
Ata de  Reunião Extraordinária. 178
Aos Onze dias mês de Agosto de 2010 , foi realizada a reunião Extraordinária 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 15 minutos. O Presidente do Conselho Dr. José Roberto
Vidotto  deu inicio a reunião cumprimentando a todos e  como primeiro assunto da
pauta  foi  a  questão  das  AIHs do Hospital  Regional  João de  Freitas.  O Conselho
aprovou a solicitação do Hospital . O Conselheiro  Zanatta explica aos conselheiros
presentes que não estavam na reunião passada que o oficio está indo para parecer da
SESA. Levanta ainda a questão do atendimento da Pediatria e Obstetrícia. Dr. Vidotto
explica que os hospitais fazem a cobrança por numero de AIH e hoje é por volume. A
sofisticação dos atendimentos de saúde demanda procedimentos mais caros, então o
hospital  está  cobrando os  procedimentos  mais  caros  e  deixando de  cobrar  outros
procedimentos, aumentando as AIHs o hospital vai conseguir fazer a contratualização
sem nenhuma perda. A Conselheira Sandra explica que o que o hospital cobra do SUS
fica registrado no DATASUS e o que não cobra não entra em nenhum registro e
parece então que o hospital não fez o atendimento. O Dr. Vidotto informou que o
Promotor pediu a cópia da auditoria do Ministério da Saúde sobre a Saúde da Mulher,
diz  ainda  que  o  relatório  com os  pareceres  e  justificativas  está  a  disposição  dos
conselheiros. Em seguida Dr. Vidotto passa para a apresentação da Audiência Pública
do primeiro trimestre  de 2010,relacionado ao atendimento  de todos os  setores e
serviços  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde.  Iniciou  com  o  numero  de  consultas
médicas e explicou a questão da ortopedia que agora consegue dar continuidade aos
tratamentos e portanto apresenta resolutividade. Diz que o número de consultas em
cardiologia  e  oftalmologia  estão  acima do preconizado pelo Ministério  da Saúde.
Outra  especialidade  que  mudou foi  a  vascular  que  agora  faz  cirurgias  e  também
apresenta resolutividade. Cirurgia Geral e urologia são especialidades que apresentam
mudança para melhor, com a entrada do Consorcio. Continua apresentando os dados ,
mostrando  que  através  do  CISVIR  estão  sendo  realizados  exames  como
eletroneuromiografia,  ressonância  magnética,  eletroencefalograma,  colonoscopia,
bera e outros. Os atendimentos em ginecologia somaram 2667 consultas e que isso se
deu através da contratação de cinco profissionais que além das consultas  revezam se
nas cirurgias. A apresentação sobre o SAMU foi mostrado  de forma geral e ele pediu
que no máximo fosse feito por tipo de atendimento. O Conselheiro Zanatta perguntou
sobre os motoristas que passaram no concurso se eram de fora, mas apenas um é de
Rolândia . Foi informado ainda que hoje iniciou-se um treinamento para funcionários
do  SAMU.  Os  dados  do  pronto  atendimento  24  horas  mostra  aproximadamente
10.000 (dez mil ) atendimento mês e com a implantação da UPA a forma de atender
vai mudar,segundo Dr. Vidotto explica, pois quando o hospital receber o paciente já é
para o internamento, outras etapas como RX, exames, já deverão ter sido realizados
na UPA. Quanto ao Programa Saúde da Família diz que apesar das dificuldades de
recursos humanos nas equipes o atendimento foi mantido, mas é necessário melhorar
a resolutividade do atendimento. Que a informatização vai ajudar na organização das
consultas  e  na  fiscalização  do atendimento,  principalmente  do  médico.  Os  dados
sobre gestantes mostra um número de 20% de gestantes com menos de 20 anos de
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idade.  Doenças  como Hanseníase  e  Tuberculose,  ainda  não acabou  explica  o  Dr.
Vidotto e com a AIDS aumenta também a Tuberculose. Sobre a Ouvidoria Municipal
vai  estar  interligada  com o  Estado  e  Governo  Federal.  Outra  explicação  do  Dr.
Vidotto  foi  quanto  ao  tratamento  fora  de  domicilio,  cujo  maior  volume  é  de
oftalmologia,haja  visto  que  aqui  só  faz  catarata.  Uma preocupação está  sendo os
veículos,  nos  últimos  dias  a  situação  piorou  com  a  paralisação  de  mais  uma
ambulância  que  bateu.  Questionado  pelos  conselheiros  porque  a  demora  no
conserto,Dr. Vidotto explicou que ainda não saiu a licitação e assim não há outra
forma. A licitação é feita pela secretaria da administração que assim não necessita
usar o dinheiro do Fundo Municipal de Saúde par esse tipo de despesa. O Dr. Vidotto
passou os dados de todos os setores da Secretaria, fazendo considerações acima e
passou para os dados  da Audiência Pública do Segundo Trimestre de 2010. Houve no
segundo trimestre  um aumento  no número de  exames/  atendimentos  e  houve um
aumento  da  Tuberculose  por  conta  de  um  preso  que  estava  doente  e  acabou
morrendo,  levando  a  Secretaria  a  fazer  o  atendimento  em  todos  os  detentos.  A
vacinação  contra  agripe  H1N1imunizou  aproximadamente  75%  da  população  de
Arapongas, e por isso aqui não houve sobra de vacina como aconteceu em Londrina e
Apucarana.  Toda  população  que  procurou  pela  vacina  ,  foi  vacinada.  Está
disponibilizada também a vacina pneumocócica para crianças de até 02 anos de idade
o que nesse trimestre imunizou 1500 dessas crianças, demonstrando que a população
está  buscando  por  mais  esse  beneficio.  Asim  encerrou  -se  a  apresentação  das
Audiências  Publicas  dos  dois  trimestres  .  Dr.  Vidotto  pediu  aos  conselheiros  que
analisem  e verifiquem os dados das audiências para aprovar na próxima reunião. A
conselheira Alzira informou aos conselheiros que haverá uma capacitação para os
conselheiros no dia 25/08/010 que será ministrada pelo Promotor de Justiça Dr. Denis
Pestana no horário das 19:30 horas no FORUM . E assim encerrou mais está reunião
ás 22:00 horas .  E eu  Lucia Helena Mainardes Rehme secretaria adoch e Alzira
Paulino secretaria executiva deste Conselho lavramos a presente ata. 
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