recursos para que o 261 

município de Salvador possa fazer o gerenciamento e a manutenção predial 262 

dos locais onde essas farmácias estão situadas. Disse que o município de Sal-263 

vador dispõe de 05 (cinco) unidades de Farmácia Popular, as quais se encon-264 

tram com seu custeio regular, em pleno funcionamento, esclarecendo que cus-265 

teio seria o que preconiza MS sobre o que cabe ao município fazer para que 266 

essa farmácia funcione. Colocou caber ao MS a disponibilização de farmacêu-267 

ticos e medicações. Colocou haver um saldo remanescente referente a contra-268 

tos cujos aluguéis foram mais baratos, consumo menor de água e luz, etc, além 269 

do aporte superior de recursos pelo MS. Referiu que, diante dessa situação, o 270 

próprio MS, provavelmente pela sinalização de vários municípios, pontuou que 271 

esse saldo já vinha se acumulando em determinadas situações e em alguns 272 

municípios como Salvador, e, diante disso, alterou a portaria supracitada em 273 

alguns artigos para que se pudesse facultar a utilização desse recurso em ou-274 

tras atividades que estivessem dentro do bloco da Assistência Farmacêutica, 275 

artigo esse o 3º, parágrafo 5º: “Não havendo utilização integral já percebida 276 

pelo próprio MS, haverá possibilidade de utilização do saldo desse recurso em 277 

ações da assistência farmacêutica. Informou que o Programa de Assistência 278 

Farmacêutica na Atenção Básica, instituído pela Portaria 1555, tem um financi-279 

amento tripartite – União, Estados e Municípios. Colocou que a demanda de 280 
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Salvador vem crescendo na gestão atual em função da reestruturação das 281 

UBS, expansão do PSF e aumento do número de consultas com o programa 282 

Mais Médicos. Referiu que vem se observando uma redução na contrapartida 283 

do Estado para com o município, o que vem gerando um déficit significativo, 284 

gerando alguns itens críticos, e pretendia-se nesta reunião retirar essa critici-285 

dade desse itens fazendo essa aquisição com o recurso que está disponível na 286 

conta e que seria passível de devolução por não utilização. Informou que atu-287 

almente haveria uma média de repasse do Estado para o Município a contra-288 

partida que vem em medicamentos, numa execução de 43,47%. Colocou que o 289 

recurso era de 07 (sete) milhões de reais e recebeu em torno de 03 (três) mi-290 

lhões, o que gera um déficit para o município levando-se a repensar as aquisi-291 

ções, verificando-se que há um déficit de recursos para que se possa trabalhar 292 

a assistência farmacêutica dentro da atenção básica. Referiu que a urgência 293 

em deliberar-se sobre essa matéria no momento deve-se ao fato das indústrias 294 

farmacêuticas entrarem em férias coletivas no mês de dezembro próximo, só 295 

retornando em fevereiro de 2016. Finda sua fala, o Cons. Presidente passou a 296 

palavra à Técnica da DAS/SMS, Dra. Adriana Miranda, para apresentação do 297 

Projeto de Credenciamento de 02 (Dois) NASF do município de Salvador. Com 298 

a palavra, esta cumprimentou a todos e colocou que a implantação dos NASFs 299 

em Salvador iniciou-se em 2010, e até o ano de 2014 haviam 08 NASF creden-300 

ciados pelo MS, e o município de Salvador adotou uma modalidade de NASF 301 

incomum, pois, para credenciar-se um NASF junto ao MS é necessário reunir 302 

em uma equipe uma carga horária de 200 (duzentas) horas semanais, ou seja, 303 

apesar de se ter implantado mais duas equipes em 2014, não se pode creden-304 

ciar junto ao MS porque faltava fechar tal carga horária, o que se conseguiu 305 

com a nomeação de mais 04 Quatro profissionais para o NASF, em 28 de se-306 

tembro do corrente. Relatou que o NASF foi instituído por portaria em 2008 e 307 

implantado em Salvador, segundo diretrizes estaduais, em 2010, havendo uma 308 

atualização em relação à composição das equipes e carga horária na Portaria 309 

2488 e havendo uma reorganização em 2012, com recursos também estabele-310 

cidos em portaria em 2013. Referiu que as equipes são compostas por profis-311 

sionais com conhecimento e, especialidades diferentes da equipe mínima de 312 

Saúde da Família, pois o município adotou a modalidade de NASF tipo I, vincu-313 

lada entre 05 (cinco) a 09 (nove) Equipes de Saúde da Família, atuando em 314 

áreas como Saúde Mental; Reabilitação e Saúde Mental da Pessoa Idosa; Ali-315 
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mentação e Nutrição; Intersetorialidade; Atenção à Saúde da Criança e do Ado-316 

lescente e Saúde da Mulher, etc, daí se ter uma composição multiprofissional 317 

nas equipes (Psicólogos, Assistentes Sociais, Terapeutas Ocupacionais e Fisi-318 

oterapeutas). Colocou que a implantação das novas equipes que se pretendia 319 

credenciar teria por objetivo ampliar o repertório de ações da atenção primária, 320 

especialmente em relação à promoção da saúde e prevenção de agravos, por 321 

meio da atenção individual e coletiva, e de articulação intra e intersetorial. Re-322 

feriu haver atualmente 11 (onze) equipes atuando, com 90 (noventa) Equipes 323 

de Saúde da Família vinculadas, e as novas equipes do NASF pretendiam ser 324 

vinculadas ao DS Cajazeiras, com o NASF Yolanda Pires, e ao DS Barra/Rio 325 

Vermelho, com o NASF Calabar. Acrescentou existirem duas equipes de NASF 326 

mantidas exclusivamente com recursos do município, e completando-se as 200 327 

(duzentas) horas já se poderia requerer o recurso previsto em portaria do MS 328 

pra melhor organização do processo de trabalho. Finda sua fala, o Cons. Pre-329 

sidente franqueou a palavra ao plenário. O Cons. Ednésio colocou não haver 330 

óbices às propostas apresentadas, chamando atenção aos Conselheiros para a 331 

necessidade de um acompanhamento da execução desse trabalho, indicando 332 

por sua aprovação. Após algumas ponderações dos presentes, as duas pro-333 

postas foram submetidas à apreciação do plenário, que as aprovou por unani-334 

midade. Nada mais havendo a ser tratado, o Cons. Presidente Marcos Sam-335 

paio encerrou à reunião e eu, Jaqueline Rodrigues dos Santos Almeida, lavrei a 336 

presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos presentes. 337 

 338 

Salvador, 25 de novembro de 2015. 339 

 340 

Cons. Nestor Neto  341 

Secretaria Municipal de Saúde - SMS 342 

 343 

Cons. Marcos Antonio Almeida Sampaio 344 

  Instituto Kutala ’Nleeke 345 

 346 

Cons. Dinsjani Pereira dos Santos 347 

Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza-SEMPS 348 

 349 

 350 
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 351 

Cons. Ednésio Oliveira de Jesus  352 

Ministério da Saúde  353 

 354 

Cons. Djalma Bastos Rossi  355 

SINDSAÚDE – Rede Pública 356 

 357 

Cons. Cleber Mascarenhas Bispo 358 

AACES 359 

 360 

Cons. Edna Maria dos Santos 361 

SINDSEPS 362 

 363 

Cons. Mateus Araújo Ribeiro Dias 364 

SOEBA 365 

 366 

Cons. Izolda Souza Cardoso 367 

Associação Municipal de Saúde - A.M.S.N.U. 368 

 369 

Cons. Antonio Marcos Almeida Sampaio 370 

COMACCF 371 

 372 

Cons. Rubiraci Santos de Almeida 373 

União Brasileira de Mulheres – UBM 374 

 375 

Cons. José Silvino Gonçalves dos Santos 376 

Pastoral do Idoso da Paróquia São Daniel Comboni – Sussuarana 377 

 378 

Cons. Maurício dos Santos 379 

SINDINAPI/BA 380 

 381 

Cons. Pedro Reis Paixão Gonçalves  382 

UNEGRO 383 

 384 

 385 



 12

 386 

Cons. Josueliton de Jesus Santos 387 

AMEA 388 

 389 

Cons. Justina Santana da Silva 390 

CEAPLER 391 

 392 

Cons. Tarcia Munyra Barreto Araújo 393 

Diretório Central dos Estudantes da UFBA 394 


