
       .ATA DE REUNIÃO Nº 157. 

Aos cinco dias do mês de novembro de 2008, foi realizada a reunião ordinária do 

Conselho Municipal de Saúde nas dependências do Centro de Especialidades 

Médica Jaime de Lima, sito a Rua Juriti esquina com Bonito do Campo Nº. 1177 

com início ás 20h20min horas. O Vice Presidente do Conselho Zanatta inicia a 

reunião cumprimentando a todos e de acordo com a pauta o primeiro assunto 

colocado foi à aprovação da atas nº154, 155 e n°. 156. O professor e conselheiro 

Vicente pediu correção na ata nº154, pois fez um elogio ao CISAM e não estava 

constando seu nome. Após este pedido as atas foram aprovadas por unanimidade. 

O Conselheiro Zanatta passou para os assuntos da reunião e como primeiro assunto 

a apresentação do Plano de Ações e Metas do DST/AIDS 2009. O Vice Presidente 

passou a palavra para a Dr.ª Juliana, coordenadora do CTA que fará a apresentação. 

Juliana cumprimentou a todos os conselheiros e fez uma rápida explicação do 

porque da apresentação do PAM. Explicou ainda que assumiu o CTA a partir de 

julho por isso algumas metas não foram concluídas, mas tão logo serão. Iniciando 

a apresentação do plano, Dr.ª Juliana vai falar como está a DST/AIDS no município. 

Apresentou o slogan da campanha do dia 1° de dezembro, o qual o foco será para 

homens acima de 50 anos. Começando a história do programa no município, o PAM 

DST/AIDS teve início em 2003. O Sistema de notificação de agravos-SINAN foi 

criado em 2001, no qual temos registrado 84 casos de AIDS, sendo 27 % feminino 

e 73% masculino. Drª. Juliana apresentou algumas tabelas com relação ao perfil dos 

paciente, com relação ao sexo, idade, raça e exposição. Ainda falou que 116 

pacientes estão em tratamento e acompanhamento, destes 116, 31 pacientes 

recebem cestas básicas todos os meses, e aqueles que tomam medicamentos 

também recebem todos os meses. Dr.ª Juliana também falou sobre a campanha 

Fique Sabendo que está sendo realizada desde setembro, em um mês de campanha 

foram realizados 450 testes no CTA de Arapongas, e a campanha continua até 15 de 

dezembro. Após este um mês a equipe do CTA foi até a UNOPAR para realizar o 

teste e também em algumas UBS de referência. Este ano foram diagnosticado 4 

novos casos, 1 antes da mobilização e os outros 3 após o inicio da mesma. Dr.ª 



Juliana apresentou o primeiro bloco do PAM o de prevenção, promoção e proteção 

falaram do que foi realizado no ano de 2008 e aquilo que será feito em 2009, após 

a apresentação deste bloco o Conselheiro Zanatta questionou sobre o trabalho no 

sistema carcerário, como iremos estabelecer o contato com os mesmos? E também 

falou sobre os grupos dos LGBTT, que envolve uma questão social, e que ele 

presenciou alguns indivíduos expondo suas genitálias quando passou com o carro 

junto com sua família na Av. Maracanã, ele perguntou como ajudaria estes 

indivíduos,, profissionais do sexo. Dr.ª Juliana pensa que ajuda para abordar estes 

indivíduos seria através daqueles que já participam do programa e também são 

profissionais do sexo, seria fazendo uma abordagem nas casas noturnas falando de 

prevenção, promoção e proteção. Ainda com relação aos presos seria através da 

ajuda e parceria com o CRASS. Dr.ª Juliana apresenta o 2º bloco do PAM, falou 

sobre as cestas, que aumentaram o número e também os produtos, estaremos 

incluindo frutas e verduras. Ainda falou sobre  o vale transporte que é 

distribuído.Dr.ª Juliana falou que não temos nenhum caso de gestante neste ano de 

2008, é que o pré-natal foi desenvolvido em 98% das gestantes.Maria de Lourdes, 

convidada, perguntou se o Dr. Flávio está atendendo todos os dias, e Dr.ª Juliana 

disse que ele está atendendo de segunda, terça e quinta.O Conselheiro Vicente 

perguntou se foi feito algum trabalho sobre a mobilização do HIV. Dr.ª Juliana disse 

que sim, e que o nosso município na reunião técnica foi um dos municípios que 

apresentaram índice menor, mas que lógico precisa melhorar cada vez mais, 

investindo na prevenção deste. Dr.ª Juliana continuou a apresentação com o 3º 

bloco, falou de capacitação de profissionais, contratação, reforma do CTA que será 

de extrema importância para desenvolvimento do trabalho. Dr.ª Juliana prometeu 

trazer na próxima reunião uma cópia da planta da reforma e construção do 

CTA.Conselheiro Zanatta falou que em função do conselho ter atuado para resolver 

mudança da coordenação do CTA ele se sente feliz pois considera que o PAM esta 

de acordo com o município de Arapongas.Ainda falou sobre o reingresso do Joel, 

participando de alguns eventos da Rede de Portadores, considerou este reingresso 

como saudável.Dr.ª Juliana finalizou a apresentação e disse que se aprovado pelo 



Conselho o PAM será enviado para o Chico na coordenação estadual, e se houver 

mudanças trará para o Conselho. Maria de Lourdes perguntou sobre as ações que 

serão desenvolvidas nas Escolas. Dr.ª Juliana falou sobre o resultado obtido na 

odontologia, palestras realizadas pelos profissionais e então depois incentivar as 

crianças, adolescentes a fazerem redações, cartazes e realizar um concurso com 

distribuição de prêmios. Conselheiro Odair perguntou se os testes poderiam ser 

realizados nas indústrias. Dr.ª Juliana respondeu que sim, mas que o problema seria 

o pré e pós aconselhamento, pois os funcionários teriam que utilizar o horário do 

almoço e não seriam todos que gostariam de fazer isso. A Conselheira Cleide 

sugeriu de fazer uma abordagem através dos médicos do trabalho. Conselheiro 

Odair sugeriu palestras nas industria, como um pré aconselhamento,  . O 

Conselheiro Salvador falou que o técnico de segurança deveria dar essas palestras. 

O Conselheiro João de Freitas citou a CIPA. O Conselheiro José Archilla falou 

sobre os doadores de sangue. O Presidente Dr. Vidotto falou que o teste de HIV não 

pode ser obrigatório e que com relação à gravidez e HIV não pode pedir, pois pode 

ser visto como uma forma de discriminação e criar problemas sérios dentro da 

empresa. Maria de Lourdes elogiou o PAM de 2009 apresentado pela Dr.ª Juliana. 

Dr. Vidotto falou sobre as ações desenvolvidas no PAM e pediu para que o Conselho 

votasse a aprovação, e foi aprovado por unanimidade. Dr. Vidotto chamou para 

fazer o uso da palavra o Presidente do Conselho Estadual de Saúde, Antonio Garcez 

de Novaes Neto que estava visitando o Conselho. Neto falou sobre o novo Conselho 

Estadual, sobre as ações que estão sendo desenvolvidas e disse que está à disposição 

deste Conselho para o que for preciso. Dr. Vidotto agradeceu a presença de todos e 

encerrou a reunião às 22h10min horas. Eu Cleide Cordeiro Farinha Marcondes 

Secretaria ADOC e Alzira Paulino Secretaria Executiva deste Conselho lavramos a 

presente ata. 

 


