
Ata de  Reunião Ordinária nº. 176
Aos sete dias do mês de julho de 2010 , foi realizada a reunião Ordinária do Conselho
Municipal de Saúde nas dependências do Centro de Especialidades Médicas Jaime de
Lima, sito a Rua Juriti esquina com Bonito do Campo nº. 1177, com inicio às 20:00
horas e 10 minutos. O Presidente do Conselho Dr. José Roberto Vidotto  deu inicio a
reunião cumprimentando a todos e colocou como primeiro assunto a aprovação da ata
anterior de nº. 175 como ninguém se manisfestou contrario a ata foi aprovada por
unanimidade . Em seguida o presidente passou para o item 02 da pauta- Apresentação
do PAVS de 2010- Pactuação de Vigilância em Saúde que  foi apresentado pela Dr.
Juliana  ,  Pacto  pela  Vida  tem  sete  prioridades.  1º.  Atenção  a  Saúde  do  Idoso-
2º.Controle do Câncer de útero e mama-3º.Redução da mortalidade infantil e materna
–  4º.  Fortalecimento  da  capacidade  de  respostas  as  doenças  emergentes  e
endemias,com enfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária, influenza, hepatite
e Aids – 5º. Promoção da Saúde – 6º. Saúde do Trabalhador- 7º. Atenção Integral ás
pessoas em situação de risco de violência, Dr. Juliana explicou detalhadamente os
objetivos de cada Prioridade e ás ações prioritárias por fim explicou a Proposta de
Inserção do Município de Arapongas quantificando pactos para o exercício de 2010 e
previsões  para  o  exercício  de  2011.  Dr.  Vidotto  tomou a  palavra  e  explicou que
estamos  sendo  conservadores  quantos  aos  percentuais  pactuados  para  termos
elasticidade em cumprir o que estamos prevendo, pois que hoje já se  cumpre os
parâmetros de referencia com percentual maior. Temos que cuidar por exemplo se
colocarmos 100% e de repente esse paciente vai embora do município e não conclui o
tratamento, assim ficaríamos abaixo da média pactuada que teríamos que justificar
causando transtornos nos questionamentos de relatórios e do sistema . O Conselheiro
Jesuíno questiona os indivíduos presos que se encontram com o vírus da tuberculose.
O Dr. Vidotto pediu para responder a questão após a apresentação, então Dr. Juliana
deu sequencia apresentando o Pacto de Gestão que tem como responsabilidade gerais.
A Gestão do Sistema Único de Saúde ( SUS) com os seguintes objetivos – a) Encerrar
aportunadamente ás investigações de agravos compulsórios registrados no SINAN.
B) Ampliar a classificação da causa básica de óbitos não fetal , C) Manter a cobertura
nacional  adequada  nos  serviços  de   Imunizações  nos  municípios´e   Estados.  D)
Reduzir os riscos á saúde humana decorrente do consumo de água com qualidade
microbiológica,  fora  do  padrão  de  potabilidade.  E)  Consolidar  e  ampliar  a
descentralização  das  ações  de  Vigilância  Sanitária,  após  a  conclusão  Dr.  Vidotto
explicou que alguns objetivos tem como parâmetro atualizar dados no cadastro do
SISAGUA.  Alimentar  os  dados  de  controle  da  qualidade  da  água.  Dr.  Vidotto
responde  a pergunta do Sr. Jesuíno confirma a notificação e disse que foi analisado
todos  os  companheiros  de  sela  e  todos  os  detentos  vão  passar  pelo  teste  da
tuberculose, explicou ainda que é uma responsabilidade do Estado. O  Conselheiro Sr.
José Archilla perguntou se as pessoas idosas vão poder se vacinar de pneumonia no
que o Dr. Vidotto confirmou que a vacina pneumocócica adulto é realizada a cada 05
anos para a faixa etária acima de 60 anos. Quando há necessidade em outras faixas
etárias e há indicação médica, está é solicitada assim como outras vacinas através de
protocolo  e  que  a  vacina  nova  disponível  na  rede  Pública  é  para  pneumonia
pneumocócica infantil  para criança de até 02 anos de idade.  A partir  de agosto a
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vacina disponível prevista será para meningite meningocócica. O Conselheiro Basílio
falou de um caso  de um paciente Portador de   necessidades especiais que teve que
pedir  a vacina em Curitiba,  Dr.  Vidotto explicou que tem que fazer  a notificação
porque estava fora da faixa etária autorizada. A Conselheira Sandra Lacchi perguntou
se existe um local onde possa ser recolhidos cães. Dr. Vidotto falou de um projeto
junto a empresa de ração que cuida e faz doação dos animais, está apenas aguardando
conclusão e regulamentação do projeto, o caso da UNOPAR não foi avante porque a
prefeitura teria que doar terreno e fornecer dois funcionários para que o projeto fosse
executado, acredita que com a iniciativa Privada da Empresa de Rações dará certo.
Após  essas  falas  o  Presidente  colocou  em votação  o  PAVS apresentado  pela  Dr.
Juliana  que  foi  aprovado por  unanimidade.  Passou-se  para  o  item 03 da  pauta  –
Informes Diversos, o Conselheiro José Basílio justificou ás 03 vezes que faltou nas
reuniões e falou de uma reportagem da Folha de Londrina cujo título era Diabete
Mata Mais que AIDS. Dr. Vidotto explicou os tipos de Diabetes I e II  disse que os
medicamentos  são  fornecidos  pela  Saúde  Pública,  mas  a  maior  dificuldade  é  o
paciente fazer a dieta correta . Sr. Basílio questiona ainda a sobra da Vacina H1 N1,
Dr. Vidotto disse que tudo foi cumprido rigorosamente. O Conselheiro Odair também
se desculpou pelas faltas no número de 03 e informou sobre o caso de uma menina
que estava tendo menarca, que a hemorragia era grande, procurando o Posto de Saúde
o mesmo encaminhou para o ginecologista, só que no CISAM foi informado que  só
seria possível marcar consulta para 06 meses. Dr. Vidotto disse que é preciso reciclar
os  atendentes,  porque  quando  é  urgência  o  paciente  tem  que  ser  atendido  com
urgência pela nossa sistemática. O Dr. Denis pediu a palavra e justificou sua ausência
nas reuniões  em razão de seu  tratamento,  quando faz  quimioterapia  fica  mais  ou
menos trés dias sem disposição física. Disse que não esqueceu a promessa do manual
para os conselheiros. A Conselheira Alzira que é secretaria executiva do conselho fez
a leitura  de uma denúncia  que houve na Ouvidoria   de  uma paciente  que estava
gravida,  de 39 semanas procurou o Hospital  Regional  João de Freitas  que faz o
Plantão de Obstetrícia  para o atendimento e quando foi atendida, seu bebe veio a
óbito segundo informação da paciente o pediatra disse que o bebe havia aspirado
liquido. E também passou  por vários transtornos e sofrimento. O Dr. Denis pediu
uma cópia da denúncia para analisar o ocorrido. Disse ainda que vai priorizar o que
estiver em andamento, disse que precisa de uma cópia do Relatório de Gestão, do
Regimento  Interno  do  Conselho,  precisa  analisar  carga  horária  de  médicos  ,
produção, solicitou cópia da auditoria que houve na Saúde da Mulher, explicou que já
pediu a interdição da cadeia em 2000, houve rebelião e arrebentaram tudo concluindo
não conseguiu aumentar o número de vagas . A Colonia Penal, não tem transporte ,
não  tem  vaga,  mesmo  para  aqueles  que  foram  sentenciados,  enfim  há  uma
superlotação,  não  tem espaço  físico,  precisa  de  recolocação  de  presos.  Para  um
minipresidio,  significa que a segurança cai,  teremos mais problemas com número
maior  de  pessoas  envolvidas.  Enfim  Dr.  Denis  se  colocou  a  disposição  dos
Conselheiros. A seguir Dr. Juliana fala do primeiro encontro do Estado em Saúde da
Família  e  NASF,  mas  que  não há  vagas  para  conselheiros  ,fará  um esforço para
conseguir duas vagas, o evento será nos dias 23 e 24 de Julho de 2010 na cidade de
Apucarana.  Conselheira  Alzira  informou  ainda  sobre  o  caso  da  gestante  que  a
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Ouvidoria sobre a responsabilidade da Sra. Cleusa enviou oficio ao Hospital Regional
João  de  Freias  para  esclarecimentos  dos  fatos  ocorridos  com a  gestante  e  até  a
presente  data  não  recebeu  resposta.  Dr.  Denis  complementou  que  em  razão  da
gravidade  deve  remeter  ao  Ministério  Público  ,  pois  segundo  o  art.930  ,(  Morte
precisa ser apurado e investigado).Após todos esses informes o Presidente questiona
todos os conselheiros , como ninguém se manifestou deu por encerrada mais essa
reunião ás 22horas e 20 minutos. E EU Cleide Farinha Marconi Secretaria adoc e
Alzira Paulino Secretaria Executiva deste Conselho lavramos a presente ata.
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