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ATA DA QUATRICENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO  8 

ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  9 

SALVADOR – CMS/SSA 10 

Salvador, 14 de setembro de 2016. 11 

 12 

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano dois mil e dezesseis, no Auditó-13 

rio da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua da Grécia, Edfício Ca-14 

ramuru, nº 03, 9º andar, Comércio, Salvador/Bahia, foi realizada a quatricenté-15 

sima vigésima nona reunião do Conselho Municipal de Saúde, convocada em 16 

caráter ordinário, para discussão dos seguintes pontos de pauta: 1. INFOR-17 

MES/APRECIAÇÃO DE ATAS; 2. APRESENTAÇÃO E APRECIAÇÃO DO 18 

PARECER FINAL DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO – RAG – DA SMS 19 

EM 2015; 3. APRESENTAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À 20 

SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO DE SALVADOR: CENTROS DE ATENÇÃO 21 

PSICOSSOCIAL – CAPS – E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA; 4. APRE-22 

SENTAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES DE 23 

TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NO MUNICÍPIO DE SALVADOR. Consta-24 

tado o quórum nominalmente, em segunda chamada, o Cons. Presidente Djal-25 

ma Bastos Rossi (SINDSAÚDE/BA) abriu à reunião cumprimentando a todos e 26 

todas e procedeu à leitura da pauta do dia. Finda a leitura, o mesmo convidou 27 

para tomar posse os seguintes Conselheiros: Rubenildo Legal Batista Júnior e 28 

Marlene Ribeiro Moreira, da Igreja do Evangelho Quadrangular; José Saturnino 29 

Rodrigues, da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Ba-30 

hia – AHSEB; Fábio Ferreira de Jesus, do Núcleo de Apoio ao Desenvolvimen-31 

to de Pirajá; José Rosalvo Dias Filho, do Grupo Vontade de Viver; Ilton Reis 32 

Fahning, da CEAPLER; Neilton Souza Vieira, da Associação dos Agentes Co-33 

munitários e de Endemias – AACES; Maria Antonia Santana Vieira e Jorge Fer-34 

reira dos Santos, da Associação Baiana Para Cultura e Inclusão – ABACI. O 35 
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Cons. Presidente Djalma Rossi deu boas vindas aos novos membros do CMS, 36 

colocando da importância de cada um para o controle social do SUS, ressal-37 

tando que, estando à frente do CMS enquanto Presidente teria a preocupação 38 

de contribuir para a construção cada vez mais de um Conselho sólido, em que 39 

de fato o controle social seja a égide de manutenção do SUS de Salvador, da 40 

Bahia e do Brasil. Informou que o CMS encaminhou para publicação o edital de 41 

convocação de eleição para composição dos 12 (doze) Conselhos Distritais de 42 

Saúde – CDS para a gestão 2016/2018, contudo, em função da data da primei-43 

ra eleição (19 de setembro de 2016) estar muito próxima, esse agendamento 44 

seria modificado. Informou também que recentemente foi eleita, nomeada e 45 

publicada a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador de Salvador – 46 

CIST/SSA, destacando que nesta ainda haveria a vacância de 02 representan-47 

tes do segmento de usuários nesta comissão, sendo um titular e um suplente. 48 

Manifestaram-se para ocupar tal vacância os Conselheiros Fábio Ferreira e 49 

José Silvino, respectivamente como titular e suplente, para compor a citada 50 

comissão. Informou também haver uma vaga a ser preenchida da Comissão 51 

Municipal de Saúde na área de Odontologia, a qual trata das próteses dentá-52 

rias, para o que se voluntariou a Cons. Ivea Carolina Santiago Santana, da 53 

ABO/BA. Dando seguimento, passou a palavra à Cons. Izolda Cardoso para 54 

proceder à leitura do seu parecer acerca do RELATÓRIO ANUAL DE GES-55 

TÃO – RAG – DA SMS EM 2015, a saber: PARECER FINAL DO RELATÓRIO 56 

ANUAL DE GESTÃO – RAG 2015. Parecerista: Conselheira Izolda Souza 57 

Cardoso. Salvador/Bahia. Setembro/2016. INTRODUÇÃO: Cumprindo as atri-58 

buições legais e competências do Conselho Municipal de Saúde (CMS), criado 59 

a partir da Lei Federal nº. 8.142/90 e previsto no Art. 208 da Lei Orgânica do 60 

Município, fui eleita pelo Pleno da 428ª reunião ordinária do referido Colegiado, 61 

realizada em 10 de agosto de 2016, para analisar e emitir Parecer do Relatório 62 

Anual de Gestão da Secretaria Municipal da Saúde referente ao ano 2015, o 63 

qual foi encaminhado ao conhecimento do CMS em 31/03/2016. Cabe justificar 64 

que, a apresentação tardia do referido Parecer se dá por conta da devolução 65 

do Relatório, sem análise e/ ou Parecer, por Conselheiro eleito anteriormente, o 66 

qual ficou em posse do instrumento de gestão por aproximadamente 60 (ses-67 

senta) dias. Neste sentido, é com grande esforço e empenho que venho apre-68 

sentar o Parecer Final do RAG 2015 da Secretaria Municipal de Saúde, na data 69 

de 08 de setembro de 2016. O Relatório Anual de Gestão (RAG) apresenta os 70 
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resultados alcançados, com base nas ações, metas e indicadores estabeleci-71 

dos pela Programação Anual de Saúde (PAS), a fim de orientar modificações 72 

necessárias nas programações seguintes. O RAG é, também, instrumento de 73 

comprovação da aplicação dos recursos da saúde que o Fundo Municipal de 74 

Saúde administra e, cuja participação da Prefeitura deve ser, de, no mínimo, 75 

15% da receita. Sua elaboração utiliza a ferramenta eletrônica “Sistema de A-76 

poio ao Relatório Anual de Gestão (SARGSUS)”, do Ministério da Saúde, que 77 

deve ser alimentado de forma anual. ITENS AVALIADOS: Foram analisadas 78 

253 metas, especialmente as que não foram alcançadas; As 84 alcançadas 79 

parcialmente, também foram avaliadas, perfazendo um percentual, de cerca de 80 

43% de metas não alcançadas, ou parcialmente alcançadas. Demonstrativo 81 

Anual Financeiro: Foi informado no RAG, a aplicação de 79% de Receita pró-82 

pria, que não se consegue confirmação, uma vez que, a Secretaria Municipal 83 

da Fazenda (SEFAZ) não disponibiliza Relatório específico, além da impossibi-84 

lidade desta Parecerista, no que tange às técnicas contábeis. Entendemos que, 85 

devido ao alto índice de Metas não cumpridas, torna-se necessário rever os 86 

valores aplicados, em algumas das ações e programas. Além de ser necessá-87 

rio fazer Ressalvas e Recomendações, para reforçar e reformular as próximas 88 

programações, a fim de melhorar os índices de alcance das metas. RESSAL-89 

VAS: Já que as metas qualitativas não cabem no SARGSUS, torna-se neces-90 

sário que a gestão apresente ao CMS, em forma de Relatório Avulso, e em ca-91 

so de não existência, deverá ser elaborado; Torna-se necessário o acesso aos 92 

estudos epidemiológicos, que determinam os locais de implantação dos equi-93 

pamentos de saúde; Identificação e publicização do percentual de servidores 94 

em cargo ou função, conforme determina o Plano de Cargos, Carreiras e Ven-95 

cimentos (PCCV); Necessário a reativação da Mesa de Negociação Permanen-96 

te da Saúde, para discussão das causas reivindicatórias especificas; Revisão 97 

das metas, relacionadas à Integração Ensino–Serviço, para estruturação de 98 

Projeto, com metas tangíveis e diferentes de serem avaliadas, apenas por rela-99 

tórios de estágio; A gestão deve investir na Política de Humanização que con-100 

temple usuários e trabalhadores, com implantação de Acolhimento nas Unida-101 

des; A mudança de estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde 102 

não ficou clara, nem quanto aos motivos, nem quanto às quais melhorias na 103 

prática do trabalho; Implementação dos Núcleos de Gestão do Trabalho em 104 

Saúde (NUGETES), com maior envolvimento dos servidores, que participaram 105 
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de Especialização nesta área; As ações relativas às populações vulneráveis: 106 

população em situação de rua, LGBTT, privados de liberdade e saúde da popu-107 

lação negra são consideradas incipientes, assim como relativas às pessoas 108 

portadoras de deficiência; Gestão do trabalho e educação no SUS não ocorreu 109 

conforme previsto no PAS 2015; Carecem de especiais e intensas ações as 110 

relacionadas à Saúde Mental e Saúde do Idoso; Maior atenção da gestão as 111 

Notificações e cuidados, aos portadores de doenças transmissíveis, principal-112 

mente a Tuberculose, cujo índice de cura de casos novos foi muito abaixo do 113 

programado, e que já estava com meta tímida. RECOMENDAÇÕES: Fortale-114 

cimento das ações, programas e políticas voltadas às populações, em razão de 115 

etnia, raça, ciclos de vida, cultura, moradia e trabalho; Revisão orçamentária, 116 

para que o CMS possa planejar suas atividades e ações especificas, de forma 117 

independente, e com efetivo apoio da gestão; Revisão de metas não cumpri-118 

das, uma vez que uma parte significativa das estabelecidas, cerca de 43%, fo-119 

ram não cumpridas ou cumpridas parcialmente; Prestar informações consisten-120 

tes ao CMS, relativas ao Consorcio Saúde, que Salvador participa; Reabrir Me-121 

sa de Negociação Permanente da Saúde, a fim de acelerar a implementação 122 

do PCCV e demais reivindicações; Estabelecer metas palpáveis, que permitam 123 

avaliação concreta de Integração Ensino – Serviço, para melhor aproveitamen-124 

to dos entes envolvidos; Ampliar e descentralizar a Política de Humanização da 125 

Assistência; Fomentar o Programa de Saúde do Escolar nos seus diversos as-126 

pectos, inclusive formando agentes multiplicadores; Fomentar os NUGETES já 127 

existentes e ampliar para outros Distritos Sanitários (DS) onde ainda não estão 128 

instalados; Buscar formas de integração institucional e troca de informações 129 

entre o CMS e a Ouvidoria, além de buscar ampliar as metas da Ouvidoria; 130 

Quanto à gestão de pessoas e educação permanente: Devem ser mantidas, de 131 

forma regular, as ações, que têm sido apenas de forma focal e pontual; Implan-132 

tar o Sistema de Gestão de Pessoas já amplamente analisado e discutido; Mo-133 

dernizar e informatizar o sistema para o setor de Gestão de Pessoas, a fim de 134 

agilizar o atendimento, as demandas dos servidores; Providenciar profissionais 135 

de Educação Física, para orientação aos usuários dos equipamentos de saúde 136 

instalados nas praças públicas; Re-descentralizar a marcação de Consultas e 137 

Procedimentos, a fim de minimizar as filas, no início e meio do mês, além de 138 

ampliar as unidades nas quais isto ocorre, para um maior numero de unidades, 139 

em todos os DS; Regularizar o fornecimentos de insumos e vacinas, incluindo a 140 
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de Raiva canina, que teve muito baixa vacinação em 2015. PARECER CON-141 

CLUSIVO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS: Considerando a Legislação vigente e o 142 

papel do controle social e, ainda todo o exposto na analise; Relembrando que 143 

esta avaliação não é técnica, no que tange ao contábil e financeiro, o que fica 144 

delegado aos órgãos fiscalizadores especializados; Esclarecemos que a análi-145 

se foi feita observando os resultados, em comparação com as metas estabele-146 

cidas e pactuadas, para uma assistência integral e de qualidade à população. 147 

Neste sentido, venho, na condição de Parecerista do Relatório Anual de Ges-148 

tão da Secretaria Municipal da Saúde referente ao ano 2015, indicar ao Pleno, 149 

na consciência do meu papel, a APROVAÇÂO DO RAG 2015, COM AS RES-150 

SALVAS E RECOMENDAÇÕES EXPOSTAS ACIMA. Finda a apresentação, o 151 

Cons. Presidente franqueou a palavra ao Plenário. A Cons. Ubiraci de Jesus 152 

parabenizou a Cons. Izolda pelo excelente trabalho do na elaboração do pare-153 

cer ora apresentado, porém observou ter sentido falta de dados em relação à 154 

cobertura do PSF em Salvador, o que considerava incipiente, considerando a 155 

importância desse programa, sugerindo que constasse a cobertura por DS. Su-156 

geriu também que constassem os índices em relação às doenças de importân-157 

cia epidemiológica como a dengue, a qual em 2015 teve uma ocorrência bem 158 

expressiva no município de Salvador. Destacou parabenizar também pela lem-159 

brança da observação sobre saúde da população negra, salientando a conside-160 

ração de que Salvador tem 70% da população negra ausente de acesso à rede 161 

básica de saúde, sugerindo à mesa que fossem solicitados dados de hiperten-162 

são, diabetes e doença falciforme na cidade de Salvador, e do que estaria sen-163 

do feito a respeito pela SMS. O Cons. Maurício cumprimentou a todos, parabe-164 

nizou a Cons. Izolda, reiterou o colocado pela Cons. Ubiraci em relação à saú-165 

de da população negra e doença falciforme, e sugeriu que este CMS pautasse 166 

uma discussão sobre a situação em relação a esta doença no município. A 167 

Cons. Ivea Carolina parabenizou a Cons. Izolda e solicitou-lhe a apresentação 168 

de dados de equiparação das equipes de saúde da família às equipes de saú-169 

de bucal, bem como em relação à ampliação dos CEO para dar conta da de-170 

manda reprimida e presença de Odontólogos nas UPA. A Cons. Rubiraci solici-171 

tou dados em relação ao pré-natal e leptospirose. O Cons. José Silvino para-172 

benizou a Cons. Izolda pelo parecer e também às equipes técnicas da SMS 173 

pelo esforço em atingir as metas propostas, e observou que as populações vi-174 

vendo em situação de vulnerabilidade – a exemplo dos idosos, população car-175 
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cerária, em situação de rua, etc – não poderiam esperar, e questionou onde 176 

estariam lotadas as 10 (dez) equipes de saúde da família específicas, destina-177 

das à assistência à população carcerária. A Cons. Maria do Socorro chamou 178 

atenção para a importância do CMS em conjunto com os CDS deslancharem 179 

uma campanha de educação junto à população em relação à importância da 180 

devida destinação do lixo e destacou também a importância do retorno da Me-181 

sa de Negociação de RH e implementação do Plano de Cargos e Salários. Fin-182 

das as falas dos Conselheiros, a Cons. Emissora do parecer Izolda esclareceu 183 

que já estaria em suas mãos as respostas de uma boa parte dos questiona-184 

mentos/observações fetos pelos Conselheiros, pois a mesma encaminhou à 185 

SMS 56 (cinqüenta e seis) questões cujas respostas já haviam sido encami-186 

nhadas pelos técnicos da SMS, o que posteriormente encaminharia aos mes-187 

mos. Esclareceu que o parecer por ela elaborado sobre o RAG de 2015 foi fru-188 

to de uma análise feita comparando-o ao Plano Municipal de Saúde 2014/2018.  189 

Dirigindo-se à Cons. Ubiraci esclareceu-lhe que este plenário já havia discutido 190 

a questão relacionada à cobertura do PSF quando da construção do Plano Mu-191 

nicipal de Saúde, onde estava colocado um percentual de 40,43%, só que 192 

constava no MS 29%, para cujo cálculo que foi feito foi dado uma nota técnica 193 

justificando, e não foi dividindo estratégia de saúde da família e atenção básica, 194 

e sim atenção básica como um todo. Referiu também que em relação à dengue 195 

as metas foram cumpridas. Quanto ao colocado em relação à saúde da popu-196 

lação negra, atenção aos idosos, saúde bucal e pré-natal, esta colocou estar 197 

na ressalva, porém questionou onde estaria as equipes, o que estariam fazen-198 

do, etc, o que socializaria posteriormente. Quanto às equipes do sistema prisi-199 

onal, informou ao Cons. Silvino não constar do SARG/SUS nenhuma equipe. 200 

Esclareceu que não teve como fazer uma análise orçamentário-financeira por-201 

que não tem conhecimento técnico a respeito e o CMS não dispõe de consulto-202 

ria específica acerca disso. O Cons. Presidente lembrou aos Conselheiros que 203 

o FMS sempre colocou ao CMS estar à disposição para o esclarecimento de 204 

qualquer dúvida relacionada a este assunto. A Cons. Laura colocou que, em 205 

reação ao custeio da saúde existe um sistema chamado SIOPS, apesar de ser 206 

um sistema declaratório. A Cons. Anne Larissa lembrou que quando a SMS 207 

encaminhou o RAG/2015 ao CMS, junto seguiu uma nota técnica assinada tan-208 

to pela atenção primária quanto pela saúde bucal esclarecendo como é feito o 209 

cálculo de cobertura. Dirigindo-se ao Cons. Silvino esclareceu-lhe que as equi-210 
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pes de atenção à população carcerária são de gestão estadual, e o que o mu-211 

nicípio faz como contrapartida seria fornecer os insumos e medicamentos, arti-212 

culações no processo de educação permanente e, em havendo necessidade, o 213 

encaminhamento dos usuários aos serviços de média e alta complexidade. O 214 

Cons. Silvino lembrou que o município de Salvador faz pactuações com os 416 215 

municípios da Bahia, e o CMS precisaria ter conhecimento mais aprofundado 216 

acerca de como se dá essa venda de serviços, como circula essa verba. Este 217 

questionou também de onde teria saído os R$6.000.000,00 (seis milhões de 218 

reais) utilizados nas ações do Carnaval de 2016, pois tal valor não estaria pre-219 

visto na programação. A Cons. Izolda lembrou ao mesmo que o parecer em 220 

tela seria referente às ações da SMS em 2015, e que o valor a que o mesmo 221 

se referia seria discutido em 2017 quando da apresentação do RAG/2016, es-222 

clarecendo ao mesmo que Salvador não tem convênio com a totalidade de mu-223 

nicípios da Bahia, apenas com parte deles. Com a palavra, Dra. Rosa Virgínia 224 

informou constar do SARG/SUS que o município de Salvador não tem nenhum 225 

consórcio de saúde, esclarecendo que as respostas aos questionamentos fei-226 

tos no parecer da Cons. Izolda só foram encaminhadas ao CMS nesta data 227 

pela manhã porque a ASTEC somente recebeu o parecer na sexta-feira última, 228 

não tendo havido tempo hábil de chegar ao conhecimento de todos os Conse-229 

lheiros. A Conselheira Ubiraci de Jesus colocou considerar importante pautar a 230 

questão do sistema prisional tendo em vista existir responsabilidades por parte 231 

do município a respeito, já que tal sistema é tripartite, de responsabilidade das 232 

três esferas de poder. Findas as observações dos Conselheiros, o Cons. Presi-233 

dente Djalma colocou em votação do parecer da Cons. Izolda Cardoso, o qual 234 

aprovava com ressalvas o Relatório Anual de Gestão da SMS em 2015, o qual 235 

foi aprovado com 10 (dez) votos a favor, um contra e duas abstenções. Dando 236 

seguimento, o Cons. Presidente convidou Dra. Tereza, Coordenadora de Aten-237 

ção Psicossocial da DGAS/SMS para proceder à APRESENTAÇÃO SOBRE 238 

OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO DE 239 

SALVADOR: CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS – E ASSIS-240 

TÊNCIA FARMACÊUTICA. Com a palavra, esta cumprimentou a todos, apre-241 

sentou-se e colocou que a ênfase de sua apresentação seria sobre como a 242 

rede de atenção na área em tela estaria estruturada e dar prioridade sobre as-243 

sistência farmacêutica. Relatou que a Rede de Atenção Psicossocial foi institu-244 

ída pela Portaria Ministerial nº3088 com a finalidade de criação, ampliação e 245 



 8

articulação de pontos de atenção à saúde, e constituída por componentes, on-246 

de um deles seria a Atenção Psicossocial Especializada. Colocou que tal rede 247 

de atenção à saúde é constituída de: Atenção Básica em Saúde, Reabilitação 248 

Psicossocial; Estratégias e Vivências na Institucionalização; Atenção Hospitalar 249 

de Caráter Transitório e Atenção de Urgência e Emergência. Referiu que cada 250 

um desses componentes teria seus pontos de atenção específicos com atua-251 

ção e modalidades estudadas em cada nível de atenção. Relatou que a Rede 252 

de Atenção Psicossocial é constituída por Templos de Atenção Psicossocial, os 253 

quais são definidos por grau de complexidade, a partir da abrangência popula-254 

cional de cada município, e com as seguintes modalidades: CAPS I, II, II, AD, 255 

INFANTIL, os quais organizados através de duas portarias com equipes multi-256 

profissionais para trabalhares na lógica da insterdisciplinaridade. Acrescentou 257 

que estas equipes, ao acolherem os usuários, compõem um projeto terapêutico 258 

singular para cada indivíduo, num diálogo a ser compartilhado, construído em 259 

co-gestão e compartilhamento com familiares. Acrescentou que este município, 260 

numa configuração por DS, contempla os seguintes serviços: 14 CAPS II; 02 261 

CAPS Infantis; 01 CAPS AD II; 01 CAPS AD III; 01 Unidade de Acolhimento 262 

Infanto-juvenil; 03 Centros de Saúde Mental – CSM; 03 Consultórios na Rua; 263 

PA Psiquiátrico e 07 Residências Terapêuticas, destinadas aos pacientes e-264 

gressos de hospitais psiquiátricos. Finda sua apresentação, o Cons. Presidente 265 

passou a palavra a Dr. Bruno, Coordenador da Assistência Farmacêutica da 266 

SMS. Com a palavra, este cumprimentou a todos, apresentou-se e colocou que 267 

os locais de dispensação de medicamentos de saúde mental são os CAPS, os 268 

quais não atendem demanda externa, contudo existem os CSM Osvaldo Ca-269 

margo (DSBRV), CSM Aristides Novis (DS Brotas) e CSM Álvaro Rubim de 270 

Pinho (DS Itapagipe) que são de demanda aberta, e, a partir do ano de 2013, 271 

na atual gestão da SMS, foi iniciada a descentralização desse serviço, onde já 272 

existem algumas farmácias que são de demanda aberta: Multicentros Carlos 273 

Gomes e Multicentro Liberdade Clementino Fraga, os quais têm um elenco to-274 

tal de medicamentos de saúde disponíveis na rede, tanto medicamentos utili-275 

zados nos CAPS quanto os utilizados pela população em geral. Acrescentou 276 

que houve também a descentralização de medicamentos de saúde mental para 277 

as seguintes unidades: Péricles Laranjeiras (DSSC); Ministro Alkimim e Virgílio 278 

de Carvalho (DS Itapagipe) e Edgar Pires da Veiga (DS Pau da Lima). Acres-279 

centou que, por ser algo novo, estaria havendo um estudo de demanda porque 280 
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não se pode disponibilizar um elenco X de medicamentos e este ficarem nas 281 

farmácias sem demanda, sob o risco de perda por ultrapassar a data de valida-282 

de. Relatou que foi feito um estudo de demanda no CSM Osvaldo Camargo, 283 

resultando na ampliação de estoque de alguns itens e redução em outros que 284 

não tinham saída, contudo tal estudo ainda inconcluso por dependerem de um 285 

estudo de um consumo médio histórico, o demandaria o aguardo de seis me-286 

ses para um melhor resultado, e poder manter medicamentos num quantitativo 287 

ideal para que não ocorra a falta destes. Relatou que as unidades, a seguir, 288 

estariam em processo de implantação de tal descentralização: CS Mário An-289 

drea (DS Brotas); CS Eunísio Teixeira (DSCB); CS Sérgio Arouca (DSSF) e CS 290 

Nelson Piauí (DS Cajazeiras). Informou que os Farmacêuticos que irão atuar 291 

nestas unidades já estariam em processo de capacitação no CSM Osvaldo 292 

Camargo para estudo de demanda e também sobre como melhor acolher paci-293 

entes com transtornos mentais. Recapitulando, o mesmo colocou que em 2013 294 

só existiam 03 (três) centros de distribuição de medicamentos, e que atualmen-295 

te já existem 10 (dez), e que a pretensão seria de disponibilizar pelo menos 296 

três unidades de distribuição de medicamentos de saúde mental em cada DS, 297 

destacando ser prioridade de sua gestão a assistência aos pacientes de saúde 298 

mental. Finda sua apresentação, o Cons. Presidente agradeceu a apresenta-299 

ção dos expositores, disponibilizou os contatos deste aos Conselheiros e fra-300 

queou a palavra ao plenário. O Cons. Silvino parabenizou a apresentação rea-301 

lizada e questionou como estaria sendo realizada a divulgação desses centros 302 

de distribuição de medicamentos para a comunidade em geral, bem como fez a 303 

observação de não haver um serviço específico destinado à população idosa 304 

com transtorno mental. Relatou que em sua militância na área de acompanhar 305 

mais de 1000 (mil) pessoas desse perfil, observando que estas ficam em casa 306 

amarradas, enclausuradas, encontrando muita dificuldade para ter acesso à 307 

saúde mental, muitas vezes pela dificuldade de locomoção e de deslocamento, 308 

e que a SAMU dá prioridade aos acidentes. Acrescentou também que a popu-309 

lação carcerária, pela própria inatividade, começa a desenvolver transtornos 310 

mentais, não tendo observado também na apresentação nenhum planejamento 311 

para essa população, ressaltando que Salvador, estando enquadrada na ges-312 

tão plena, não pode se eximir de tal assistência. O Cons. Fábio Ferreira cum-313 

primentou a todos e denunciou que o CAPS II de São Caetano estaria fechado, 314 

para o que solicitava esclarecimento, e que o CAPS III Gespinheira de Campi-315 
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nas de Pirajá estaria com um dado espaço cheio de materiais, onde poderia 316 

estar sendo utilizado para realização de atividades com os pacientes, bem co-317 

mo uma farmácia básica em Pirajá estaria fechada por falta de profissional para 318 

realizar a dispensação de medicamentos, unidade esta que, apesar de ser do 319 

governo do Estado, tem um ambulatório ao lado que tem farmácia, vacina e 320 

confecciona cartão SUS, o que é de responsabilidade do município. O Cons. 321 

Maurício destacou a necessidade do devido acolhimento aos idosos com trans-322 

tornos mentais e elogiou os serviços de saúde mental do DSSF. A Cons. Ubi-323 

raci de Jesus destacou a necessidade do estado em dialogar com o município 324 

em álcool e outras drogas, o que tem um impacto direto nas internações e nos 325 

índices de violência, com o objetivo de melhorar a assistência aos usuários, 326 

questionando o que a PMS tem feito no tratamento dessa população específi-327 

ca. O Cons. Presidente Djalma Rossi questionou como estaria a manutenção e 328 

efetividade do fornecimento dessas medicações, destacando que a representa-329 

ção da AMEA no CMS em muito iria contribuir nessa discussão, e inclusive que 330 

iria auxiliar na construção das ações de saúde mental do próximo PMS. Com a 331 

palavra, Dra. Tereza esclareceu que a prioridade foi na exposição da assistên-332 

cia farmacêutica, contudo isso não impediria a discussão da assistência, e que 333 

iria dar os esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros. A Conselheira Izolda 334 

Cardoso colocou que o panorama exposto sobre a dispensação de medica-335 

mentos não corresponderia à realidade, pois a falta de medicamentos, não so-336 

mente para Saúde Mental, era uma constante na rede, e quando há disponibili-337 

dade formam-se filas enormes na dispensação. Acrescentou que por conta da 338 

falta constante de medicamentos de saúde mental, muitos pacientes estão indo 339 

aos PA psiquiátricos para fazer uso das medicações que estão em falta nas 340 

farmácias, sobrecarregando a demanda dessas unidades. Destacou também 341 

que as matrículas para pacientes novos foram suspensas em todos os CAPS, 342 

para o que solicitava da SMS um esclarecimento. Dando seguimento, o Cons. 343 

Presidente Djalma Rossi passou a palavra à Dra. Tereza para as considera-344 

ções finais. Esta iniciou relatando ter participado de um fórum nesta data, pela 345 

manhã, promovido pela Defensoria Pública, com a presença de diversas ouras 346 

instituições, para tratar sobre o campo temático do idoso, onde foram dadas 347 

diversas informações sobre como lidar com essa população, ressaltando que a 348 

equipe de saúde mental da SMS segue uma definição que é federal em relação 349 

à faixa etária atendida, onde os CAPS para adultos atende uma população até 350 
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110 anos de idade, portanto, a população idosa estaria sendo assistida pela 351 

rede. Esta esclareceu à Cons. Izolda que desconhecia a informação quanto à 352 

suspensão de matrículas para pacientes novos, mas que havia sim de situa-353 

ções pontuais em relação a isso, relatando que houve um assalto no CAPS de 354 

São Caetano que provocou uma interrupção no atendimento, e também o fato 355 

da demora entre a convocação e a assunção de novos concursados provocou 356 

uma quebra no atendimento de algumas unidades, mas não de todas, e a Con-357 

selheira Izolda ficou de encaminhar à mesma informações precisas sobre as 358 

situações que identificou. Referiu que o termo usado aqui de que o Gespinheira 359 

estaria abandonado causava-lhe estranheza, pois vem realizando, junto com 360 

um apoiador de sua equipe, reuniões quinzenais sistemáticas na citada unida-361 

de e tem encontrado tanto profissionais quanto pacientes e um processo de 362 

trabalho em curso, e talvez o termo tenha sido usado porque o local não se 363 

encontraria lotado. Esclareceu que o CAPS Célia Rocha foi instalado no Lar 364 

Fabiano de Cristo para ficar provisoriamente até que ficasse concluída a obra 365 

de um prédio que o abrigaria, juntamente com a sede do DSSF, mas nesse 366 

meio tempo surgiu a oportunidade da ida deste para um espaço ainda melhor 367 

no NZINGA, porém as negociações avançaram, contudo dentro de quinze dias 368 

a reforma acabaria e haveria a mudança para o espaço definitivo em melhores 369 

instalações. Quanto ao referido em relação ao atendimento de usuários vítimas 370 

de abuso de álcool e outras drogas, esclareceu que todos os CAPS, em espe-371 

cial os CAPS AD, mais os Consultórios de Rua e Residências Terapêuticas, 372 

têm ações específicas para esse público, inclusive havendo um colegiado que 373 

mensalmente se reúne para dialogar as práticas a respeito. A conselheira Ubi-374 

raci de Jesus referiu sua preocupação em relação ao fato dos bares de bairros 375 

populares funcionarem durante toda a madrugada, havendo com isso grande 376 

consumo de álcool e alguns funcionando como reduto de uso de drogas, resul-377 

tando no aumento crescente da violência, sugerindo que o CMS promovesse 378 

uma discussão a respeito para que surgisse uma ação intersetorial conjunta 379 

com outros órgãos da administração municipal para coibir tal situação. A Con-380 

selheira Maria do Socorro esclareceu a esta que o caso seria da criação de lei, 381 

o que deveria ser remetido à Câmara de Vereadores, a exemplo do Vereador 382 

Paulo Câmara que criou a Lei Municipal que proíbe o uso de carro de som em 383 

postos de combustíveis, restando provada a redução de acidentes por conta 384 

disso. Esclareceu também que Salvador deixou de ter a gestão plena desde 385 
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2011, estando em gestão compartilhada. Dado ao adiantado da hora, o Cons. 386 

Presidente consultou o plenário sobre a supressão do quarto ponto de pauta, o 387 

que foi consensual no plenário. O mesmo solicitou aos técnicos da SMS que 388 

disponibilizassem para o CMS os slides apresentados nesta reunião, e pediu 389 

que Dra. Tereza encaminhasse por escrito a este Colegiado as respostas aos 390 

questionamentos dos Conselheiros acerca de sua apresentação. Nada mais 391 

havendo a ser tratado, este encerrou a reunião, e eu, Jaqueline Rodrigues dos 392 

Santos Almeida, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada será assi-393 

nada pelos presentes. 394 

 395 

Salvador, 14 de setembro de 2016. 396 

 397 

Jaqueline Rodrigues dos Santos Almeida 398 

Secretária-executiva do Conselho Municipal de Saúde de Salvador 399 

 400 

 401 

 402 

Cons. Djalma Bastos Rossi 403 

SMS SINDSAÚDE - Rede Pública 404 

 405 

 406 

Cons. Anne Larissa Santiago da Maia             407 

Secretaria Municipal de Saúde                         408 

 409 

 410 

Cons. Ubirací Matildes de Jesus 411 

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB 412 

 413 

 414 

Cons. Maria Laura Fontes Silva  415 

Ministério da Saúde  416 

 417 

 418 

Cons. Ednésio Oliveira de Jesus  419 

Ministério da Saúde  420 
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Cons. José Saturnino Rodrigues 421 

AHSEB 422 

 423 

 424 

Cons. Neilton Souza Vieira 425 

AACES 426 

 427 

 428 

Cons. Rogério Dantas dos Santos  429 

SINDSEPS 430 

 431 

 432 

Cons. Ivea Carolina Santiago Santana 433 

ABO/BA 434 

 435 

 436 

Cons. Maria do Socorro Mendonça de Campos 437 

SINDMED/BA 438 

 439 

 440 

Cons. Izolda Souza Cardoso 441 

AMSNU 442 

 443 

 444 

Cons. Fábio Ferreira de Jesus 445 

Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento de Pirajá 446 

 447 

 448 

Cons. Rubiraci Santos de Almeida  449 

União Brasileira de Mulheres – UBM 450 

 451 

 452 

Cons. José Silvino Gonçalves dos Santos 453 

Pastoral da Pessoa Idosa da Paróquia São Daniel Comboni – Sussuarana 454 

 455 
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Cons. Maurício dos Santos 456 

SINDINAPI 457 

 458 

 459 

Cons. Edneide Lopes do Espírito Santo 460 

AMEA 461 

 462 

 463 

Cons. Ilton Reis Fahning 464 

CEAPLER  465 

 466 

 467 

Cons. Kátia Medrado dos Santos Baldini 468 

NASPEC 469 

 470 

 471 

Cons. Marlene Ribeiro Moreira 472 

Igreja do Evangelho Quadrangular 473 

 474 

 475 

Cons. Manoel Victor de Jesus 476 

FETIM/BA 477 

 478 

 479 

Cons. Maria Antonia Santana Vieira 480 

ABACI 481 


