
1Ata da reunião extraordinária nº 002/17, do Conselho Municipal de Saúde de Arapongas,

2realizado em 28(vinte e oito) de junho de dois mil e dezessete (2017), com inicio as

20h:05min, no auditório da sede da Prefeitura, sito à rua Garças nº 750, centro. Sérgio de

Azevedo, Presidente do Conselheiro Municipal, cumprimenta a todos os presentes.  A 5 ª

reunião extraordinária segue a seguinte ordem do dia:  a Secretaria de Saúde Márcia

6Cristina  Krempel,  faz  uma  explanação  sobre  o  plano,  e  informa  que  cada  gerente

7presente  na sala  de  reunião,  irá  fazer  uma breve  apresentação  da  sua  unidade.  O

8primeiro a começar é Maicon gerente do 18 horas do Petrópolis,  unidade de pronto

9atendimento, informando os atendimentos realizados, em seguida a enfermeira Graziela,

10também relata o atendimento realizado pela vacinação no Município, após Vanessa se

11apresenta como gerente do pronto atendimento do Antônio J.  Marques do conjunto

12Palmares, que funciona como 18 horas informando que a farmácia funciona até a zero

13horas, no 18 horas do Antônio J. Marques,  tem sala de vacina, relata as melhorias

14realizadas,  ela também e gerente do PSF no Antônio J. Marques. O próximo a falar e o

15Drº Alessandro, cumprimenta a todos, dizendo que e um prazer reencontrar as pessoas

16presentes, Dr. Alecsandro trabalha no 18 horas do Flamingos, juntamente com Denise

17Muniz, informa que e um posto de pronto atendimento, igual ao Petrópolis e o Antônio

18J. Marques, relata que o Conjunto Flamingos, hoje e uma cidade, maior que Astorga,

19Mandaguari e Marialva, e uma cidade dentro de Arapongas, entre os atendidos, são  os

20trabalhadores das fabricas, que naquela região chega a ter até 40.000 (quarenta) mil

21habitantes,  que  o  fluxo  de  atendimento  e  grande,  informa  que  são  atendidas  80

22(oitenta)  pessoas  por  hora,   também  é  realizado  pequenas  cirurgias,  vacina,

23odontologia e consultas em geral. Informa sobre a reforma a ser realizada no 18 horas

24do Flamingos. Outro atendimento também realizado no 18 horas do Flamingos, e uma

25primeira consulta em seguida encaminhado para o CAPS, dos dependentes químicos e

26os alcoólicos.  Em seguida Vanessa gerente do UPA, diz que em média são atendidos

27.350 (trezentos e cinquenta) pessoas por dia, informa que a farmácia fica aberta 24

28(vinte e quatro)  horas,  que foi  realizado a pintura do UPA,  foi  realizado também a

29capacitação dos médicos e enfermeiros, comunica que sexta feira dia 23(vinte e três),

30houve a visita da fiscal do Ministério da Saúde, para avaliar o UPA e a mesma ficou

31muito  impressionada.  A  próxima  a  falar  é  Juliana  gerente  do  CISAM,  começa

32informando sobre o tratamentos realizado no Cisam, sendo atendidas as gestantes do

33municipio e as mulheres de forma em geral, relata sobre o quadro do atendimento dos

34médicos  e  profissionais.  Menciona  os  cuidados  com  as  gestantes,  e  os  exames

35ginecologicos realizados até esta data,  informa também que  o  pediatra atende 20



36(vinte) crianças por dia. A Secretaria Marcia, enfatiza sobre o trabalho realizado com as

37maezinhas, ensinando-as a ter cuidado com os bebes. Após a gerente informa sobre os

38exames de mamografia realizado no Cisam. Em seguida Fernanda representando o

39setor  de  epidemiologia,   diz  que  e  neste  setor  que  dita  tudo  o  que  acontece  no

40municipio, que tem o sistema sinam, e alimentado informando tudo o que acontece no

41Municipio em seguida envia para o Estado, após e  encaminhado para Brasília. Todas

42as declarações de óbito e nascidos, são informados pela epidemiologia. Informa 12

43(doze) casos de mortalidade sendo 04(quatro) fetal e 08 (oito) casos de bebes que

44nasceram mas vieram a óbito, que o índice de mortalidade hoje e de 10,79%, e o intuito

45e trabalhar para reduzir em menos de dois dígitos, na epidemiologia atende as pessoas

46com sífilis,  HIV,  Hepatite  B  e  C,  que  há  uma   grande  demanda  de  consultas,  os

47pacientes já saem medicados, com exceção dos medicamentos que a regional fornece.

48Informa também que as mortes no município, é a epidemio que irá preencher os dados

49para o boletim de ocorrência. A Secretaria de saúde, enfatiza a importância do trabalho

50realizado sobre Hepatite, e HIV, que o município acolhe pacientes de outras cidades,

51todos os testes realizados são sigilosos. A Secretaria diz que, a partir do momento que

52começou a buscar e fazer diagnósticos, descobriu mais infecções, como e o caso da

53tuberculose, o Drº Alecsandro, informa sobre os casos de tuberculose na cadeia, que a

54preocupação é com as visitas que os presos recebem,  são muitas pessoas que ficam

55no  ambiente  infecto.  Após  a  farmacêutica  Gislaine,  informa  o  funcionamento  da

56farmacia,   os medicamentos chegam e após são distribuídos para  as  unidades de

57saúde, atende na farmácia central em torno de 600 pacientes ao dia, que a lista de

58medicamentos  esta  em  torno  de  200  (duzentos)  itens.  Próximo  a  falar  e  Robilan

59enfermeiro, coordenador do CAPS II e o CAPS AD, informa que o  CAPS AD,  atende o

60alcoolatras e drogados,  em media de 200 a 250 pacientes mês e o CAPS II, atende

61transtornos mentais, sendo em media 300 pacientes mês, quando assumiu a gerencia

62tinha em torno de 80 a 100 pacientes reprimidos, hoje nos CAPS tem mais psiquiatras

63atendendo. A Secretaria de Saúde, informa o projeto novo, serão as rotas terapêuticas

64a ser  realizados em várias unidades,  para  tratar  em grupo as  questões que estão

65atormentando as pessoas no dia a dia. Até agora nos CAPS,  já foram realizados com

66os funcionários 4(quatro) treinamentos. Próximo a falar é Moacir dentista,  o objetivo da

67odontologia e devolver a população, a alto estima em relação a saudê bucal, que a

68odontologia  é  composta  por  40(quarenta)  profissionais.  No centro  de  especialidade

69Jaime de Lima, esta atendendo entre outros procedimentos o câncer bucal,  atende

70também a pacientes especiais e prótese dentaria, a Secretaria de Saúde, informa que a



71grande promessa e trazer o implante dentário para o Municio de Arapongas. Ernesto,

72gerente da vigilância sanitária, informa que na unidade é de caráter de fiscalização. A

73enfermeira  Raquel  e  a  próxima,  e  a  informar  que  coordena  a  enfermagem  com

74.30(trinta)  equipes,  que  hoje  padronizou  os  agendamentos,  que  os  pacientes  não

75precisam mais ficar na fila de espera nas unidades. Após o presidente do Conselho,

76informa que convocou todos os conselheiros para participar  da apresentação do plano

77municipal de saúde do município,  e solicita que todos os conselheiros se apresentem,

78começando  pela   Conselheira  Alzira,  em  seguida  Conselheira  Izabel,  Conselheiro

79Toninho,  Conselheira  Geante,  Conselheiro  Antônio  mais  conhecido como Sonera  e

80Conselheira Maria Madalena, após a Secretaria começa a apresentar o plano, o inicio

81do plano e o perfil epidemiológico, diz que o plano não e estático, que ele pode ser

82incrementado por novas ações,  tem que resolver os problemas da população, informa

83que o plano tem 15 diretrizes, faz uma esplanção de cada uma delas a saber: I - perfil

84epidemiologico, vigilância sanitária - II, Gestao do trabalho e da educação permanente

85em saúde - III, Gestão em saude – IV Financiamento – V ouvidoria – VI Controle social

86.– VII Processo de monitoramento e avaliação – DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E

87.INDICADORES, a saber: Diretriz 01: fortalecimento da Rede Mae Paranaenxe, Diretriz

88.02: Fortalecimento da Rede Parana Urgencia – Diretriz 03: fortalecimentos da rede de

89.atenção à saúde mental – Diretriz 04 , fortalecimento da rede da saúde bucal – Diretriz

90.05: Implantação da rede de atenção à saúde do idoso – Diretriz 06: qualificaçã0 da

91.atenção primária às saúde – Diretriz 07: fortalecimento das ações de promoção da

92.saúde – Diretriz 08: fortalecimento da regulação do acesso aos serviços do SUS –

93.Diretriz 09: fortalecimento da gestão dos serviços próprios – Diretriz 10: fortalecimento

94.da  politica  de  assistência  farmacêutica  –  Diretriz  11:  fortalecimento  da  politica  de

95.vigilância em saúde – Diretriz 12: fortalecimento da gestão do trabalho e da educação

96.permanente em saúde  - Diretriz 13: ouvidoria como instrumento de gestão e cidadania

97.– Diretriz 14: fortalecimento do controle social no SUS – Diretriz 15: qualificação da

98.gestão  do  financiamento  em  saúde.  Após  a  apresentação  do  Plano  Municipal  de

Saúde  99.para  os  anos  de  2018  a  2021  pela  Secretaria  de  Saúde  Marcia  Cristina

Krempel,  100.juntamente  com  os  indicadores  do  SISPACTO  2017,  o  Presidente  do

Conselho de 101.Saúde na pessoa de Sérgio de Azevedo, coloca em aprovação o plano

Municipal de 102.Saúde para o período de 2018 a 2021, e os indicadores do SISPACTO

2017,  em 103.seguida, aprovado por todos os conselheiros presentes após o Presidente

agradece 104.a  todos pela presença,  encerra  as  22h:55min,  eu  Marisa Apdª  Mendes

Ferreira, 105.secretaria-executiva, lavrei  a presente ata, que será transcrita no livro, e



depois lida 106.será assinada por mim e demais membros deste conselho.

 


