
Ata da Reunião  Plenária Ordinária Nº  300 do Conselho Municipal de Saúde de Arapongas – CMS,
realizada na data de 09 de março de 2022 às 20h00, com a segunda chamada, no Auditório do Paço
Municipal,  com a  participação  dos  seguintes  Membros:  no  Segmento  Gestores  Srs.  (as).  Moacir
Paludetto Junior – Titular – SEMUS e Elizabeth Fernandes Penha – Titular – SEMUS; Segmento de
Prestadores Sra. Márcia Cristina Krempel – Titular – HONPAR; Segmento de Trabalhadores, Srs. (as).
Eucir Antônio Zanatta – Titular – SINDSAÚDE; Gisele Dias Picolo – Titular – COREN e Alecsandro de
Andrade Cavalcante – Titular – SIMEPAR; no Segmento de Usuários os Srs. (as) Antonio Jorge Magro
–  Associação  Ulisses  Guimarães  –  Titular,  Durvalino  de  Almeida  Filho  –  Suplente  –  Pastoral  da
Criança, Ìyálòrísá Joilda Pereira de Jesus – Titular – Ent. Religiosa ILÉ ÀSE TI TÓBI ÌYÁ ÀFIN ÒSÙN
ALÁKÉTU; Sérgio Aparecido Ribeiro da Silva – Suplente – AIABA. Após verificação da obtenção de
quórum,  com  a  contagem  nominal  dos  presentes,  o  Presidente  Zanatta  deu  início  a  Reunião,
ensejando boa noite a todos e comunica que o Secretário de Saúde Moacir solicitou que as Gerências
da SEMUS estivem presentes para a apresentação do Relatório do 3º Quadrimestre de 2021, portanto
agradecendo também a presença das Sras. Fabiane Matsumoto de Souza Kizima – Coordenadora do
Programa Estratégia  de  Saúde  da  Família  e  Vanessa Cristina  Pedroso  –  Gerente  da  Central  de
Ambulâncias.  Ato  contínuo,  o  Presidente  Zanatta  faz  referência  a  Pauta,  e  cita  o  1º  Ponto  –
Aprovação das Atas de Plenárias Nº298 e Nº299, não havendo nenhuma observação quanto as Atas
citas,  estas  foram consideradas aprovadas por  unanimidade;  informa sobre o  2º Ponto – Ofícios
Encaminhados, Nº07/2022 –  COMITÊ INTESETORIAL DE SAÚDE MENTAL – Indicação Titular  e
Suplente;  e sobre esse assunto coloca que a Mesa realizou a recondução dos Srs (a) Eucir Antônio
Zanatta – Titular e Elizabeth Fernandes Penha – Suplente para a representação do Conselho Municipal
de Saúde no Comitê Intersetorial de Saúde Mental, que o mesmo está sendo reativado no período pós
Pandemia, reintegrando membros que foram substituídos e com a inclusão de outras quatro instâncias,
como o Pronto Atendimento 24 hrs Alberto Esper Kallas – Humaniza, Pronto Atendimento 24 hrs –
UPA, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e a Gerência da Atenção
Básica, com a coordenação do Secretário de Saúde. Cita o Ofício Nº09/2022 – CONSEG; e sobre este
coloca que acredita  que devem se apropriar,  pois  diante  da análise  da documentação do projeto
arquitetônico e do que foi discutido em Plenária Nº296, sendo a penúltima reunião em novembro de
2021,  o  Conselho  avalizou  que  deveria  fazer  primeiramente  o  encaminhamento  ao  Conselho
Comunitário de Segurança Pública, e que conforme solicitação do Conselheiro Alecsandro, que seja
enviado  também ao  judiciário,  a  Juíza  Corregedora,  e  que  também fará  a  entrega  ao  Executivo
Municipal, fazendo a leitura do ofício. Expõe que identificaram que há uma pequena área como posto
de enfermagem e uma outra área considerada como um ambulatório enfermaria com dois leitos, e
sendo o posto de enfermagem uma área para serviço, não terá área para consulta médica. Que o
ambulatório é uma área para eventualmente fazer um soro, uma medicação, ou deixar um paciente em
observação, você terá área para dois leitos, e não tem para consultório médico, e que absolutamente
não tem nenhuma tratativa para consultório odontológico, e que como esses serviços já são ofertados
pelo  município  de  Arapongas.  Que  não  sabendo  qual  o  nível  de  interlocução  entre  Estado  e  o
Município, mas este oferece inclusive odontologia, porém essas áreas não estão contempladas, e que
estão  sugerindo  que  essas  áreas  sejam contempladas  portanto,  necessitando  para  este  fato  um
acréscimo de 10 metros para o consultório médico,  mais 20 metros para consultório odontológico,
sendo um total de 30 metros de área construída, com a possibilidade de fazer um engendramento para
acrescer essa área em 30 metros, sendo uma ponderação em saúde, feita pelo Conselho de Saúde e
dirigida à área de Segurança Pública, pois haverá risco e dispêndio com RH para transporte desta
clientela, descolamento para as Unidades, o que pode ser feito lá dentro e principalmente a questão de
odontologia  que  não  tem previsão nenhuma.  Com a  palavra  a  Conselheira  Ìyálòrísá  Joilda  diz  a
respeito do ofício citado e relata que estas solicitações foram feitas na reunião anterior onde o Dr.
Alecsandro se manifestou, e que também se manifestou em relação ao encaminhamento da questão
da Planta para o Conselho da Comunidade, questiona se o CONSEG  e o Conselho da Comunidade
são a mesma Entidade, ou são Entidades diferentes, tendo como resposta pelo Presidente Zanatta,
que em seu entendimento são Conselhos diferentes, e a Conselheira Ìyálòrísá Joilda explana que fez a
solicitação de também enviar  para o Conselho  da  Comunidade,  sendo afirmando pelo Presidente
Zanatta que está registrado na Ata e que encaminhará para todas aquelas solicitadas. A Conselheira
Ìyálòrísá  Joilda  menciona  que  está  visualizando  apenas  a  CONSEG,  tendo  como  resposta  pelo
Presidente  que  estão  sendo  feito  este,  reproduzido  também  a  outras  autoridades,  inclusive  ao
Executivo Municipal, que não havia sido citado, mas que acredita que plenamente tem necessidade de
ser encaminhado ao Executivo Municipal, até por eventual força e Gestão Política,  até se não força e
Gestão financeira, porque é uma área pequena para adequação, de um serviço relevante e que é o
próprio  Município quem dispõe,  também  para segurança ao trabalhador.  O Presidente Zanatta faz
referência aos  Ofício Nº10/2022 – SESTRAN –  Solicitação de pintura no pátio do Jaime de Lima –
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vaga  veicular  CMS e Ofícios  Nº11/2022  ao  Nº29/2022  –  Entidades  representantes  do  CMS  –
atualização de cadastro;  e sobre esse assunto relata que estão entregando a todos, cita o  Ofício
Nº30/2022  – Irmandade  da  Santa  Casa  de  Arapongas  –  Declaração  HospSus;  cita  os  Ofícios
Recebidos – Nº25/2022 – COMITÊ INTERSETORIAL DE SAÚDE MENTAL – Solicitação de indicação
de  Titular  e  Suplente  do  CMS;  Nº98/2022  –  MP – Agendamento  de  Reunião  em  18/02/2022 e
Nº1795/2022 – Irmandade da Santa Casa de Arapongas – Declaração do CMS – avaliação HospSus.
Na ocasião o Presidente Zanatta faz referência ao Item 3 -  Resoluções Nº04/2022 – Adequação da
Composição  da  Comissão  Especial  Temporária  de  Acompanhamento  a  Denúncia  –  HONPAR  –
CETAD; Item 4 – Decreto Nº065/22 – Designação do Sr. Sérgio Aparecido Ribeiro da Silva – Suplente
– AIABA; Item 5 – Aquisições – CMS Ar Condicionado e Impressora – Notas de Empenho, e sobre
esse assunto coloca que as Notas de Empenho estão a disposição. Ato contínuo, o Presidente Zanatta
cita o  3º Ponto – Apresentação do Relatório Quadrimestral – 3º Quadrimestre – 2021; iniciando a
apresentação o Secretário de Saúde Moacir enseja boa noite a todos, e comunica que no último dia 25
de fevereiro de 2022 houve a Apresentação do 3º Relatório Quadrimestral na Câmara Municipal de
Arapongas, e agradece a presença das Sras. Vanessa e Fabiane, além dos todos os conselheiros,
titulares e suplentes, e informa sobre as Demonstrações do 3º Quadrimestre, em relação as Receitas
do Município, com a totalidade arrecadada de R$ 229.530.830,20, no qual o mínimo deste recurso para
ser  aplicado na Saúde é  de  15%,  sendo R$ 34.429.624,53,  e  transferências  da  União  foram R$
26.120.308,58, em relação a todos os programas implantados, somando PSF, CAPS, SAMU, UPA, e
transferências do Estado de R$2.166.342,30, com Receita Patrimonial de R$ 213.976,39, ao todo, e
relata que como todos podem identificar os investimentos, principalmente em recursos de custeio do
Governo Estadual são extremamente baixos, e faz com que cada vez mais o Município tenha que
remanejar recursos próprios para poder dar conta minimamente das demandas que há hoje no serviço
de  Saúde,  e  expõe  que  R$2,1  milhões  de  repasse  para  o  Município  que  é  o  16º  do  Estado  é
praticamente nada, comparado ao que se tem investido em Arapongas durante o ano de 2021, e que
há muitos argumentos do Governo que dizem que existem contratualizações com o Estado, e que a
Conselheira  Márcia  está  para  dizer  que  estes  investimentos  nunca  é  suficiente  para  suprir  essa
demanda que se tem hoje na média e alta complexidade. O Secretário de Saúde cita sobre o total
aplicado  de  acordo  com a  Emenda  Constitucional  Nº29  de  R$  61.577.964,97,  sendo  26,83%  do
percentual aplicado empenhado, e R$94.328.566,17 o total empenhado de todas as fontes, e informa
que pelo 5º ano consecutivo tem aumentado a cada ano, mesmo com todas as demandas reprimidas,
e com várias criticas que a Gestão municipal acaba recebendo por não dar conta, e quanto mais o
Estado abre mão da responsabilidade de atender principalmente na média complexidade, maior tem
que ser o investimento do Município, e nesse sentido os gastos municipais acabam sendo maiores, e
aborda que   em resumo houve R$ 229,5 milhões, com valor obrigatório de investimento na Saúde
segundo a EC/29 de 15%, foi de R$34,4 milhões,  e o valor investido na Saúde pelo município é de
26,8%, com total de R$ 65,8 milhões, que somados aos recursos recebidos pelos Entes Estadual e
Federal foi de R$ 28,5 milhões. O Secretário Moacir orienta que cada recurso recebido vem separado,
e cita como exemplo recursos para o programa do SAMU, Atenção Primária,  UPA, aquisições de
equipamentos, vigilância com o VIGIA SUS, equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde, para
Assistência Odontológica e repasses de custeio. Faz referência as Equipes da Estratégia Saúde da
Família e Atenção Básica, Agentes Comunitários de Saúde, que referente a estes houve a diminuição
do quadro de funcionário, devido a Pandemia, com diversos afastamentos e remanejamentos, bem
como aposentarias, contando atualmente com 129 ACS, o qual realizaram 68.979 visitas domiciliares
no 3º Quadrimestre, totalizando 207.805 visitas no ano de 2021; informa sobre a Equipe Médica, sendo
32 profissionais que atuam nas Unidades Básicas de Saúde, alcançando 64.876 consultas realizadas
no 3º Quadrimestre de 2021, com total de 180.222 consultas executadas em 2021. Em continuidade, o
Secretário de Saúde Moacir apresenta as informações sobre a Equipe de Enfermagem, contando com
30 enfermeiros, e 34 auxiliares de enfermagem atuando na Atenção Básica, com 27.804 consultas de
enfermagem, com total de 93.682 realizadas, e 46.379 procedimentos executados, e total de 140.951
em 2021;  os  auxiliares  e  técnicos  de  enfermagem alcançaram 77.120  procedimentos  realizados,
totalizando 202.951 em 2021. Cita sobre o quadro de Cirurgiões Dentistas, sendo 29 profissionais na
Atenção Básica, contando com 18 auxiliares e técnicos em Saúde Bucal; expõe que houve 27.244
procedimentos clínicos, 2.625 procedimentos cirúrgicos, 12.265 ações de promoção e prevenção e 579
exames radiográficos; e que há uma defasem em auxiliares em Saúde Bucal, devido à dificuldade do
Decreto de Calamidade Pública, mas que agora com a retomada de substituição e dentro das vagas
existentes  estão  tentando  suprir  essa  demanda,  e  colocar  em atuação nas  Unidades  Básicas  de
Saúde, CISAM, bem como nos 18 hrs Flamingos, Palmares e Petrópolis e CCI Petrópolis. O Secretário
de Saúde, faz referência aos Fisioterapeutas, sendo 06 profissionais que atuam nas Unidades Básicas
de Saúde, e que atingiram 2.601 ações no 3º quadrimestre de 2021, como consultas, prática corporal,
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atividades educativas e visitas domiciliares, totalizando 7.434 em todo ano de 2021. Ato contínuo, o
Secretário  de  Saúde Moacir  explana sobre  a  Atenção Especializada no Município,  com locais  de
atuação no Centro de Especialidades Jaime de Lima; Centro Integrada de Saúde da Mulher – CISAM;
Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II e CAPS AD; Centro de Especialidades Odontológicas –
CEO III; 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. Informa que foi iniciado este ano uma parceria com a UNOPAR de estagiários da
Graduação  de  Fisioterapia,  que  atuam  na  apenas  na  Rede  Municipal,  mas  também  na  Rede
Hospitalar, e está alcançando um bom resultado. Apresenta dados das áreas médicas, que contam
com  10  profissionais,  sendo  das  especialidades  ofertadas:  Cardiologia,  Reumatologia,
Gastroenterologia,  Endocrinologia,  Neurologia,  Neuropediatria,  Pneumologia,  Clínica  Geral,
Hematologia, Perícia Médica Do Servidor, com 8.445 consultas médicas realizadas no 3º Quadrimestre
e 26.697 consultas ofertadas em 2021. Informa sobre o Centro de Especialidades Jaime de Lima, que
conta com 02 profissionais Enfermeiras, que realizaram no 3º Quadrimestre de 2021, 1.615 consultas,
com total  de 5.390, e 2.746 procedimentos, totalizando 9.076 executados em 2021; no local  entre
Auxiliares e Técnicos de Enfermagem são 05 profissionais, que executaram no 3º Quadrimestre 792
procedimentos, com total de 4.523. Cita sobre as Clínicas credenciadas e Ambulatório – Consórcio
Intermunicipal  de  Saúde  do  Vale  do  Ivaí  e  Região  -  CISVIR  ,  com as  seguintes  especialidades
ofertadas:  Cardiologia,  Dermatologia,  Endocrinologia,  Gastroenterologia,  Nefrologia,  Neurologia,
Oftalmologia,  Ortopedia,  Otorrinolaringologia,  Psiquiatria,  Reumatologia,  Urologia,  CD.
Implantodontista, o qual no 3º Quadrimestre houve 8.791 consultas, com total de 22.527 realizadas em
2021; com destaque para duas áreas específicas sendo a Oftalmologia com 3.051 consultas e na
ortopedia 1.287 consultas realizadas durante esse período, sendo as duas especialidades com maior
número  de  demandas  reprimidas.  No  Centro  Integrado  Saúde  da  Mulher  –  CISAM,  atuam  08
profissionais Médicos (as), com 6.014 consultas executas no 3º Quadrimestre de 2021, totalizando
19.797 e 170 procedimentos no 3º Quadrimestre, totalizando 644 no ano de 2021; e relata que tem a
perspectiva  ainda  nesse  semestre  de  ser  iniciado  a  realização  de  ultrassom,  não  apenas  nas
gestantes,  mas em algumas áreas que necessitam, e expõe que foi  um recurso Estadual  onde o
Município executou a compra deste ultrassom, não deixando de fazer nas clínicas credenciadas, mas
de uma forma complementar  esse serviço no CISAM. Informa sobre a Equipe de Enfermagem no
Centro  Integrado  Saúde  da  Mulher,  que  conta  com  05  enfermeiros  (as),  com  4.462  consultas
realizadas no 3º Quadrimestre e 11.837 no ano de 2021, com 7.892 procedimentos no 3º Quadrimestre
e 25.042 realizados em 2021, assim como 03 auxiliares e técnicos de enfermagem, que executaram
6.567  procedimentos  no  3º  Quadrimestre,  totalizando  19.963.  O  Secretário  de  Saúde  segue  a
apresentação mencionado sobre a Saúde Mental, onde há profissionais atendendo nos Centros de
Atenção  Psicossocial  –  CAPS  II  e  CAPS  AD,  no  Centro  de  Especialidades  Jaime  de  Lima,  no
Ambulatório de Psiquiatria  - CISVIR Arapongas, além dos Psicólogos servidores e credenciados pelo
CISVIR, e faz referência as consultas médicas realizadas no 3º Quadrimestre sendo 3.030 com total de
7.553; consultas de psicólogos 3.900 com total de 9.200; consultas de enfermeiros(as) 3.589, com total
de 9.133; e assistente social com 225 atendimentos, totalizando 642 no ano de 2021. Cita sobre a Área
de Saúde Bucal, com atendimentos no Centro de Especialidades Odontológicas e na APAE, contando
com 19 Cirurgiões Dentistas, 08 Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal,  com 3.399 procedimentos
realizados  e  279  próteses  dentárias,  referente  ao  3º  Quadrimestre  de  2021,  totalizando  10.180
procedimentos e 604 próteses no ano de 2021, ressaltando que o laboratório de prótese dentária é
próprio. Informa que a Atenção Especializada na Fisioterapia conta com atendimento nos 03 Centros
de Convivência dos Idosos; 01 Clínica de Fisioterapia Municipal;  no CISAM; além das Clínicas de
Fisioterapia credenciadas, somando no 3º Quadrimestre de 2021, 11.933 atendimentos e totalizando
21.668 em 2021. Em continuidade, o Secretário de Saúde Moacir expõe sobre os Pronto Atendimento,
com 01 Unidade de Pronto Atendimento UPA e PAI; 01 Unidade de Pronto Atendimento 24 hrs; 03
Pronto Atendimento 18 hrs – Flamingos, Palmares e Petrópolis; relata que são 06 médicos por turno
em regime de plantão de 06 horas nos Prontos Atendimentos 18hr; 06 médicos por turno em regime de
plantão de12 hrs na UPA e no PAI; e 02 médicos por turno em regime de plantão de 12hrs no 24hrs;
com a equipe de 27 enfermeiros, 86 técnicos de enfermagem, 07 farmacêuticos, o qual efetuaram
72.944 atendimentos no 3º Quadrimestre, e totalizaram 180.993 atendimentos em 2021. Faz referência
ao  Serviço  de  Atendimento  Móvel  de  Urgência  –  SAMU,  que contam com médicos,  enfermeiros,
técnicos de enfermagem e condutores, com 01 Unidade de Suporte Básico, 02 Unidades de Suporte
Avançado, que realizaram no 3º Quadrimestre, 2.959 atendimentos - USB, e 583 na USA, totalizando
8.710 na USB e 2.441 na USA no ano de 2021. Diante o exposto, o Conselheiro Alecsandro solicita a
palavra e questiona ao Secretário de Saúde Moacir que na questão do SAMU com suporte básico e
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avançado, se já registros da quantidade de atendimentos nas rodovias após a pausa do pedágio, e o
Secretário responde que já houve no início do ano,  com acréscimo da quarta ambulância, onde foi
credenciado junto a Secretaria  Estadual  de Saúde para dar  esse suporte,  que hoje tem a quarta
ambulância  24  horas  por  dia  à  disposição,  que no 1º  Quadrimestre já  haverá esse levantamento
específico de atendimentos, pois muitas vezes do número de ocorrências que a concessionária atendia
em cerca de 80 a 90% dos casos o SAMU também se deslocava para prestar atendimento médico,
principalmente quando era Unidade de Suporte Avançado, que a ambulância da concessionária dava
suporte em acidentes menos graves e era muito utilizada na sinalização das rodovias, sendo uma das
maiores  dificuldades  do  SAMU  realizar  essa  sinalização,  uma  vez  que  todo  o  aparato  dessas
ambulâncias eram maiores, e ficavam focados nessa atuação, e atuavam de uma forma conjunta. O
Secretário  Moacir  coloca que a informações que recebeu são que no início  de março a Base de
Marialva voltou a atuar e ficará responsável em dar esse suporte em toda a região, mas apenas com o
guincho, não sendo a mesma estrutura que estava na Base do Município, que o SAMU continua sendo
deslocado e na região toda ficou credenciado uma ambulância na Base de Apucarana e uma na Base
de  Arapongas.  Ato  contínuo,  o  Secretário  segue  fazendo  a  apresentação  abordando  sobre  a
Assistência Farmacêutica, coloca que há uma defasagem de profissionais farmacêuticos, mas cita que
há  14  profissionais  atuando,  contando  com  16  atendentes  de  farmácia,  e  informa  sobre  os
atendimentos executados na Farmácia Central, na Farmácia Especializada, assim como dos 03 Pronto
Atendimento 18 hrs, UPA e no 24 hrs, ofertando 81.144 atendimentos no 3º Quadrimestre, com total de
253.474 atendimentos em 2021. O Secretário Moacir expõe que há uma previsão de transformar o
atendimento da Farmácia Especializada que hoje é de 06 horas, sendo das 07h ás 13h, mas que há
necessidade de ter profissionais para isso. O Conselheiro Alecsandro questiona quais as chances de
dar um passo a frente na Farmácia Popular,  pois 99,9% dos pacientes diabéticos que recebem a
insulina são hipertensos, que se deslocam para a Rede credenciada, e indaga novamente dizendo
quais as chances de ter insulina nessa Rede também, e tem como resposta que não saberia dizer
exatamente quais seriam essa perspectiva,  porque a NPH teve avanço da Secretaria Estadual  de
Saúde, a partir do momento que começaram a ofertar também  com algumas restrições como faixa
etária, e que o Estado avançou nesse sentido, não sabendo se há articulação para que seja ofertado, e
que  a  Rede  da  Farmácia  Popular  não  sabe  qual  é  a  restrição  para  aquisição.  O  Conselheiro
Alecsandro diz que na verdade a restrição na época foi o que algumas pessoas que faziam parte da
Gestão anterior, que a justiça seja feita, onde a Conselheira Márcia subiu na mesa e peitou tudo e
todos  naquele  momento  para  fazer  o  credenciamento  da  Rede,  que  já  existia  para  os  anti
hipertensivos, mas que a ideia era também das insulinas, e outros antidiabéticos como metformina que
já estão na Rede, e as farmácias recebem, pegando como exemplo farmácia credenciada no território
da Zona Sul, onde há uma ou duas farmácias populares, que ficam abertas em dias de sábado e
domingo, e começa a dar fôlego para esses pacientes desses bairros não perderem dias de serviço ou
hora de serviço, onde conseguem pegar o medicamento em seu território a qualquer horário, assim
como os anti hipertensivos, que atualmente houve do laboratório a questão do losartana, que ocorreu
polêmica e se o paciente está pegando na Rede, automaticamente já recolhe a próxima leva que
estava e passa para outro laboratório e está resolvido, que se estivesse pegando com o Município,
com um laboratório apenas que faz a licitação perde um lote inteiro. O Conselheiro Alecsandro ressalta
que o custo da insulina que vem do Estado não se paga, sai da cesta da farmácia e não é pago, muito
se avançou no fornecimento de medicamentos na Farmácia Municipal,  a partir  do momento que o
Município parou de gastar com medicamentos anti hipertensivos, e não sabe se as farmácias da Rede
fornecem agulhas, lancetas, que é o custo mais alto do Município, pois muitas vezes o Estado manda o
aparelho com fita de outro,  sendo que são 11.074 medicações fornecidas, e que de repente dá para
avançar em psicofármacos usados na psiquiatria, medicações utilizadas na urgência e emergência,
fazer uma substituição, pois o percentual que tem que ser aplicado em farmácia é fixo, sendo uma
sugestão. O Secretário de Saúde Moacir menciona que acredita que essa discussão precisa ocorrer,
até devido o Consórcio no Paraná Saúde para complementar os investimentos que estão cada vez
mais defasados na área farmacêutica pelo Governo do Estado que é o Município que banca, que há
uma previsão em 2022 de mais de R$1 milhão de reais para justamente comprar esses medicamentos
pelo Consórcio Paraná Saúde, que há duas alternativas, sendo algumas que ainda fazem licitação do
Município, outros adquirem via Consórcio Paraná Saúde e o restante vem por meio dos Governos
Estadual e Federal, e destaca que a demanda está cada vez maior. O Conselheiro Alecsandro informa
que  essas  medicações  que  estão  na  Rede  e  os  pacientes  mais  orientados  pegam,  sendo  uma
medicação de uso para maioria das pessoas idosas, e aqueles que tem uma orientação um pouco
melhor pegam na Rede credenciada, não pegam do Município, dando para ter um fôlego, cita que a
população que usa esse medicamentos  da  Rede credenciada e  que a  Plenária  saiba  que nunca
ficaram tão  satisfeitas  com a  qualidade dos  remédios,  também da qualidade de informações que
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recebem, com remédio na caixa contendo a bula, tudo certo e enfatiza que é diferente o paciente ter
esse cuidado e deixa de sair do custo do Município, e as farmácias principalmente as pequenas são
beneficiados com isso, pois se fornecem esses medicamentos tem isenção de imposto, que é um
imposto que não contaria para o Município, e enfatiza que dá para avançar para o fornecimento de
15.000 frascos de insulinas e tirar esse ônus do Município. O Secretário Moacir menciona que para
isso é preciso qualificar a discussão, pois as vezes a parte administrativa as pessoas confundem e
comentam que é cabide de emprego, mas que assim como tem sido feitos em algumas áreas é preciso
avançar, e cita que duas áreas que visualiza com clareza, sendo a Atenção Farmacêutica e a área de
Fisioterapia,  o  qual  são  duas  áreas  urgentes,  que  as  demandas  estão  cada  vez  maiores,  e
descentralizar a coordenação na área de Saúde Mental; ressalta que é necessário fortalecer e para
qualificar essa discussão envolverá a criação de cargos, projeto da Câmara que nem sempre são bem
aceitos, então precisará sem bem articulados, e da Atenção farmacêutica ela necessita disso, pela
quantidade de profissionais que há hoje, assim como a Fisioterapia, e na Saúde Mental pela demanda
cada vez maior, que agora com a perspectiva de implantação do CAPSi, que precisa ter a figura da
Coordenação de  Saúde Mental  em coordenações  descentralizadas  nesses  estabelecimentos  para
fazer toda a discussão qualificada para poder avançar, e a partir do momento que é centralizado não é
possível  avançar,  sendo  absorvidos  pelas  demandas  e  trabalhando  sempre  sobre  pressão,
dependendo das demandas que chegam para ser resolvidas no dia a dia. O Secretário Moacir expõe
que na Atenção Farmacêutica tem o profissional Sr. André que é farmacêutico, mas que atende no
balcão da Farmácia Central auxiliando também, e para fazer com que este se dedique à Gestão é
preciso  avançar  nas  contratações,  assim  como  para  descentralizar  os  psicotrópicos,  que  é  uma
intenção para os 18 horas para facilitar o acesso, será necessário ter farmacêuticos, pois não adianta
ter um ou dois, pois como houve no 18 hrs do Palmares a funcionária Silvana que se aposentou e que
tiveram que rodar com horas extras pelo menos para ter farmacêutico pela manhã e a tarde, tendo com
dificuldade de acesso,  e  que portanto  consigam avançar  nessas  discussões  mais  críticas  nessas
áreas. A Conselheira Ìyálòrísá Joilda diz que a partir da fala do Conselheiro Alecsandro irá fazer uma
pergunta, reportando -se para o Secretário Moacir, já que estão em Plenária do Conselho Municipal de
Saúde,  citando  que  não  apenas  a  Losartana  hipertensivo  com a  Hidroclorotiazida  faz  parte  dos
medicamentos  que  geralmente  utiliza  hipertensivos,  mas  que  precisará  utilizar  medicamento  para
urinar, na questão de retenção de líquidos e que essa é uma das discussão que tem feito, na qualidade
de medicamentos das pessoas hipertensivas e que fala a partir de sua pessoa, que existe uma lista de
medicamentos nacional fornecidos pelo SUS e dessa lista nacional é retirado também uma lista de
medicamentos que o Município acolhe, colocando como exemplo o Atenolol e Losartana, enfatizando
que estes medicamentos já não funcionam mais em sua pessoa, e que imagina como muitas outras
pessoas que são hipertensivas e que já fala pela questão da pessoa ter a genética de raça negra, e
que já  foi  discutido isso no Evento de Saúde que determinados medicamentos não funcionam na
pessoa que traz essa genética,  que retem mais líquidos, e chega em um momento que simplesmente
a  medicação  não  funciona,  e  passam  a  desenvolver  outros  problemas,  outras  doenças,  e  o
medicamento que o médico coloca é um medicamento que não existe no SUS, na Rede, na relação
Nacional, na relação do Município e aí tem que judicializar. Na oportunidade a Conselheira Ìyálòrísá
Joilda indaga o que poderia ser feito a partir da discussão dentro do Conselho Municipal de Saúde, já
que estão falando de farmácia de especialização e questiona novamente o que poderiam melhorar,
que está falando como Usuária representante, e que imagina que assim como a mesma tem muitos
que passam pelo problema e vem vindo com o problema, que desencadeia em outras comorbidades,
por  conta  da  medicação  ficar  como um placebo,  não  funcionar  mais,  sendo  isso  em relação  ao
medicamento, e interroga  em relação ao CCI, a fisioterapia, qual seria a possibilidade de diminuir a
lista de espera de pacientes que sofreram AVC que foram encaminhados para fisioterapia dentro dos
CCI’s  e que ficam aguardando a lista de espera porque existe a emergência, da emergência, da
emergência, mas que imagina que se uma pessoa sofreu um AVC, e perdeu a mobilidade o quanto
antes ela já tiver acesso na fisioterapia, maiores chances de menos sequela será para esse usuário, e
que está falando a partir de necessidade de pessoas da Zona Sul, que é o território onde reside; a
Conselheira  ressalta  o  questionamento  de  quais  as  possibilidades  de  melhorar  o  número  de
fisioterapeutas, de atendimentos dentro do CCI, que está falando do CCI,  porque o que foi relatado é
referente a uma pessoa idosa. A Conselheira Márcia diz que acredita que são dois temas que merecem
um aprofundamento, e que não é em uma reunião de Conselho, que precisa ter um grupo de trabalho
para enfrentamento desses dois temas, e reportando-se para o Secretário Moacir diz que o mesmo
colocou  do  número  de  pessoas  atendidas,  e  se  o  mesmo  colocar  o  número  de  medicamentos
distribuídos vai para parte de um milhão, e se colocar em dinheiro, que não está o quanto foi investido
na Assistência Farmacêutica, é assustador, que é surreal, e que visualiza o quanto a população é
medicada, pois se Arapongas tem 120 mil habitantes e tem 253 mil pessoas atendidas então é como
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se a população inteira tivesse passado duas vezes pela farmácia no ano, mas que sabem que não é a
Arapongas inteira que passou, e sim muito menos do que isso, muitas vezes, as mesmas toda hora
pegando um monte de remédio, e que sabem, que é histórico, um problema que é Nacional, o quanto
se pega de remédio, e o quanto se joga remédio fora, e que se for nas casas das pessoas achará
remédios espalhados, que as pessoas não tem tanto consciência do uso, um uso racional e devido do
medicamento,  e  aborda  que  é  preciso  fazer  a  revisão  do  RENAME  –  Relação  Nacional  de
Medicamentos Essenciais, ao que a Conselheira Ìyálòrísá Joilda completa a fala dizendo RENAME E
REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, e a Conselheira Márcia segue expondo
que  principalmente  o  Municipal,  e  que  de  repente  de  tanto  dinheiro  que  é  investido,  rever  as
apresentações, quais são os medicamentos, qual que pode fazer mais efeito com menos dosagem, e a
questão dos psicotrópicos, destaca que é merecido um aprofundamento, ter propostas e que realmente
é preciso investir  no número de profissionais,  e  que na Fisioterapia é outra questão que também
merece  aprofundar,  pela  questão  da  fila,  e  que  sabem que  a  pessoa  que  entra  na  fisioterapia,
principalmente o idoso que para ele será uma academia de ginástica, e não uma fisioterapia, que entra
e não sai mais, e com isso ninguém entra. A Conselheira Márcia enfatiza que é necessário verificar a
questão  das  aulas,  das  Clínicas  conveniadas,  pensar,  rever  e  amadurecer  ideias,  realmente  um
aprofundamento, e o Conselheiro Alecsandro diz que não apenas na cidade, mas em todo lugar. Que
na questão do idoso que há fisioterapeuta que acredita que cura sequelas de AVC com abraço e beijo,
e que estes precisam receber esse carinho da família. A Conselheira Márcia diz que ou então um
choquinho, Alecsandro retoma a fala de que o profissional precisa acolher e resolver a demanda, e que
realmente ficam de mãos atadas quando visualiza esses pacientes em situações que são mandados
para o Hospital  Kubitschek em Brasília para fazer a reabilitação desses AVC’s que o Estado está
pagando para irem, e que na cidade não conseguem, frisa que tem dó, que já tentou articular com
alguns profissionais Neurologistas, porque é concedido alta para o paciente que teve um AVC que
deve estar no hospital, e o paciente vai para casa, e o mesmo terá que fazer fisioterapia, e não faz a
fisioterapia, voltando 15 dias depois para o hospital com infecção de urina ocupando leito de UTI, e que
há mortes evitáveis se tratados o AVC, pois não morrem de AVC, mas sim de pneumonia, e dentro das
UTI’s da Santa Casa ou da HONPAR, que então permanessem 60,  80,  90 dias e saem mortos e
começa um ciclo de infecção. A Conselheira Márcia menciona que acredita que precisa separar  o
Centro de Convivência do Idoso, pois os idosos realmente precisam desse acolhimento, para  haver
idosos saudáveis, e deixar a fisioterapia da Secretaria de Saúde para a reabilitação, e que de repente
está confundido um pouco, colocando a fisioterapia no Centro de Convivência do Idoso, que é mais
uma ação social, e deixando de fazer a parte da reabilitação, e que é algo que precisam sentar com a
equipe  e  pensar.  O  Conselheiro  Alecsandro  coloca  que  não  sabe  se  a  Conselheira  Márcia
acompanhou, mas lhe parece que Apucarana deverá iniciar um Centro de Reabilitação via CISVIR, e
que talvez surja no âmbito da Regional de Saúde, e que é fato consumado que hoje falta reabilitar
credenciamento, e aprovar outra situação de projeto arquitetônico, e que se isso de fato acontecer será
um avanço regional, ainda que seja em outro município, mas o paciente poder deslocar com algumas
das vans, chegando com o carro até Apucarana para fazer uma reabilitação que antes teria que ir para
MPR, ou Kubitschek, para 15 minutos de casa será um avanço enorme, ressalta. O Secretário Moacir
diz que hoje tem os médicos credenciados do CISVIR, e o médico que está credenciado ao CISVIR e
atendendo  com  a  Secretaria  de  Saúde  precisa  ter  a  disciplina,  por  mais  que  tenha  vontade  de
prescrever o medicamento de última geração, pois a partir do momento que está trabalhando no SUS,
ele terá que seguir as regras do SUS, e se o SUS infelizmente sempre está um passo atrás, dois ou
três, que é ofertado dos medicamentos de última geração, é esse o questionamento que tem que ter,
seja  no  Ministério  da  Saúde para  que seja  acompanhado,  mas  sabe que também não tem esse
investimento necessário para acompanhar essas ações pelo SUS, e é por isso que chegou a ser
tocado no assunto de judicialização de alguns mendicamentos quando há essa necessidade, e quando
é pego um médico do SUS que prescreve um medicamento que não se encontra na Rede SUS, o
paciente  irá  querer  aquele  medicamento  de  uma  forma  ou  de  outra,  e  irá  haver  sempre  esse
tensionamento, e que é uma discussão constante entre os gestores e os prestadores de serviço, ou os
servidores  que  muitas  vezes  acabam  prescrevendo  por  desconhecimentos  muitas  vezes  dos
medicamentos que estão na Rede e que a partir do momento que este terá esse discernimento, ou
como no caso da Conselheira Ìyálòrísá Joilda que o médico disse que não funciona os medicamentos
que são ofertados, acredita que o profissional precisaria dar o auxílio para a conselheira para que de
alguma forma pudesse ser judicializado para adquirir o medicamento, que no caso a responsabilidade
passa a ser do Estado medicamentos de alto custo, e que alguns são fornecidos por meio da Farmácia
Especializada, por meio de entrada de processos, e outros ainda nem isso são ainda, ou seja, não
foram incorporados na Rede, no escopo. O Conselheiro Alecsandro menciona que, é uma medida até
de  apoio  ao  pacientes,  que  os  formulários  estão  a  disposição,  principalmente  de  alto  custo,  os
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medicamentos que não tem na rede, sendo  distribuído para todos os profissionais o formulário que a
Dra. Leda utiliza na promotoria, já com as informações que precisam serem fornecidas ao pacientes,
para poder judicializar, e que esses caso quando chega a justificativa na promotoria, não judicializa,
sendo algumas das perguntas feitas, se já utilizou tudo o que está disponível na RENAM,e as vezes
não, se tem o perfil genético do paciente, e se o medicamento prescrito é efetivo, ou o profissional
acha, e destaca que no caso da Conselheira Ìyálòrísá Joilda que fez uma postagem dos medicamentos
que foram prescritos, é da família de medicamentos, e quando chegar em Curitiba, a resposta virá que
o Losartana não funciona, e que se o medicamento não funciona porque está tentando o Valsartana,
que é uma prescrição que não tem uma lógica baseada em evidência  cientifica,  cita  que haverá
medicamentos no formulário que a população negra responde bem, e que até pouco tempo usava-se
uma Marevan como anticoagulante, de baixo custo no valor de R$1,00 uma caixa, e que tem na Rede,
mas que Marevan não funciona mais, e os cardiologistas atuais passam xarope no valor de R$400,00
uma caixa, e o Presidente Zanatta afirma que o Marevan ainda resolve, e o Conselheiro Alecsandro
confirma que sim, que ainda resolve, mas acredita que precisa ser colocado o dedo na ferida, para
saber se tem gente ganhando passagem de avião para ir para Resort, e afirma novamente que isso
acontece e é real, que laboratório financia prescrição. O Conselheiro Alecsandro segue mencionando
sobre o medicamento Omeprazol e diz que até ontem resolvia para todo mundo, que está na RENAME
e na REMUNE, e de repente tem profissional falando para paciente que esse medicamento é farinha
de mandioca, e ressalta que é uma questão que precisa ser debatida, e informa que quando faz isso
de prescrever algo que o paciente não autorizou ou que não tem condições de comprar, mas precisa,
tem que ser feito a justificativa. Cita sobre um paciente que reside no território da Conselheira Ìyálòrísá
Joilda, e que foi encaminhado por esta, e que foi feito a justificativa, que juntamente com a Conselheira
Elizabeth fizeram uma pesquisa na internet, preenchimentos, primeiramente fizeram e estava errado, e
repetiram, e o paciente está recebendo o medicamento,  assim como o pai, e buscam na Regional, e
enfatiza  que  a  questão  é  que  quem está  prescrevendo  o  medicamento  tem que  se  adequar  ao
Regimento do SUS, e que foi discutido a questão de endoscopia com sedação ou não, e que é o
Regimento do SUS para todo mundo, é o que está na SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela
de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, que o medicamento está e que então todo mundo é
prova. O Secretário de Saúde Moacir, expõe que no caso da fisioterapia, que um dos avanços que
houve na oferta, foi colocar uma segunda fisioterapeuta para atender no CCI, que concorda que hoje o
foco  dos  idosos  apenas  nos  CCI’s  continuam  gerando  uma  demanda  reprimida,  e  que  tem  a
perspectiva primeiramente na contratação de mais profissionais, segundo a potencialização que houve
na  Clinica  de  Fisioterapia  Municipal,  que  hoje  conseguiram avançar  muito  na  questão  da  oferta,
complementando  inclusive  os  fisioterapeutas  credenciados  pelo  CISVIR  colocando  nos
estabelecimentos do Município, e que não dava para esperar a possibilidade de contratação, que iriam
ter defasagem, e cita como exemplo que na Zona Sul os dois fisioterapeutas são credenciados do
CISVIR, e que na Clinica principal  além da servidora,  há mais duas profissionais credenciados do
CISVIR, e que este acaba sendo uma válvula de escape para que não haja defasagem na contratação
de profissionais em algumas áreas, e que no final do ano passado conseguiu trazer o fisioterapeuta
que atendia na Clinica de estimulação precoce que atendia em Apucarana pelo CISVIR também, para
que as mães e recém nascidos que muitas vezes precisam desse tipo de atendimento não precisa ser
deslocar,  igual  o  que aconteceu com alto  risco,  não terem que se deslocar para Apucarana para
realizar esse atendimento, e que esse fisioterapeuta atende as mães toda a semana na Clínica de
Fisioterapia Municipal e que a questão do AVC precisam avançar, em chegar nesse paciente o mais
rápido para poder atender, e diz que a partir do momento que você tem a medicação e prioriza na
Rede de atendimento, acabará tendo uma entrada de forma mais rápido do que outros, e que de uma
forma um pouco falha, mas que iniciaram com muito sacrífico é a Equipe de Atenção Domiciliar, o qual
a  Conselheira  Gisele  faz  parte, e  que  com a  chegada  de  novos  carros  poderá  deixar  um carro
exclusivo para atendimento dessa equipe, e que tem a fisioterapia também inserida nessa equipe, com
os profissionais  da Secretaria mesmo, não sendo apenas os profissionais  da enfermagem, mas o
profissional médico quando há necessidade de visita, e que conseguiram dar uma qualidade um pouco
melhor principalmente na população acamada, e enfatiza que a demanda é infinita, e falar que uma
equipe só dará conta da cidade inteira,não, mas que é o primeiro passo que estão usando essa equipe
como um laboratório, para que a partir do momento que deixarem essa equipe completa, robusta, a
intenção é deixar uma Equipe da Atenção Domiciliar para cada 10 da Equipe Estratégica, e que não
apenas o CCI mas o próprio credenciamento das Clínicas, que o Presidente Zanatta realizou visitas em
todas essas clínicas no último semestre do ano passado, verificando a capacidade de atendimento,  e
que  infelizmente  a  capacidade  das  clínicas  credenciadas  não  é  alta,  e  muitas  vezes  não  tem a
capacidade técnica para atender algumas demandas específicas de algumas especialidades, e frisa
que  está  visualizando  com  os  olhos  a  questão  da  UNOPAR  com  a  implantação  da  Clinica  de
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Fisioterapia, que é uma clínica que atenderá diversas especialidades, seja com a possibilidade de ser
credenciada pelo SUS, porque hoje essa clínica atende com valor menor do que qualquer sessão, e
que se não está enganado é R$10,00 por sessão que essa clínica cobra, sendo que a intenção é caso
a clínica tenha essa capacidade técnica é que atenda via CISVIR para que os pacientes possam ser
atendidos com diversas especialidades, e na área do idoso que a Conselheira Márcia citou, muitas
vezes acaba fechando a agenda, que o idoso não recebeu alta, ficando durante vários anos, e que tem
que trabalhar de forma intersetorial com a Secretaria de Esportes, que o Conselheiro Alecsandro falou,
que tem retomado as atividades, e que além da Secretaria de Esportes, na Saúde tem que pensar um
pouco na questão da Promoção de Saúde, e tem que ser pensado em trazer educadores físicos para
dentro da Secretaria de Saúde, para que possam ter grupos de atividades, e promover saúde, e não
ficar apenas focado na doença, que precisa ter esse trabalho também. A Conselheira Ìyálòrísá Joilda
diz que apenas para fazer um complemento que o Município precisa se atentar que estão discutindo de
pessoas  com AVC,  hipertensas,  que  dependem de  medicação,  e  hoje  é  o  que  a  RENAME  e  a
REMUNE  disponibiliza,  mas  não  são  funcionais,  e  consequentemente  o  AVC,  como  todas  as
discussões exatamente com a genética de raça negra, que tem sido baseado em cima disso, que é
importante que o médico faça uma investigação completa,  que como no caso da mesma foi  para
Unidade Básica de Saúde com receita médica da família, que não tem condições de pagar médico
particular dependendo do SUS, e que por esse motivo luta pelo SUS, como teve crises recorrentes
hipertensivas mesmo tomando a medicação, e que já  não só o Losartana,  mas Atenolol, e outros
medicamentos e que foi para o cardiologista, que saiu do local com dois receituários, e ressalta que
não tem condições,  e que imagina que assim como a mesma outros usuários estejam na mesma
situação, e que foi fazer os exames como ecocardiograma, e o eletrocardiograma e que a pessoa que
fez o eletro ficou assustada e que foi para o eco, e chegando a médica perguntou porque a mesma não
verificasse uma investigação com reumatologista,  que mulheres após 50 anos podem ter  doenças
imunossupressoras,  e  que  antes  de  sair  com  receituários  caríssimos,  e  que  é  preciso  ter  a
sensibilidade de investigar, porque não tem condições de sair comprando vários medicamentos, e que
acionou o enfermeiro da UBS e que agora começará a investigar a questão reumatológica para ver
realmente qualquer  é  a situação,  e  que é preciso rediscutir  a  questão da lista  de medicamentos,
profissionais  médicos  mais  incisivos  e investigativos.  A Conselheira  Ìyálòrísá Joilda  manifesta  que
sente saudades da Dra. Sara, porque era investigativa, que atual médica é boa e é atenciosa, mas que
a Dra. Sara investigava, que é preciso investigar e  reanalisar se esses medicamentos estão sendo
funcionais, que hoje esse monte de dinheiro que a Conselheira Márcia diz que hoje se gasta com
medicamentos, que talvez seja medicamentos que não esteja resolvendo a essência do problema das
pessoas, e que é um conjunto, a hipertensão, a retenção de líquido, a diabetes, e que tudo leva ao
AVC, e que depois a fila do AVC para fazer uma reabilitação, e que já fez acompanhamento de pessoa
que  sofreu  AVC que  ficou  durante  três  anos  em cima  da  cama,  com sonda,  com uma série  de
comprometimentos, e salienta que é preciso rever a questão da Saúde dentro do SUS. O Conselheiro
Alecsandro coloca que apenas para fazer um complemento que é importante que seja discutido em
Rede, que quando fala que tem que ser feito uma investigação com anamnese, com exame físico, e
que quando um colega que está passando um aparelho em um paciente e sugere complementar com
ressonância,  complementar  com tomografia,  e  que médico,  clínico,  e  enfermeiro  investigativo é  a
aquele que sabe que a química é soberana ,  que tem medicamentos que é contra indicado para
pessoas de origem étnica preto, que não precisa de teste genético, que está vendo, que tem que tirar a
tela do computador e olhar para quem está em sua frente, que é preciso ver a cor da pele do paciente,
que a Conselheira Ìyálòrísá Joilda tem razão quando diz que o sistema tem que marcar a origem
étnica, que precisam ter conhecimento disso, e que a Dra. Sara investigava mesmo, sendo uma das
primeiras pioneira do MAIS MÉDICO,  que era uma cirurgiã vascular, que era uma cirurgiã de guerra,
que era uma médica que examinava, e ressalta que se a Conselheira Márcia for contar o que chega no
ambulatório de lata complexidade de bobagens, que o exame físico teria evitado, que é absurdo, que
teve um caso de uma paciente que perdeu a visão já alguns anos, e que a paciente que é cega estava
com encaminhamento para o oftalmologista; cita de pacientes com esquizofrenia, que começa a ter
toque,  que  lava  mão,  sapato,  lava  tudo,  e  que  se  for  dado  medicamento  de  toque  em cima  do
medicamento de esquizofrenia, e 06 meses após o paciente volta com 20 kg a mais, e é falado para
ser encaminhado para um Nefrologista pela função renal estar comprometida, e que não foi percebido
que  primeiro  o  medicamento  para  esquizofrenia  fez  efeito  adverso,  e  que  é  por  isso  que  fez  a
complementação,  que  da  maneira  que  a  Conselheira  Ìyálòrísá  Joilda  colocou,  que  tem  que  ser
investigativo como a médica colocou de doenças imunossupressoras, e que esta doença raramente
acontece,  e  que forem verificar  os  poucos recursos  em doenças raras  sem justificativa  crônica e
clínica, hoje não precisaria pagar SUS, que essa conversa de médico especialista tem que investigar
tudo,  tem que virar o paciente de ponta a cabeça,  pedir  exames, imagem, ressonância para todo
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mundo,  tomografia  para todos,  e  que se forem para o país  do Canadá que tem um aparelho de
tomografia para cada 2 milhões de habitantes, que o Ministério da Saúde do Canadá não permite que
seja instalado uma tomografia em uma área menor que 2 milhões de habitantes, diz ainda que só no
Hospital João de Freitas – HONPAR tem 02 aparelhos, e que se for contar quantos tem na cidade, será
uma  panaceia  o que  faz  com  esses  exames,  que  é  vergonhoso,  fora  o  raio  x  odontológico,
panorâmico, e que o setor de imagem é um câncer, que não tem como ver nada, sempre precisando
complementar, e que o paciente fica doente de tanto tomar medicamentos. Ato contínuo, o Secretário
de Saúde Moacir solicita o prosseguimento da apresentação do 3º Relatório Quadrimestral, pontuando
a área de Serviço Social, mencionando que tem 01 profissional Assistente Social e uma estagiária de
Serviço  Social,  locadas  no  CAPS,  a  qual  tem  como  ações  desempenhadas  aos  pacientes  que
precisam de bolsa de colostomia; processo de vasectomia; laqueadura; de órteses e próteses. Cita que
precisam avançar com complemento de recursos para dar celeridade nesses atendimentos, aceitando
fazer  via  CISVIR  que  é  o  consórcio  da  região.  Informa  que  o  Serviço  Social  realizou  no  3º
Quadrimestre  de  2021,  320  atendimentos,  totalizando  655  pessoas  atendidas.  Faz  referência  a
Vigilância Epidemiológica, a qual é composta por, 01 médico; 02 enfermeiras; 03 auxiliares e técnicas
de enfermagem; 01 técnico de laboratório; 01 assistente social e 01 farmacêutico. Informa sobre os
atendimentos  no 3º  Quadrimestre,  com 266 consultas  médicas  realizadas;  2.330 atendimentos  de
enfermagem; 462 nascidos vivos; 269 óbitos; 05 óbitos infantil; 0 óbitos materno e taxa de mortalidade
infantil  13,72%;  e  cita  sobre  a  totalização  destes  em 2021  com 1.056  consultas  médicas;  6.068
atendimentos de enfermagem; 1.457 nascidos vivos; 1.571 óbitos; 20 óbitos infantil; 02 óbitos materno,
permanecendo a mesma taxa de mortalidade infantil de 13,72%. Salienta que infelizmente a taxa de
mortalidade infelizmente aumentou, a qual no ano anterior havia ficado menos de 02 dígitos, que é
uma realizada não apenas deste Município, mas de diversas cidades da região do Estado do Paraná. A
Conselheira Márcia questiona ao Secretário Moacir se foi comparado o número de óbitos com ano
anterior, se foi maior, que deve ser pelo COVID, e tem como resposta que sim, que aumentou, também
pelo COVID, e a Conselheira menciona que há um decréscimo na população, tendo mais mortes do
que nascimentos. O Secretário de Saúde Moacir, apresenta os casos de Dengue 03, com total de 81;
tuberculose 17, com total de 33; hanseníase 00; HIV/AIDS 24, com total de 39 e Sífilis 29, totalizando
51, expõe que no município há 807 pacientes portadores de HIV registrados. Na ocasião o Secretário
Moacir explana que os casos de Dengue no início do ano aumentaram, com enfrentamento de uma
batalha na região do Flamingos, que foi solicitado para o Estado o fumacê, devido a proliferação no
número de casos, que não entrou em epidemias, mas se comparado há outros anos 2021, foram 81
casos,  sendo  apenas  03  no  último  quadrimestre.  Referente  as  informações  da  Vigilância
Epidemiológica  ao  COVID-19  os  resultados  do  3º  quadrimestre  foram,  2.318  casos  confirmados,
totalizando 17.509;  13.145 testes de COVID-19 realizados,  com total  de 59.280;  17,6% a taxa de
positividade, com total de 29,35%; 17 óbitos, com total de 437; e a letalidade de 0,73%, com total nos
dois quadrimestre de 2,65%; e sobre a vacinação apresenta que foram a 1ª e 2ª dose 53.302, e 3ª
dose 13.585, totalizando 102.093 1ª dose ou dose única; 84.432 2ª dose ou dose única e 13.585 3ª
dose.  Na oportunidade o Conselheiro  Alecsandro e o Secretário  Moacir  articulam em relação aos
elegíveis para vacinação, e a diminuição de pessoas que tomaram a 1ª dose, para 2ª e 3ª dose, o
Secretário Moacir comenta que muitas vezes é porque abriram mão da 2ª dose, ou que tiveram uma
reação leve por medo ou fake news, mas que a 3ª dose está andando bem, no qual quem tomou a 2ª
dose, está tomando a 3ª dose. É apresentado pelo Secretário Moacir todas as vacinas aplicadas no
Município, alcançando no 3º Quadrimestre 96.419 doses aplicadas, e 231.109 no ano de 2021. O
Conselheiro Alecsandro cita que estão sendo vacinada as adolescentes para a proteção contra o HPV,
que estas se tornarão adultas,  com vida sexual  ativa,  e  colherão o preventivo,  e  diz  referente ao
rastreamento precoce de câncer de colo de útero, que o rastreamento para meninas vacinadas para
HPV não é o mesmo preventivo como é feito do habitualmente, que já tem meninas vacinadas com
HPV, que já começou há 05 anos, com vida sexual ativa, que já são elegíveis a fazer rastreamento de
câncer de colo de útero, que só aparecerá no exame imunológico, que não vai aparecer na lâmina;
salienta que estão sendo vacinadas em relação ao câncer de colo de útero, e que não estão sendo
orientadas em relação ao preservativo e que a distribuição de preservativo diminuiu; ressalta também
sobre os casos de sífilis e HIV, e que o HPV pega pela mesma via, valendo orientar HPV,  que daqui 10
anos haverá moças com 25 anos de idade com câncer de colo de útero que não foi diagnosticada
precoce, com problema sério na população negra que tem mais câncer de útero, do que a  população
branca, e que tem menos acesso a esses recursos, que foi uma discussão no Hospital do Câncer de
Barretos, que foi levantado essa questão. A Conselheira Ìyálòrísá Joilda menciona que o Conselheiro
Alecsandro disse que as mulheres negras são mais propensas a desenvolver câncer de colo de útero,
e coloca sobre o câncer de mama, sendo afirmado pelo Conselheiro que são as que menos tem
acesso aos exames especializados. Após retomada da apresentação,o Secretário de Saúde Moacir,
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explana sobre o Departamento de Saneamento e Vigilância Sanitária composta por, 01 dentista; 01
médica  veterinária;  02  farmacêuticos;  02  enfermeiros;  02  técnicos  em segurança  do  trabalho;  06
técnico em vigilância sanitária e 01 biólogo, sendo as áreas de atuação: vigilância sanitária; saúde do
trabalhador; vigilância da água e do solo e entomologia; os quais realizaram 794 inspeções sanitária no
3º quadrimestre de 2021, com total de 2.645; 767 licenciamentos de estabelecimentos, com total de
2.623; 90 inspeções saúde do trabalhador, com total de 328; 440 observações de animal agressor, com
total de 730; 240 conferências de medicamentos psicoativos e outros sujeitos a controle especial, com
total  de  728;  119  fiscalizações  do  uso  de  produtos  fumígenos  em ambientes  coletivos  fechados,
públicos e privados, com  total de 546 e 265 inspeções para emissão de habite-se, totalizando 629. O
Secretário de Saúde faz referência ao setor de Controle de Endemias, composta por 70 agentes de
combate,  o  qual  efetuaram no 3º  quadrimestre de 2021,  47.324 visitas  domiciliares,  com total  de
164.305; 60 visitas em pontos estratégicos, com  total de 1.698; 03 bloqueios , com total de 104; 42
atendimentos relacionados a animais peçonhentos, com total de 114, assim como a descontaminação
em diversos  pontos  de  atendimento  dos  serviços  públicos  de  saúde.  Apresenta  também sobre  a
Central  de Ambulância e Transporte Sanitário,  com 16 condutores,  realizando 5.923 transporte de
pacientes dos quais 2.751 foram dentro de Arapongas, totalizando em 2021 23.093 transportes, dos
quais  9.692  dentro  de  Arapongas;  sendo  executado  altas  hospitalares;  INSS  (perícia  médica);
hemodiálise; radioterapia; transplante; fisioterapia; tratamentos especializados em Hospitais fora, de
Arapongas;  internamentos  e  altas  de  pacientes  psiquiátricos;  pacientes  com deficiência  auditiva  e
visual, assim como oncológicos; consultas de gestante e visita neonatal e consultas eletivas; sendo
Londrina e Apucarana as cidades que mais possuem fluxo de pacientes de Arapongas transportados.
Ato contínuo, o Secretário apresenta dados dos Exames Complementares, com 07 Laboratórios de
Análises clínicas credenciados, além do Laboratório Próprio anexo ao UPA, sendo realizados no 3º
quadrimestre 136.732 exames, com total de 362.499, e somente o laboratório próprio executou em
2021, 19.156 exames., e comenta que a capacidade só não é maior, devido a necessidade de ampliar
o quadro de servidores, e consequentemente horários para a realização desses exames. Cita sobre os
exames  em  clínicas  credenciadas,  como  de  radiografias;  ultrassons;  tomografias;  ressonâncias;
ecocardiogramas;  endoscopias;  colonoscopias;  biópsias;  exames  oftalmológicos;  exames
fonoaudiológicos, etc; realizando 14.508 exames no 3º quadrimestre, com total de 43.346 em 2021.
Salienta  sobre  a  oferta  de  Dietas  e  Fórmulas,  e  informa  que  o  serviço  não  é  realizado  por  um
profissional específico, e sim pela servidora da Ouvidoria, que tem realizado todo um trabalho para
desfocar  esse serviço  da  ouvidoria,  e  que esta  passe a  executar  apenas  o  serviço  exclusivo  da
ouvidoria, passando essa ação para área de nutrição para a área de assistente social; expõe sobre os
atendimentos realizados no ano de 2021, de 1.321, 497, e somente no 3º quadrimestre foram 497.
Apresenta na ocasião os atendimentos realizados pelo setor de Ouvidoria relativos ao 3º quadrimestre,
com 88 executados e 276 ao total no ano de 2021; menciona que a Ouvidoria é o canal oficial para
críticas, reclamações ou sugestões, sendo pouco utilizada, e que as redes sociais tem maior impacto
do que as ouvidorias, e que mesmo informalmente procuram dar retorno aos pacientes. O Secretário
Moacir  faz  referência  aos  Destaques  de 2021,  quais  sejam:  em Setembro  de  2021 foi  iniciado o
atendimento de fisioterapia em crianças que necessitam de estimulação precoce e a entrega de 04
aparelhos de eletrocardiograma na UPA e nos 03 Pronto Atendimento 18hr; em outubro aconteceu a
inauguração da Bebê Clínica odontológica com Central de Imunização Infantil e iniciou-se a vacinação
de domingo a domingo; assim como a aquisição de testes para COVID- 19; em novembro houve a
implantação da doação de sangue no município; a entrega de novos kits de materiais (bolsa, camiseta
e protetor solar) para as Equipes da Saúde da Famílias, e a entrega de novos uniformes para as
equipes do SAMU; em dezembro teve o inícios das atividades de suporte nas rodovias com uma
ambulância extra do SAMU; o início dos plantões odontológicos aos sábados e domingos no Cento de
Especialidades Odontológicas e o recebimento do certificado da Rede Brasileira de Bancos de Leite
Humano pelo CISAM. O Secretário  ressalta  sobre  a doação de sangue no Município  que é  uma
parceria com a AMEPAR – Associações dos Município do Médio Paranapanema, que não necessita
mais dos moradores irem para Apucarana, que tem um link disponível para que possa ser realizado o
pré cadastro, e que entrarão em contato conforme a agenda, que é um formulário simples, sendo que
os dados ficarão arquivados na Secretaria de Saúde, e que a capacidade a cada vez que é efetuado
as doações é de 60, com meta de alcançar a doação duas vezes por semana. Apresenta na ocasião os
dados do Boletim Coronavírus COVID-19, com 33.130 confirmados; 1.495 doentes; 31.029 curados; 0
investigações; 606 óbitos; 71.662 descartados e 1.589 isolamentos. O Secretário Moacir então finaliza
a sua apresentação agradecendo novamente a presença de todos, assim como das Sras. Fabiane -
Coordenadora  do  Programa Estratégia  de  Saúde  da  Família  e  Vanessa  -  Gerente  da  Central  de
Ambulâncias, e se coloca a disposição para sanar as dúvidas. Ato contínuo,  o Presidente Zanatta
retoma a Pauta e coloca para a aprovação o Relatório Quadrimestral – 3º Quadrimestre de 2021, e a
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Conselheira Ìyálòrísá Joilda diz que só faria uma ressalva, porque enquanto membro da COMFIN os
trabalhos  da  Comissão  ficaram prejudicados,  pela  falta  de  quórum,  e  que  não  teve  acesso  aos
documentos, que teve acesso ao relatório na data do dia 03 de março, que foram então 06 dias, e que
teve  acesso  ao  que  foi  apresentado,  mas  enquanto  membro  da  COMFIN  não  teve  acesso  a
documentos, e até porque está falando do 3º quadrimestre que vai compor a RAG – Relatório Anual de
Gestão. O Presidente Zanatta então diz que a colocação é que a COMFIN não recebeu o relatório,
mas que o Conselho encaminhou para todos os membros, e que então o que a COMFIN poderia ter
feito é reunir-se dentro desse período, do que foi encaminhado para agora, para desenvolver alguma
atividade, e que então esse problema aconteceu pela demanda que está sendo colocada, ao que a
Conselheira Ìyálòrísá Joilda diz que há falta de quórum, e se a Comissão existe, que é uma questão de
bom senso, se a Comissão de Finanças existe e se algum trabalho não foi executado por falta de
quórum, por não comparecimento de membros suficientes para desenvolver atividades, que tem que
ficar claro e que visualiza uma importância da Secretaria de Saúde, junto com o Conselho de rever a
situação dos membros. O Presidente Zanatta informa que será colocado em Pauta e questiona ao
Plenário se pode ser considerado aprovado o Relatório Quadrimestral – 3º Quadrimestre, não havendo
imposições,  aprovado  por  unanimidade.  O  Presidente  Zanatta  cita  sobre  o  4º  Ponto de  Pauta  –
Instruções de ações e composição das Comissões COMFIN e COMTEFIS; e que na verdade tem tanto
a necessidade de recomposição da COMFIN, mas que não haveria possibilidade por esvaziamento da
Plenária, assim como da COMTEFIS, que tem que retomar as atividades que estavam preconizadas e
definidas, que foi cobrado ao relator da Comissão Francisco Robério, mesmo que fosse realizado uma
reunião por vídeo, pois nessa Comissão em específico já há documentação para ser analisada, mas
que precisa da ação de visita, Santa Casa, HONPAR. A Conselheira Ìyálòrísá Joilda  reportando-se
para o Presidente Zanatta, diz que a solicitação que fez dentro do grupo de Whatsapp do Conselho
Municipal  de  Saúde,  é  que em visita  ao  site,  onde  há  Conselho  Municipal  de  Saúde,  que  fez  a
solicitação de também ser aberto uma aba e colocar a questão das comissões, as atividades, ficando
uma  transparência  maior,  saber  o  porque  não  foi  possível  fazer  a  demanda  da  realização  das
atividades, e que consultou e viu que na reunião do Comitê Intersetorial de Saúde Mental, foi feito a
sugestão pelo próprio  Secretário  de  Saúde Moacir,  e  que esta aba está  disponível  inclusive  com
agenda  das  próximas  reuniões  do  Comitê  Intersetorial  de  Saúde  Mental,  que  também  seja
oportunizado o registro do trabalho das Comissões, com quórum ou sem , mas que apareça, pois os
membros tem que ter a responsabilidade, a partir do momento que as comissões foram constituídas, e
que estão falando de Regimento, e o Presidente Zanatta afirma que dizendo irá fazer, e explica ao
Secretário Moacir que quando as Comissões foram constituídas estavam com a Plenária esvaziada,
com 09 membros,  e que depois  foram feitos algumas alterações,  que hoje a Santa Casa após o
falecimento  do  Sr.  Durval,  a  nova  Administradora  não  demonstrou  interesse  em permanecer,  por
questões próprias, em permanecer na Comissão de Finanças, e que então tem a cadeira do Prestador
de  Serviços  esvaziada,  mas  que  então  continuaram  dessa  forma,  por  que  mesmo  assim  há  03
representantes de usuários, 01 gestor e 01 trabalhador, e que para a próxima Conferência de Saúde a
HUMANIZA já se interessou em ocupar uma cadeira do Conselho como Prestador, e que talvez crie
outras dinâmicas nas representatividades do Conselho. O Secretário de Saúde Moacir, agradece a
todos que tiveram presentes na Conferência Regional de Saúde Mental, e a batalha de todos para que
pudessem ocupar e garantir a representatividade de Arapongas na Conferência Estadual de Saúde. O
Conselheiro Alecsandro relata sobre o repúdio para a organização da Conferência Regional de Saúde
Mental,  ao não terem convidado em tempo a Equipe do Hospital  Regional  do Vale do Ivaí,  que é
vergonhoso, que em conversa com a Diretora Médica do Vale do Ivaí a respeito de um paciente, e que
lamentou a ausência da mesma na reunião, e que esta informou que tinha 40 pacientes agendados, e
que  chegaram  avisando  da  reunião  minutos  antes,  e  o  Presidente  Zanatta  diz  que  quanto  ao
fechamento de hospitais psiquiátricos, foi solicitado para extinguir esse tema, que está para discutir
essa questão com o Secretário Moacir,  que a Mesa do Conselho fará uma carta, e para que seja
levada para a Conferência Estadual de Saúde Mental, sendo apresentada como uma Moção. Desta
forma,  não havendo nada mais  a tratar  o   Secretário  de Saúde Moacir  enseja um Feliz  Dias  da
Mulheres a todas as Conselheiras presentes, para que essas estejam cada vez mais empoderadas,
independentes e lutarem pelos seus espaços, o Presidente de Mesa Zanatta agradece novamente todo
os que participaram desta 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 de 06 de abril de 2022 lavramos a presenta Ata.

NOME SEGMENTO ASSINATURA

Moacir Paludetto Junior – Titular – Vice- Gestores
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Moradores Ulisses Guimarães

Usuários

Durvalino de Almeida Filho – Suplente – 
Pastoral da Criança

Usuários

Ìyálòrísá Joilda Pereira de Jesus – Titular 
– Ent. Religiosa ILÉ ÀSE TI TÓBI ÌYÁ 
ÀFIN ÒSÙN ALÁKÉTU;

Usuários

Sérgio Aparecido Ribeiro da Silva – 
AIABA – Suplente

Usuários
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