Pronto Atendimento. O representante da FMP Paulo K de Sá, fala que a falta de pediatras é um problema Nacional, e sugere que este tema possa ser aprofundado no próximo Conselho, pois hoje é o pediatra, amanhã serão outras especialidades, sendo preciso amadurecer esta discussão. A Secretária fala que existem hoje cinco urgências, mas o Pronto Socorro Alto da Serra seria caracterizado como uma unidade de pronto atendimento clássica. Portanto fala da importância de se seguir um critério técnico para abrir uma unidade e não político, porque uma vez aberta, é difícil reverter o processo. O Conselheiro Carlos Henrique David fala que atendimentos que poderiam ser realizados no PSF e na unidade básica do Alto da Serra sobrecarregam o pronto atendimento. O Dr. André Cunnerow Emmanuel, diretor do Centro de Saúde se refere ao Quadro Médico, dizendo que em pouco tempo muitos médicos vão se aposentar, citando que é algo que realmente terá que ser discutido pelo próximo Conselho. A Secretária informa sobre os resultados de exames em relação à Gripe A, coloca que de abril para cá não teria havido mais resultados de exames, sendo que só no dia vinte e quatro de agosto é que a FIOCRUZ enviou os resultados de 18 exames, sendo 13 positivos e 5 negativos, sendo que dos 13 positivos somente 3 casos foram a óbito. A coordenadora da Atenção Básica Dra. Márcia Tânia do Nascimento Silva, fala que esses resultados foram bons para o município, e indicam que o trabalho está sendo bem realizado, falando da necessidade de se manter a guarda de prontidão da prevenção. O representante da FMP Paulo K. de Sá, fala do falecimento do Dr António José, grande profissional e figura humana, sugerindo que na abertura da Conferência fosse feito l minuto de silêncio. A Secretária concorda, falando da figura querida que ele era, inclusive entre seus jovens alunos, falando também de sua prática conciliadora, mediadora e sempre com uma palavra de ânimo. O Diretor do SEHAC, Sr Francisco Nóbrega, fala também da grande figura que foi o Dr António José, citando a homenagem emocionante que os alunos do 6° ano da FMP fizeram a ele. A seguir a representante da GRUPARJ, Dra Wanda Heloísa Rodrigues Ferreira agradece a presença da Secretaria de Saúde através da Sra Roseane Borsato Costa em evento da entidade onde estavam presentes 248 pessoas, elogiando a atuação da Sra Roseane. Na sequência o conselheiro Joel, fala que nestes 7 meses em que esteve no conselho, percebeu que o conselho amadureceu muito, dizendo que os conselheiros voltaram a frequentar o conselho, agradecendo a todos pela caminhada conjunta durante este tempo, pedindo então uma salva de palmas para o Conselho. A Secretária informa que a partir de agora será disponibilizando um carro mais amplo para a Comissão de Saúde, havendo só a necessidade de agendar um dia certo da semana para a realização das visitas, pois será o mesmo que realiza transporte de pacientes. A Conselheira Miría Mirta Tabicas de Paula, representante das Mulheres do Retiro, comunica aos conselheiros que não voltará no próximo Conselho, mas que participará da Conferência e que estará sempre que puder no Conselho. Não havendo mais nada a declarar por ninguém, a Presidente do Conselho e Secretária de Saúde Aparecida Barbosa da Silva deu por encerrada a reunião.    Aparecida Barbosa, Presidente deste Conselho agradeceu a presença de todos, sendo a presente ata redigida e estando em conformidade, vai assinada pelos demais Conselheiros Municipais de Saúde.
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