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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde (COMSAÚDE), realizada no dia vinte e três de junho de 2009, terça-feira, no auditório"-do Centro de Saúde Coletiva Prof. Manoel José  Ferreira/ IMUCA, situado à Rua Santos Dumont, número cem, Centro, Petrópolis, RJ, com início previsto para as dezoito horas e trinta minutos convocado através do Diário Oficial do Município n° 3279, de 19 de junho de 2009, pela Presidente Aparecida Barbosa, contendo os seguintes assuntos de pauta: primeiro: "Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior"; segundo: "Leitura de Expediente"; terceiro: "Informes"; quarto: "Ordem do dia: a) Apresentação do Relatório do mês de maio da Comissão de Saúde, b) Apresentação da complementação do Relatório de Gestão 2008, c) Pacto pela Saúde, d) Conferência Municipal de Saúde, e) Apresentação do Espaço Clínico de Correas, f) Hospital Santa Teresa; quinto: "Assuntos Gerais"; sexto: "Definição de pauta da próxima reunião". Após a leitura da ata anterior, a Presidente pediu que constasse a seguinte ressalva, a votação foi por uma proposta para complementar o Relatório de Gestão 2008, e fazer o de 2009 de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde. A ata foi aprovada. Em informes, a Secretária pediu que Ana Edite entrasse em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, pois a mesma ficou responsávelpêla senha de acesso ao cadastro de Conselhos de Saúde do Rio de Janeiro. Foi confirmado a liberação da impressora doada pela Secretaria Estadual de Saúde. Dr. Ricardo Blanc justificou sua saída na última reunião, pois havia no mesmo horário outra reunião na Unimed onde também é Conselheiro, sendo sua presença comprovada através da ata e livro de presença e por isso não pode responder a reclamação do Sr. Tobias Barros Maia e explica ao Conselho que em 14 de maio de 2009, a esposa do Sr. Tobias, gestante de 8 meses, chegou ao Pronto Socorro Leônidas Sampaio em crise hipertensiva 20X13, com edemas no M..I.D.E., no que para entendimento médico, já seria o início do quadro de eclampsia , ressaltou o excessivo ganho de peso, que alguns remédios de uso mais comum em postos, de fato não havia, entretanto, a idralazina havia, mas devido a urgência, a enfermeira não teria encontrado, o médico entrou em contato com o SEHAC onde temos a nossa unidade de alto risco, e o mesmo pediu a transferência da paciente; que lamenta a dor e a perda da família, pois também^, é pai, e a resposta por escrito virá de acordo com o andamento do processo, pois ainda respondia pelo Pronto Socorro Leônidas Sampaio e pediu à Secretária de Saúde a abertura da Sindicância para apuração dos fatos. Sr. Tobias falou que irá aguardar a resposta, mas que no momento, a resposta por escrito que ele aguardava era qual providência seria tomada quanto a estrutura de funcionamento do Pronto Socorro, também em relação as rotas das ambulâncias, as providências   futuras para que novos casos não aconteçam. Aparecida Barbosa frisou a     ^ presença da Dra. Vanessa Katz, que utilizando a palavra falou do curso que o Ministério   ^ Público Estadual irá promover em agosto para a capacitação dos Conselheiros, que a ^ráN/ N Vanessa Seguezzi irá participar, que irá ocorrer em todos os municípios do Estado do RíoMe    \ Janeiro e começará em Petrópolis. Encaminhamentos: l- Recebemos protocolado através daX\ Secretaria de Saúde entrada n° 0582, em 18/06/2009 um ofício circular do SESDEC GS/CES fff^--n° 012/09 com a recomendação n° 27 de 10/07/08 que trata da criação das 'Comissões    -'•-•• Intersetoriais  de   Saúde   Mental  em  todos  os  Estados  e  Municípios  brasileiros,  para acompanhamento e a fiscalização das políticas de saúde mental, e concordamos em montar  "ff" esta comissão depois da Conferência Municipal de Saúde que ocorrerá em agosto. 2- A trpca ^* da suplência da Amorama protocolada, antes da abertura da reunião, assinada pelo Presidente j^? da Associação Leonardo Santos Cruz, que desde o dia 23 de maio de 2009, a composição ficará: titular Joel Martins Salomão e suplente Sebastião Souza Silva. 3- Protocolado antes da reunião carta da Comissão de Saúde pedindo informações sobre cirurgias feitas nos últimos^ 30 dias na emergência Vermelha, contrato firmado entre o Hospital Santa Teresa e a Secretaria Municipal de Saúde, relatório com informações individualizadas das internações do Corpo de
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