Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, de n° 297, realizada
na Câmara de Vereadores de Varginha, no dia 24 de junho de 2014, em segunda e última
chamada às 19h30. Conselheiros presentes: Célio Ferreira, Judas Tadeu Ladeira, José Aluísio
Coelho, Claudio Miranda Souza, Vinício Felipe Brasil Rocha, João Maria Reis, Eveline Massa,
José Antonio Valério, Rosane Alves Pereira, José Luiz Aparecido, Leandra Galvani, José
Ramos Marcelino, Aparecida Furtado, Sílvia de Cássia Pala, Paulo César Barbosa, Maria
Helena Moreira e Evaldo Massote. Às 19h40, o presidente Célio Ferreira realizou a oração
praxe. Em seguida o presidente lamentou a ausência na reunião, do conselheiro Mário Terra,
que é presidente do conselho diretor do Hospital Regional do Sul de Minas; pois no último
dia 06 de junho acompanhava sua esposa até a maternidade, pois a mesma estava em
trabalho de parto e mais uma outra senhora grávida tiveram de esperar de 7h30 até as 11h
para serem atendidas; pois havia somente uma médica de plantão. Iniciados os trabalhos, foi
dispensada por todos os conselheiros a leitura da Ata anterior, ficando assim a mesma
aprovada. Pauta desta reunião: Programa de Saúde Bucal do Município de Varginha. O
coordenador da Saúde Bucal do município de Varginha, o dentista Evaldo Massote, fez
explanação sobre a situação da Saúde Bucal, as diretrizes na área de saúde bucal de
Varginha, coordenação, promoção e prevenção em saúde bucal, índice de prevenção às
cáries e doenças, inclusive o câncer de boca; a influência do alcoolismo e do tabagismo nas
doenças bucais. Explanou sobre as ações realizadas pelo setor de saúde bucal, prevenção às
doenças e conscientização junto às escolas; visitas às unidades de atenção primária à saúde;
trabalho de prevenção nas escolas; aquisição de equipamentos odontológicos como
autoclaves dentre outros. Sobre educação continuada com os auxiliares em saúde bucal,
falou sobre a licitação para contratar serviços de laboratório, contratação de técnico em
ortodontia, implantação de programa de informatização junto ao almoxarifado, controle de
gastos com pacientes em fase de internação. Mencionou a importância de um protocolo
para que o paciente tenha conhecimento dos procedimentos e sua situação, mencionou os
POPS (procedimento operacional em saúde bucal). O coordenador frisou sobre a
importância da renovação de contrato com o serviço de manutenção técnica de
equipamentos odontológicos, a instalação de novos consultórios na FUVAE (Fundação
Varginhense de Assistência aos Excepcionais) e na Policlínica Bom Pastor; a disponibilização
de uma profissional cirurgiã dentista para o setor de vigilância sanitária, capacitação dos
agentes comunitários de saúde (ACS), do Programa Saúde da Família (PSF). Falou sobre o
início do atendimento a pacientes especiais, com anestesia geral. O presidente do Conselho
Municipal de Saúde, Célio Ferreira, reforçou sobre a participação do Conselho na conquista
de tais recursos para a área de odontologia no município. Continuando sua fala, o
coordenador Evaldo Massote salientou a importância da capacitação prática dos Agentes de
Saúde Básica (ASB), metas a cumprir com pacientes especiais (em número de 08 por mês);
implantação de prontuário eletrônico, aquisição de computadores para o CEO (Centro de
Especialidades Odontológicas). Logo a seguir, foi dada a palavra ao dentista Vinicio Felipe
Brasil Rocha, coordenador do CEO, que explanou sobre a Atenção Odontológica Básica,
falou da parceria com a UNIFAL (Universidade Federal de Alfenas). Solicitou ao Secretário de
Saúde de Varginha, que seja revisto o horário de funcionamento da farmácia da Policlínica
Central, que, no seu entendimento, seria importante o período integral. O secretário de

saúde de Varginha, Dr. José Antonio Valério arguiu a carência de recursos humanos para tal
mudança. Vinício falou sobre o cronograma do CEO, sobre a política nacional de saúde bucal,
mencionou a estrutura precária para atendimento nas escolas; enfatizou a importância da
odontologia familiar e não somente individual, na escola; a questão da carga horária dos
dentistas, a possibilidade de aumento desta carga com os recursos financeiros recebidos, a
intenção de triplicar estes recursos, para um melhor atendimento; falou sobre a disposição
de vagas, a necessidade de seu redimensionamento. O presidente Célio Ferreira mencionou
a importância da informatização da rede de saúde do município, que há bastante tempo se
fala neste tema; o coordenador Vinício mencionou que os planos municipal e plurianual de
saúde são fundamentais para a saúde bucal; salientou a diminuição de cáries em crianças;
falou da importância da capacitação dos dentistas em farmacologia, bem como de exames
periódicos, e também dos mapas de risco nas unidades. O Secretário de Saúde enalteceu o
trabalho de toda a equipe da área odontológica, frisou a necessidade de busca de melhorias
em todos os setores da saúde, bem como a grande necessidade da criação de uma UTI
(Unidade de terapia Intensiva) pediátrica. E mais unidades do PSF (Programa de Saúde da
Família) para atender os bairros Carvalhos, Cruzeiro do Sul e outros próximos. Salientou a
importância de o Conselho resgatar o tema “drogas” e buscar planejamento e solução, dada
a alta incidência do problema em alguns bairros. Foi brevemente mencionado pelo
conselheiro Claudio Miranda Souza, o COMAD (Conselho Municipal de Política Antidrogas).
Nada mais havendo a tratar, o presidente Célio Ferreira encerrou a reunião às 21h45,
agradecendo a presença de todos e eu, José Aluísio Coelho, a pedido do presidente, lavrei
esta Ata, que será assinada por mim e demais conselheiros, após lida, discutida e aprovada.

