
Ata da Reunião Ordinária de nº 293 do Conselho Municipal de Saúde de Arapongas – CMS, realizada na

data de 15 de Junho de 2021 às 19h30 através de transmissão por Vídeo Plenária. Com a participação dos

seguintes membros, no Segmento Gestores, Sr. Moacir Paludetto Junior – Titular - SEMUS; Segmento de

Prestadores Caren Juliane Tolori Ribeiro – Suplente – HONPAR; Segmento de Trabalhadores, Srs. Eucir

Antônio Zanatta – Titular – SINDSAÚDE, e Alecsandro de Andrade Cavalcante – Titular – SIMPEPAR; no

Segmento de Usuários os Srs (as), Roseli Martauro Marinho – Titular - APDA, Marcos Antonio de Oliveira –

Titular – Sindicato dos Trabalhadores (as) Rurais, Francisco Robério Peres da Cunha – Titular – Pastoral da

Criança, Durvalino de Almeida Filho – Suplente – Pastoral da Criança, Ìyálòrísá Joilda Pereira de Jesus –

Titular – Entidade Religiosa Ilé Àse Ti Tóbi Ìyá Àfin Òsùn Alákétu, e Maria de Fátima Grego – Titular –

UAMMA.  Após  verificação  de  obtenção  de  quórum  o  Presidente  Zanatta  inicia  a  Vídeo  Plenária

agradecendo a participação dos membros, e informa os pontos de Pauta, quais sejam: 1º Aprovação das

Atas Nº 288, Nº291 e Nº 292, e 2º  ponto o 1º Relatório Quadrimestral,  submetendo dessa forma para

apreciação as Atas especificadas, ressaltando que estas já foram enviadas para análise aos Conselheiros, e

indaga se há alguma observação a ser realizada nas Atas. Contudo, não havendo questionamentos quanto

as Atas de nº  288, 291 e 292, estas foram consideradas aprovadas por unanimidade. Faz referência sobre

a Apresentação da SEMUS referente ao Relatório de Gestão da Secretaria de Saúde do 1º Quadrimestre

2021, e expõe que havendo alguma discussão que não seja possível em realizar em tempo, qualquer uma

das Entidades poderá dirigir se a Mesa do Conselho questões, interrogações, questionamentos de qualquer

natureza. Explana que foi informado a Plenária do Conselho sobre a Apresentação executada na Câmara

de  Vereadores,  Legislativo  Municipal,  e  posteriormente  foi  encaminhado  a  cópia  do  documento  pela

Secretaria  de  Saúde,  sendo repassado a  todas  as  Entidades.  Enfatiza  que  orientou  a  SEMUS que  a

Apresentação fosse sucinta, e não haveria a necessidade de passar item por item, sabendo que este fato

geraria uma demanda de mais de uma hora e meia, sendo que não seria o provimento que gostaria de

realizar na data de hoje, e portanto que as colocações fossem realizadas através dos representantes das

Entidades, que munidos das informações, incluíssem dentro do formato da apresentação do Conselheiro

Moacir.  Ato  contínuo,  o  Conselheiro  e  Secretário  Municipal  de  Saúde  Moacir  também  agradece  a

participação de todos, e aborda que pela 1ª vez a Apresentação do Relatório Quadrimestral foi a que mais

obteve  quórum  dos  vereadores,  e  que  essa  situação  demonstra  o  interesse  da  maioria  dos  novos

vereadores,  favorecendo assim quanto ao surgimento de alguma dúvida destes,  e que foi  possível  ser

sanadas  no  momento  da  Apresentação.  Com  prosseguimento  inicia  a  Apresentação  do  Relatório

Quadrimestral  2021,  cita  que  esta  foi  realizada  no  dia  28  de  maio  de  2021  na  Câmara  Municipal  de

Vereadores,  que  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  através  deste  documento  presta  contas,  tornando
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públicas  as  ações  realizadas  no  1º  Quadrimestre  de  2021,  considerando  o  que  determina  a  Lei

Complementar  Nº141,  de 13 de Janeiro  de 2012,  que regulamentou a EC 29,  instituindo ao Art.  36 a

apresentação de relatório  detalhado referente ao quadrimestre  anterior.  Faz referência  a Receita  do 1º

Quadrimestre de 2021 que com a soma dos Impostos Municipais totalizou R$ 82. 640.967,56, com valor

mínimo que o Município deve aplicar de 15% de R$ 12. 396. 145,13, e que as transferências da União foram

R$ 7.696. 982,97, e do Estado R$ 690.399,10, e sobre esse valor o Conselheiro Moacir enfatiza que os

repasses advindos do Estado aos Municípios como sempre são baixos, sendo menos de 0,1 comparado a

transferência do Governo Federal, e referente as Receitas Patrimonial foram R$ 12.603,12, com total de R$

20. 796. 130,12 de Receitas. Segue apresentando as despesas, totalizando R$ 29.216.408,92 de acordo

com EC / 29, com 35,35% dos valores arrecadados, e com total liquidado EC/29 de R$ 18.242.175,21 com

percentual de 22,07%, e de todas as fontes R$ 37.900.136,51, ressalta que foram aplicados R$17,1 milhões

a mais que o mínimo obrigatório por lei, devido ao aumento das demandas. Em prosseguimento cita sobre o

Demonstrativo das despesas empenhadas/ liquidadas por vínculos referentes ao 1º Quadrimestre de 2021,

e aborda sobre a Aquisição de Ambulâncias SAMU, sendo um recurso de Emenda Parlamentar, que foram

adquiridas 02 Ambulâncias, no qual o valor de R$48.760,00 foi o saldo da Emenda, e sobre esse fato foi

verificado, e poderá ser utilizado para compra de equipamentos para Média Complexidade, como exemplo

um  Cardioversor,  ou  um  Respirador.  O  Conselheiro  Moacir  frisa  que  esses  equipamentos  já  foram

adquiridos, e que em breve entrará nos valores liquidados, e refere-se ao total de Recursos Ordinários

Livres empenhados de R$16.536.261,44 aplicados na Saúde somente no 1º Quadrimestre. De acordo com

a Apresentação  também coloca  que  sobre  os  Agentes  Comunitário  de  Saúde  são  171  o  número  de

Profissional que atuam nas Unidades Básicas de Saúde, e que durante o 1º Quadrimestre houveram 69.604

visitas domiciliares, mantendo os cuidados que todos já conhecem, mas que recebem críticas em relação há

alguns bairros que ainda esses Agentes Comunitários não chegaram, sendo esse fato uma questão crônica,

que  envolve  certa  dificuldade  funcional,  como  exemplo  as  demandas  já  recebidas  da  Região  do  San

Raphael e Araucária também, e enfatiza que o planejamento é ainda esse ano realizar o remanejamento

dos funcionários de Saúde, para que possam suprir um pouco mais essas Áreas desassistidas, por não

haver possibilidade de contratação de novos servidores devido ao Decreto de Calamidade Pública. Expõe

que  atualmente  a  Política  Nacional  de  Atenção  Básica  tira  a  obrigatoriedade  que  tenha  um  Agente

Comunitário para cada MicroÁrea, gerando maior flexibilidade, mas visualiza que seja prejudicial o vínculo

da Atenção Básica,  quando é dado a possibilidade de abrir  uma estratégia da família apenas com um

Agente Comunitário de Saúde. Cita que há 32 Médicos dentro da Atenção Básica na Estratégia Saúde da

Família, 30 Equipes e 29 Unidades, e que há algumas Unidades onde tem mais de um Profissional Médico
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atendendo, como é o caso da UBS San Raphael. Ato contínuo explana que houve uma iniciativa de ter um

Médico “coringa”, no qual este Profissional acaba atuando em alguns vazios Assistenciais, o mesmo se

chama Sr. Nicolas que foi residente na HONPAR, e ressalta que recebe alguns feedback dos pacientes do

Ulisses  Guimarães e  Centauro  perante aos atendimentos deste  Profissional,  que gostaram e que  seja

possível a permanência do mesmo no local. Aborda que quando em uma Unidade o Médico entra de férias,

os atendimentos não param, pois é acionado o Sr. Nicolas para suprir, e em alguns aspectos quando tem

um movimento maior em determinadas Unidades, o Profissional também é chamado, e que este tem uma

certa flexibilidade, no qual está “apagando diversos incêndios” que antes aconteciam. Segue informando

que foram registrados 65.399 consultas médicas, de acordo com as ações realizadas no 1º Quadrimestre.

Explana sobre o número de 30 Enfermeiros e de 34 Auxiliares de Enfermagem que atuam nas Unidades

Básicas de Saúde, e destaca sobre o trabalho desses Profissionais, mencionando que o alicerce da Atenção

Básica está na figura do Enfermeiro(a) que fazem o papel de Gestão, e ainda com toda uma sobrecarga de

dar a Assistência a população. Referencia que o total de consultas nessa Área foi de 29.757 e informa

também que na Área de Saúde Bucal  na Estratégia  Saúde da Família  há 29 Cirurgiões Dentistas,  18

Profissionais  entre  Auxiliares e  Técnico  em Saúde Bucal,  com diversas Áreas de atuação,  registrando

dentro  das  ações  realizadas  no  1º  Quadrimestre  7.352  Procedimentos  Clínicos,  908  Procedimentos

cirúrgicos, e 2.951 Ações de promoção e prevenção, além de 166 exames radiográficos. Cita que são 06

Profissionais Fisioterapeutas que atuam nas Unidades Básicas de Saúde, e que os mesmos trabalham com

revezamentos, e a cada dia estão em uma Unidade diferente, no qual fazem os atendimentos e as triagens

para outros serviços de Fisioterapia, sendo que totalizaram 2.079 ações entre Consultas, Prática Corporal,

Atividade Educativa e Visitas Domiciliares.  O Conselheiro  Moacir  segue apresentando sobre a Atenção

Especializada e seus locais de atuação, sendo Centro de Especialidades Jaime de Lima; Centro Integrado

de Saúde da Mulher – CISAM; Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II e AD) e Centro de Especialidades

Odontológicas  (CEO);  Clínica  de  Fisioterapia  Municipal;  Fisioterapia  e  Hidroterapia  nos  Centros  de

Convivência dos Idosos ( CCI – Araponguinha, Palmares e Petrópolis); Clínicas Credenciadas: Fisioterapia,

Hidroterapia e Psicologia, e Clínicas Médicas Credenciadas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde em

diversas Especialidades. E sobre esse assunto menciona que houve toda uma discussão forte no início do

ano, e cogitou-se até na possível saída do Município do Consórcio Intermunicipal de Saúde  - CISVIR, e que

todos devem lembrar, houve a preocupação, pois havia a possibilidade ou do Município credenciar diversos

Serviços por  conta própria,  ou o  Município  se associar  ao CISMEPAR que é o Consórcio  veiculado a

Londrina, mas depois de algumas reuniões, e com as análises feitas também, houve a visita do Presidente

do Consórcio Intermunicipal de Saúde recentemente, que também é Prefeito de Mauá da Serra, e a decisão
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foi de permanecer no Consórcio, e deixa claro para todos os Conselheiros que não se cogita a possibilidade

de saída do Consórcio Intermunicipal de Saúde. Faz a colocação que conforme essa situação, possibilitou

iniciar um estudo de uma possível nova Sede do Consórcio no Município de Arapongas, com a inclusão de

outras  Especialidades,  assim  como  da  abertura  de  outros  horários  no  Município,  para  que  outros

Profissionais,  como também a demanda reprimida seja  suprida,  assim como  recentemente quando foi

aberto a Oftalmologia no Consórcio, que o Município está conseguindo avançar e dar conta dessa demanda

reprimida,  mas que ainda há muito. Explana que recentemente também teve a abertura do Serviço via

CISVIR de Oftalmologia, sendo extremamente de grande valor para o Município, na HONPAR, que foi por

meio do Médico Oftalmologista Dr. Ricardo, e as agendas serão como a do CISVIR. Salienta que está

havendo certa resistência de alguns pacientes de comparecerem ao HONPAR, na Clínica de Oftalmologia,

por ser uma Hospital de referência COVID, e que alguns pacientes da última agenda faltaram, mas as vagas

estão sendo abertas para que haja uma redução dessa demanda, não apenas daqui, mas de toda a região.

Referente ao exposto a Conselheira Caren cita que parece que teve uma baixa por conta da questão do

COVID, mas que os pacientes podem reagendar e está aberto o ambulatório para consultas, ressaltando

que sabe das dificuldades, que a população está com medo, mas está em aberto. O Conselheiro Moacir

expressa que é um local diferente e a população muitas vezes não conhece o ambiente, e sobre essa

dificuldade de acesso  há uma tentativa de trabalhar com os pacientes, explicando à eles, e acredita que em

breve será superado, e a intenção é que o serviço amplie e tudo o que hoje está sendo feito na Oftalom

passe a ser realizado nesse Município, desde de cirurgias e dos procedimentos, de todas as demandas não

apenas de Arapongas mas de todo o Vale do Ivaí,  que são refeenciados para Oftalom. O Conselheiro

Moacir segue com a Apresentação e informa sobre o Centro de Especialidades Jaime de Lima, sendo que

no  local  totalizam  15  Profissionais  Médicos  com  Especializações  em  Cardiologia,  Reumatologia,

Gastroenterologia, Endocrinologia, Neurologia, Neuropediatria, Pneumologia, Clínica Geral, Hematologia e

Perícia Médica do Servidor, e que ao final do 1º Quadrimestre de 2021 foram 4.925 consultas, e com mais

5.972 antedimentos executados pela equipe de Enfermagem como Consultas, Inalações, Glicemia Capilar e

Aferição  de  Pressão,  sendo  02  Enfermeiras  e  04  Profissionais  entre  Auxiliares  e  Técnicos  (as)  de

Enfermagem. Quanto as Clínicas Credenciadas e Ambulatório – CISVIR, as Especialidades ofertadas são,

Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Nefrologia, Oftalmologia com 907 consultas

realizadas,  Ortopedia  com  991  consultas,  Otorrinolarigologia,  Psiquiatria,  Reumatologia,  Urologia,  CD

implantodontista, com registro total de consultas executadas de 4.948 no 1º Quadrimestre, e sendo que

alguns desses Serviços também são oferecidos no Centro de Especialidades Jaime de Lima. O Conselheiro

Moacir faz lembrança aos membros do Conselho que alguns Médicos que atuam no Jaime de Lima são
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credenciados pelo próprio Município, como Neuropediatria,  Neurologia,  Reumatologia, e sobre a Clínica

Geral enfatiza que o Dr. Alecsandro também acaba fazendo uma ponte com a Saúde Mental, e que essa

demanda da Saúde Mental está cada vez maior, e acredita que as duas Áreas que precisarão ser muito

fortalecidas, principalmente no Pós Pandemia é a Fisioterapia e a Saúde Mental. Explana que a UNOPAR

está em um processo de estruturação da Clínica de Fisioterapia Ensino,  e que em breve haverá essa

Clínica no Município, com essas Áreas de Fisioterapia atuando na UNOPAR, e que com certeza haverá

aproximação para que esse Serviço possa ser ampliado também para os munícipes de Arapongas. Sobre a

Atenção Especializada – Centro  Integrado Saúde da Mulher  o  Conselheiro  cita  que a equipe é  de 04

Médicos,  04  Enfermeiros  (as),  05  Auxiliares  e  Técnicos  (as)  de  Enfermagem,  01  Nutricionista  e  01

Psicóloga, com registro de 3.109 consultas de Gestantes e Puerpério e Puericultura;  884 consultas de

Gestantes de Alto Risco, e lembra sobre esse fato que a equipe do Alto Risco está atuando no CISAM, não

mais necessitando irem para Apucarana, sendo um ganho muito significativo para o Município, após um

longo período de negociações e discussões.  Salienta que antes todas as gestantes precisavam ir  para

Apucarana, e atualmente a equipe toda vem, e recentemente após a aquisição de um equipamento de

cardiotocógrafo, onde foi enviado para a Unidade Básica de Saúde San Raphael, o Dr. Guilherme está

atendendo todas as gestantes daquela Região, não necessitando dessas se deslocarem até o CISAM para

serem consultadas.  Ato  contínuo,  faz referência  sobre a Atenção Especializada Saúde Mental,  com os

seguintes locais  de  atendimento:  Centros de Atenção Psicossocial  –  CAPS II  e  CAPS AD;  Centro  De

Especialidades Jaime De Lima; Ambulatório De Psiquiatria – CISVIR Arapongas e Psicólogos, e com os

registros de 2.232 consultas de Psiquiatria, 1.349 consultas de Psicologia, 2.440 consultas de Enfermagem

e 214 atendimentos de Assistente Social,  e faz uma observação da intenção de ampliar a questão do

CISVIR, do estabelecimento para poder ofertar dentro das principais consultas na Área da Saúde Mental, e

que com certeza esses atendimentos na Área da Psicologia e na Área da Psiquiatria via CISVIR serão muito

ampliados,  caso  seja  possível  mudar  para  uma Sede,  onde  haverá  um espaço  maior  para  isso.  Com

prosseguimento sobre os dados da Atenção Especializada, se refere a Saúde Bucal, sendo os Centro de

Especialidades Odontológicas, APAE, Bebê Clínica ( UBS CAIC) e CISVIR, contando com 19 Cirurgiões

Dentistas  e  08  Auxiliares  e  Técnicos  (as)  em  Saúde  Bucal,  sendo  que  as  Ações  realizadas  no  1º

Quadrimestre de 2021 obtiveram o resultado de 4.084 atendimentos entre o CEO e APAE, havendo uma

Profissional do Município cedida para APAE atuando no Consultório Odontológico, favorecendo e facilitando

o acesso  desse  público  que  fica  dentro  da APAE,   e  frisa  que  também foram 120 próteses  dentárias

oferecidas, e lembra que o ritmo da próteses ainda está lento devido a questão ainda da Pandemia, e os

Atendimentos  Odontológicos  ficaram  muito  prejudicados,  quanto  que  na  Bebê  Clínica  foram  2.906
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atendimentos e no CISVIR 07 atendimentos na Área de implantodontia. Sobre a Bebê Clínica, o Conselheiro

Moacir diz ser uma forma adaptada na UBS do CAIC, onde há excelentes Profissionais, mas que o local

ainda não tem uma estrutura física digna de um atendimento para população de 0 a 6 anos, e frisa que

recentemente a Secretária conseguiu um estabelecimento alugado, porém era um local onde já funcionava

uma Clínica Odontológica, mas que favorecerá muito para dar celeridade na Implantação desse Serviço, e

que em breve, muito provavelmente no 2º semestre ainda deste ano haverá a inauguração da Bebê Clínica

Odontológica aqui no Município, sendo um local específico, onde se der tudo certo a acomodação será  de

03 a 04 Consultórios Odontológicos,  como também uma Central  de Imunização Infantil.  Informa que o

referido local é próximo ao Colégio Antônica, onde estava locado a Clínica A, e ressalta  que os consultórios

já foram comprados, e que está sendo realizado as adequações deste estabelecimento, aumentando assim

os atendimentos das crianças. Cita sobre a Atenção Especializada Fisioterapia, contando com 03 Centros

de Convivência dos Idosos, 01 Clínica de Fisioterapia Municipal e outras Clínicas Credenciadas e CISAM,

no qual  obtiveram o registro  de 12.632  atendimentos  nesse 1º  Quadrimestre.  Faz referência  sobre  os

Prontos  Atendimentos,  que  são  01  UPA –  Unidade  de  Pronto  Atendimento,  01  –  Unidade  de  Pronto

Atendimento 24horas, 03 Prontos Atendimentos 18horas nas regiões do Flamingos, Palmares e Petrópolis,

com uma equipe composta de 23 Médicos por dia em regime de plantão, 27 Enfermeiros, 86 Técnicos de

Enfermagem e 7 Farmacêuticos, incluindo também os Médicos que realizam plantões de 12h, 6h entre UPA,

PAI E PAM, efetuando dessa forma 55.837 atendimentos. O Conselheiro Moacir apresenta também sobre a

equipe do SAMU,que executaram no 1º Quadrimestre 2.882 atendimentos da Unidade de Suporte Básico e

534 atendimentos da Unidade de Suporte Avançado – UTI Móvel. Explana em seguida sobre a Assistência

Farmacêutica,  com a  dispensação  de  23.899  Medicamentos  Básicos;  10.616  Medicamentos  sujeitos  a

Controle Especial e 2.586 Insulinas NPH e Regular na Farmácia Central,  além da entrega de 6.750 na

Farmácia  Especializada,  e 61.073 medicamentos entregues nas Farmácias dos 03 18horas e  do UPA,

contando assim com 14 Profissionais Farmacêuticos e 16 Atendentes de Farmácia. Sobre o Serviço Social

da Secretaria Municipal de Saúde coloca que há 01 Profissional da Área, na qual a mesma realizou 155

atendimentos no 1º Quadrimestre, com ações voltadas a Captação de Doadores de Sangue; Bolsas de

Colostomia;  Processo de  Vasectomia  e  Laqueadura,  e  Processo de Órteses  e  Próteses.  Na Vigilância

Epidemiológica conta com 1 Médico; 02 Enfermeiros (as); 03 Auxiliares e Técnicos (as) de Enfermagem; 01

Técnico de Laboratório; 01 Farmacêutico e 01 Assistente Social; registrando 513 Consultas Médicas, 2.117

Consultas de Enfermagem, 459 Nascidos Vivos, 476 Óbitos, 05 Óbitos Fetais ,05 Óbitos Infantil,  e 01 Óbito

Materno,  com  uma  taxa  de  21,78%  de  Mortalidade  Infantil.  Aborda  também  sobre  os  novos  casos

registrados no 1º Quadrimestre,  no que tange a Dengue com total  de 46,  04 de Tuberculose , 01  de
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Hanseníase, 06 HIV/AIDS, 19 de Sífilis, e 7.795 casos de COVID confirmados, 21.439 Testes de COVID

realizados,  com registro de 233 Óbitos,  com a taxa de letalidade equivalente a 2,98%. Ato contínuo,  o

Conselheiro Moacir faz a colocação sobre o Departamento de Saneamento e Vigilância Sanitária, no qual

registraram 813 Inspeções Sanitárias; 806 Licenciamentos de Estabelecimentos; 148 Inspeções de Saúde

do Trabalhador; 126 Observações de Animal  Agressor; 248 Conferência de Medicamentos Psicoativos e

outros  sujeitos  a  controle  especial;  265  Fiscalizações  do  uso  de  Produtos  Fumígenos  em  Ambientes

Coletivos Públicos e Privados; e 182 Inspeções para Emissão do Habite-se. Informa referente ao Controle

de Endemias, no qual fazem parte 70 Agentes que executaram 62.104 visitas domiciliares, 560 visitas em

pontos  estratégicos,  70  bloqueios,  além  de  60  atendimentos  relacionados  a  animais  peçonhentos.  O

Conselheiro também expressa sobre a Central de Ambulância e Transporte Sanitário que registrou 7.350

pacientes transportados, sendo que 2.780 dentro de Arapongas, e sobre esse fato coloca que precisará

fortalecer a questão do transporte, pois a demanda está aumentando  e que o foco é o transporte fora do

Município, e tem conhecimento que precisa ser realizado os atendimentos, assim como haver as filtragens.

Cita  também  sobre  os  Exames  Complementares,  contando  com 07  Laboratórios  de  Análises  Clínicas

credenciadas e 01 Laboratório Próprio de Análises Clínicas anexo ao UPA, com um número de 13.247

exames  efetuados,  como  Radiografias,  Ultrassons,  Tomografias,  Ressonâncias,  Ecocardiogramas,

Endoscopias,  Colonoscopias,  Biópsias,  Exames  Oftalmológicos,  Exames  Fonoaudiológicos  e  outros.  O

Conselheiro Moacir também apresenta sobre o Setor de Ouvidoria, no qual conta com uma Profissional que

executou durante o 1º Quadrimestre de 2021, 88 atendimentos,  aborda que ainda há pouca demanda,

sendo  a  rede  social  facebook  muito  acessada  como  forma  de  Ouvidoria,  e  que  esse  trabalho  de

fortalecimento está sendo praticado em todas as Unidades, onde os Profissionais são orientados a repassar

o canal direto da Ouvidoria. Explana também sobre as Ações de destaque no 1º Quadrimestre de 2021, com

registro de aquisições de 02 ambulâncias, 01 Veículo Ford Ka, 01 Veículo Van, com Recursos do Estado,

sendo uma partícula pequena de participação do Município, Aparelho de Ultrassom para o CISAM, também

com Recursos  da  Secretaria  de  Saúde  do  Estado,  02  Cardiotocógrafo,  5.000  Unidades  de  Testes  de

Antígeno  e  3.00  Testes  IGG/IGM,  ambos  para  COVID,  dando  suporte  para  auxiliar  no  diagnóstico  de

pacientes tanto na HONPAR, quanto no Pronto Atendimento 24 Horas - Humaniza, sendo que alguns testes

já foram realizados na Cadeia, mas o objetivo é a Vigilância Epidemiológica, que conta com uma média de

mais de 120 testes executados diariamente, frisando que a procura tem aumentado, e que a orientação é

para aquelas pessoas que fazem testes de forma particular,  tendo resultado positivo,  procurem a Área

médica, e isolem-se, sendo esse fato muito difícil, trabalhar com a conscientização quanto ao isolamento

das pessoas positivas. O Conselheiro Moacir finaliza a sua Apresentação relatando como Ações desse 1º
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Quadrimestre de 2021 a distribuição de Escovas de Dente em parceria com a Secretaria de Educação, a

realização de 03 mutirões  de Ortopedia  e  o  início  da Prestação de Serviços da empresa Terceirizada

Humaniza no Pronto Atendimento 24 Horas. O Presidente Zanatta com a palavra submete aos Conselheiros

realizarem alguma colocação, quanto ao Relatório apresentado, e ressalta para que esse se apropriem de

algum tema para e Reunião do dia seguinte, sobre o DigSus ou  RAG, assim como a discussão do Plano

Municipal de Saúde. O Conselheiro Robério se reporta ao Conselheiro Moacir sobre a questão de Óbitos

Infantil, que por ser membro da Pastoral da Criança identificou um número muito expressivo de 21,78%, e

indaga como está funcionando as questões de investigação, com relatividade ao COVID, e sobre a mãe que

veio a óbito, se está havendo alguma falha da Santa Casa, pois achou um número muito alto, e expõe que

gostaria de de alguma Comissão para estar investigando melhor essa situação. O Conselheiro Moacir então

informa que a equipe de Vigilância Epidemiológica passou que a maioria desses casos estão relacionados

com má formação, sendo que no ano de 2019 infelizmente foi o pior em relação a taxa de Mortalidade

Infantil dos últimos quatro anos. Salienta que o ano de 2020 encerrou com uma taxa excelente, abaixo de

02 dígitos, e que esse ano infelizmente esse número de má formação voltou a aumentar, e que a Comissão

de Investigação  de  Óbitos  Materno  Infantil,  tem funcionado  junto  a  Vigilância  Epidemiológica,  Atenção

Básica,  e  alguns  desses  óbitos  ainda  estão  sobre  investigação.  O  Conselheiro  Moacir  se  reporta  ao

Conselheiro Robério que acha interessante dentro do possível levar as informações detalhadas dentro da

Pastoral da Criança, para que este faça uma discussão no local, e aborda que em relação a Santa Casa os

Serviços estão fluindo muito bem, referente a Área Materno Infantil, mas que algumas coisas sempre tem

que melhorar, e que gostaria que estivesse um Serviço de Ultrassom 24h, algo que ainda não tem na Santa

Casa, e que alguns atendimentos poderiam melhorar nesse aspecto. Ressalta que não houveram mais

falhas graves de plantões de falta de Médico,  e que acredita que depois que mudou a sistemática do

Convênio, onde amarrou o Convênio ao pagamento dos plantões médicos esse fato não ocorreu mais, e na

Área Materno Infantil não recebeu mais reclamações das mães. Cita que foi fortalecido dentro do CISAM na

contratação de novos Ginecologistas Obstetras, aumentando a oferta de consultas, e através da Aquisição

de Aparelho Cardiotocógrafo está em processo de diálogo com uma Médica Ginecologista, para que esta

seja credenciada atuando em uma das Regiões onde tem alta taxa de natalidade, sendo a primeira no

Jardim  San  Raphael,  devido  a  alta  densidade  populacional,  e  estaria  também atuando  na  Região  do

Araucária, que apresentou também uma demanda muito grande, e fará um trabalho parecido ao que o Dr.

Guilherme vem fazendo no San Raphael, e a intenção é esse ano levar esse mesmo Serviço para a Região

do Araucária,  onde também tem maior  taxa de natalidade dentro do Município.  O Conselheiro  Robério

questiona se o fator de má formação envolve em haver muitas gestantes jovens, ao que o Conselheiro
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Moacir responde que tem as questões de gravidez precoce, mas que a taxa não são tão altas para impactar,

mas que não saberia afirmar com toda clareza o que pode estar causando essas má formações, porém tem

alguns fatores que estão sendo levantados, e não sabe se chegará a concluir algum fator específico, se

será apenas de uma Região ou de diversas Regiões esses óbitos, mas que a tendência agora desde o mês

maio é que o índice diminua, que a mortalidade em maio foi muito baixa, e a tendência, esse percentual seja

cada vez menor, caso a mortalidade não ocorra nos próximos meses. E aponta que não sabe se chegará

abaixo de 2 dígitos esse ano, mas que está sendo trabalhado tanto em atendimentos de gestante de alto

risco, nas novas contratações de médicos no CISAM, assim como o atendimento do Dr. Guilherme na UBS

San Raphael, e que a Santa Casa de certa forma está caminhando dentro de uma padrão de normalidade,

mas sempre podendo melhorar,  e acredita que consigam chegar muito próximo, e que alguns fatores de má

formação fogem um pouco da governabilidade, do braço da Assistência,  e que o óbito materno ocorreu

devido ao COVID. O Conselheiro Robério agradece a explanação do Conselheiro Moacir, salientando que

as investigações possam trazer uma linha de raciocínio, para tentar amenizar e reduzir esses índices, e se

hauver uma correlação em alguma deficiência nos atendimentos, para que possam tomar uma ação e  não

permitir. O Conselheiro Durvalino argumenta sobre a questão do Asilo – Lar São Vicente de Paulo, e o

Conselheiro Moacir expõe que no local há 43 idosos institucionalizados, desses 33 foram diagnosticados

com COVID no início do surto, onde houveram o registro de 05 óbitos, havendo ainda 02 idosos internados,

um desses em estado grave, e outro em leito de enfermaria, e ao que tudo indica sairá bem, que tem torcido

para  que  isso  aconteça.  Sobre  os  idosos  que  estão  no  Lar,  os  mesmos  estão  sendo  monitorados

diariamente  pela  equipe  extra,  composta  por  01  Médico  e  01  Enfermeira,   sendo  que  esses  idosos

felizmente tem apresentado quadro de melhora,  e que foi  realizado mas uma etapa de nova testagem

desses,  estando no aguardo para o resultado na quinta feira,  e relata que ao que tudo indica um dos

funcionários foi o vetor de transmissão, por não estar havendo visitas  no Lar São Vicente de Paulo, e que

os idosos estão no local isolados, sendo que todos  foram vacinados com a 1ª e 2ª dose, assim como os

Profissionais,  e que tem visto discursos em relação a efetividade da vacina,  mas aborda que a fala é

totalmente ao contrário, porque se não houvesse a vacinação, aconteceria uma tragédia no local, que dos

43 idosos,  05 foram a óbito,  com a saúde extremamente debilitada,  alguns já não se comunicavam, e

infelizmente  nesse  momento  mesmo com a  vacina,  o  corpo  não  conseguiu  reagir,  e  dos  funcionários

nenhum teve caso grave  da doença,  porém foram encaminhado equipamentos  de proteção para essa

Instituição, e esse acompanhamento de Médico e Enfermeira continuará nos próximos dias, até que todos

os idosos  superem essa  fase de transmissão  da  doença.  O Presidente  de  Mesa Zanatta  considera  a

Apresentação do Relatório de Gestão do 1º Quadrimestre de 2021 aprovada por todos os presentes, por
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não haver mais manifestações, e agradece novamente a todos os que participaram desta Vídeo Plenária,

dando encerramento  a  mesma,  a  qual por  degravação,  eu,  Giziele  Regina  Ruiz  Mendes  –  Secretária

Executiva, junto ao Presidente e Conselheiro Eucir Antônio Zanatta, em 08 de Julho de 2021 lavramos a

presenta Ata. 
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