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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPUAVA
4 Ata da Reunião do Conselho Municipal de Saúde de Guarapuava
5 Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada nas
6 dependências da Faculdade Guairacá, no dia 24 de maio de 2022, onde se
7 fizeram presentes os seguintes conselheiros: Joarez Camargo, Antonio Alvair
8 de Paula Junior, Losanja Santos, Altair Angelo dos Santos, Eloina Apda
9 Fonseca de Souza, Angelita Mara de Souza, Antony Emanuel Colaço, Viviane

10 Oliveira, Solange Rossetim, Janaina Dias, Eliane Cezar, pela Secretaria
11 Municipal de Saúde Jonilson Pires, Sandra Correa, Ana Claúdia Machinski,
12 Claúdio Almeida, Mônica Tavares, Tiago Guedes, Luiz Augusto Klososki,
13 Rosimeri Apda de Souza, Chayane Andrade, Hiagor Silva, Bruna Tembil,
14 Suzana de Souza, Waléria Kava, Jainana Staben, Larissa Brezezinski, Regina
15 Diniz, Daiane Lemes, da Comunidade Bethânia Kelvin Lucas dos Santos e
16 Lucilene Rosa. Tendo como pauta os seguintes assuntos: 1) Apresentação,
17 apreciação e aprovação do 1º Quadrimestre de 2022; 2) Apresentação do
18 Relatório da Plenária de Saúde Mental; 3) Cadastro Comunidade Bethânia e 4)
19 Apresentação para aprovação de Resoluções da SESA. Após a verificação de
20 quorum, o presidente da entidade, faz a acolhida a todos e passa a palavra a
21 Sra Viviane, conselheira representante da Gestão, começa a apresentação da
22 prestação de contas do Relatório do Quadrimestre anterior, e como
23 previamente já havia enviado o Relatório na sua íntegra, vai apresentar de
24 forma mais sucinta e após a apresentação do Relatório, o Sr presidente,
25 pergunta se alguém gostaria de fazer uma colocação. E a conselheira Losanja,
26 faz um questionamento em relação ao alto número de faltas aos agendamentos
27 de consultas de especialidades. A Sra. Jainana Staben, diz ter vários fatores, o
28 principal e que se o paciente não pode comparecer ele não avisa quando não
29 vai, o sistema faz o agendamento cinco dias antes, e o paciente não vai ao
30 posto avisar que não irá, para podermos passar a consulta para outro paciente
31 e a gente acaba ficando sem tempo de avisar outro paciente, parece que é
32 uma coisa cultural. Losanja fala que é uma questão muito preocupante. Dr.
33 Jonilson fala que quando a consulta não é paga (SUS) parece que não tem
34 valor, que a apresentação do Relatório parece um pouco repetitivo, eu gostaria
35 que esta sala estivesse cheia de gente que está reclamando, porque a gestão
36 do SUS, não é só pediatra, transporte, cirurgia, curativo, óculos, ACS, e gestão
37 de recurso e por isso eu faço questão de apresentar aos conselheiros, e
38 gostaria de sensibilizar as pessoas, para que soubessem a dimensão do SUS;
39 porque a saúde pega todos os ciclos da vida desde o pré-natal até a morte, é
40 tudo isso é gratuito e universal. E se vocês forem ao Pinhão e Curitiba, as
41 mazelas são as mesmas, Nós tivemos a visita do pessoal da Secretaria de
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42 Pato Branco, que sua renda per capita é menor que a nossa, querem tomar o
43 nosso modelo. Então Losanja, acho que assim como temos a inteligência
44 artificial, que permitisse quando chegasse à consulta a pessoa estaria sendo
45 avisada, lembrada e cobrada da consulta. E que sinalizasse ao paciente a toda
46 hora sua consulta é amanhã; sim ou não. A gente está pensando nessa
47 estratégia. Comentado que às vezes na cabeça deles é simples assim esqueci
48 a consulta, mas eles recebem uma notificação no aplicativo e mesmo assim
49 eles não avisam. E por muito tempo passou essa estória de que eu estava com
50 estado gripal, mas quando se pergunta ao paciente se ele estava com algum
51 sintoma de COVID, se tem atestado, se estava em isolamento; não estava se
52 estava fazendo tudo normalmente, porque não foi na consulta. E dá dó porque
53 as filas são gigantescas. Dr. Jonilson diz que Raio-X, é a mesma coisa. Agora
54 os raios X estão sendo marcados no máximo com dias, e ai reclamam porque
55 está sendo marcado muito próximo. Losanja diz que é valido o que o Dr. falou
56 tentar sensibilizar, porque fiquei muito assustada com o número de faltosos.
57 Mônica diz que algumas unidades fizeram criado o faltomêtro e eu achei bem
58 bacana. Janaina diz que mesmo assim não conseguimos baixar esse índice.
59 Altair diz que gostaria de fazer uma colocação a, atenção primária, os mais
60 antigos vão corroborar comigo, que às vezes a criança fica ardendo de febre o
61 dia inteiro na casa e quando chega à noite vai para a Urgência e Emergência,
62 temos que trabalhar em cima disso, porque essa conduta não é de agora. Em
63 relação ao que o Antony falou, eu recebi uma ligação de um usuário que tinha
64 agendado a consulta no CISGAP, estava no plantão e se atrasou por alguns
65 minutos e acabou perdendo a consulta, então ai a gente vê o descaso das
66 pessoas, não fazem essa meia culpa, fazendo a sua parte de cidadão. O Sr.
67 Joarez tem algumas colocações; que no ano passado, o Governo Federal
68 liberou as unidades para trabalharem em horário estendido, porque eu acho
69 que muitas dessas pessoas vão à urgência e não vão à Unidade em função do
70 trabalho, porque não vão às Unidades porque pode não ter atestado e acabar
71 perdendo o dia. A primeira então é sobre a possibilidade do horário estendido,
72 a segunda é se já se tem uma data certa para o funcionamento do AME. Dr. diz
73 que acha que vai demorar um pouco ainda, porque estão finalizando o PSS, eu
74 acredito que um ou dois meses. Eles estão adquirindo equipamentos e
75 materiais para as especialidades, sem ser pessimista eu acho que até o final
76 do ano. Dr. Jonilson fala que o Estado não participará mais como ente. Joarez
77 pergunta sobre o Previna Brasil, e a Dra Regina explica sobre os indicadores e
78 como é o recebimento dos recursos, de acordo com o cumprimento das metas,
79 antigamente não existia monitoramento, por isso as metas, recebemos, mas
80 temos que mostrar serviço. Dando seqüência, vamos ao próximo assunto que é
81 o Cadastro da Comunidade Bethânia, e com a palavra o representante da
82 Instituição Kelvin Lucas e a Assistente Social Lucilene, O mesmo agradece a
83 oportunidade para expor como são prestados os serviços na Comunidade que
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84 hoje atende os dependentes químicos com o tipo de acolhimento, Já estamos
85 há 20 anos aqui no município. Em 2016 saiu uma regulamentação, porque no
86 Brasil existiam muitas dúvidas em relação à tipificação, onde essas
87 comunidades se enquadram. Então no mesmo ano o Ministério da Saúde,
88 emitiu uma Portaria, tipificando as comunidades com a tipificação 83, que são
89 estabelecimentos de apoio a saúde, e as mesmas devem fazer parte do
90 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, para tanto nos estamos
91 procurando se enquadrar em todas as legislações vigentes. Nosso trabalho é
92 gratuito e sempre conforme a legislação pede que trabalhemos juntos com o
93 Sistema Único de Saúde, na nossa a UBS de referência que é da Santana, e
94 recebemos bastante suporte do CAPS AD. Nós não sabemos quais os
95 mecanismos que o Conselho tem para o nosso reconhecimento, através de um
96 cadastro, que possuímos em outros municípios. O cadastro no Conselho nos
97 abre porta em muitos programas; assim como o Mesa Brasil, o Programa Nota
98 Paraná, que auxiliam entidades que atendam pessoas em vulnerabilidade
99 social e que possam abrir outras portas, para novas parcerias governamentais
100 ou não. Nós buscamos tal reconhecimento para que o Conselho nos libere
101 nosso cadastro, porque nos estamos regulamentados em tudo que a legislação
102 prevê. Viemos dizer que estamos à disposição do município, já que boa parte
103 dos nossos acolhidos é do município. Estamos abertos a trabalhar junto com o
104 CAPS, se por ventura o CAPS queira indicar algum dos atendidos ali, porque
105 nosso desejo e trabalhar em rede. A conselheira Elo pergunta se para o
106 acolhimento tem que ter encaminhamento. Kelvin diz que para ser acolhido
107 necessita sim de um encaminhamento médico, o ideal é que seje um médico
108 especialista, para que avalie se porventura o paciente não necessita de um
109 processo de desintoxicação. Elo pergunta se o atendimento é só para
110 dependentes químicos. Kelvin explica que o atendimento é feito para qualquer
111 dependência de drogas ilícitas psicoativa. Dr. Jonilson fala da importância
112 social que a comunidade representa que apesar de ser voluntariado, se tem
113 dificuldade em entender que a comunidade funciona como residência
114 terapêutica, minha pergunta e se a Comunidade possui cadastro no CNES e se
115 tem toda essa equipe necessária, como cuidadores, médicos psiquiatras e
116 enfermeiros e são voluntários. O serviço de comunidade de acolhimento, não é
117 o mesmo das residências terapêuticas, as regulamentações são outras. A
118 regulamentação RC 2029, de 2011 que nos orienta estabelece que
119 minimamente tem que se ter um responsável legal de nível superior de
120 qualquer formação e um substituto igualmente com o nível superior de qualquer
121 formação. Nós temos dois funcionários contratados de nível superior um e a
122 Lucilene e a outra a psicóloga, que no dia de hoje estamos com as entrevistas
123 para psicóloga, porque precisamos trocar. Dr. diz que a minha preocupação é
124 no sentido técnico mesmo, como a dispensação de medicamentos. Então o
125 que acontece existe uma legislação paras entidades que sejam clinicas, por
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126 isso que para nos é importante e necessário o encaminhamento do médico
127 especialista para avaliar se não está num processo de desintoxicação, por isso
128 a necessidade da avaliação do médico, que irá nós informar se o acolhido não
129 esta nesse processo de desintoxicação, se não está em crise de abstinência e
130 se não vai ter um surto, então o que nos dá a segurança que ele poderá ser
131 acolhido é essa avaliação do médico. Kelvin fala da importância do cadastro
132 para a comunidade. Lucilene responde a pergunta da Sra Mônica sobre o
133 número de vagas, que é em nível nacional. Possuímos 18 vagas, dessas 04
134 são de pacientes aqui do município. E que as comunidades terapêuticas, são
135 uma deficiência nacional por isso da importância do registro aqui no Conselho
136 de Saúde, e no da Assistência Social que nós iremos pleitear, e eu como
137 assistente social sei da dificuldade que é conseguir um encaminhamento para
138 residências terapêuticas, nos somos comunidade terapêutica, mas nada
139 impede que o paciente seja acolhido, desde que possua encaminhamento
140 médico que necessita de acolhimento em Bethânia, por isso que queremos
141 trabalhar em rede, para tentar suprir essa deficiência em nosso município.
142 Monica pergunta se os acolhidos do município seriam só 04 acolhidos. Lucilene
143 explica que sim, e que a comunidade é de cunho religioso ela funciona em
144 âmbito nacional, nós trazemos pessoas de todo o Brasil, mas o porque nos não
145 ficarmos focados aqui no município.Todas as quintas feiras a gente faz a
146 triagem, e que estiver com a documentação toda, é acolhido primeiro. Kelvin
147 diz que temos um casal aqui do município e que preferiu o acolhimento em
148 outra entidade nossa, porque lá eles poderiam, até trabalhar e não ter nenhum
149 vínculo com o vicio, porque se eles voltam para cá é muito mais difícil eles
150 manterem sóbrios; a abrangência da comunidade é nacional, por isso é muito
151 comum, nós termos munícipes de Guarapuava que pediram para ser
152 encaminhado para outro município, uma porque eles podem ter as recaídas.
153 Há vezes eles mesmos pedem para não ficar no município, por que o vicio
154 funciona como um gatilho e longe fica mais difícil. Monica pergunta como
155 funciona o ciclo na comunidade, Kelvin diz ser 9 meses a 11 meses, mas o
156 acolhido pode interromper o momento que quiser. Dr. diz que é extremamente
157 louvável o trabalho de vocês, é por isso que eu deixo aberta as portas da
158 secretaria de saúde para vocês, me coloco a sua inteira disposição. Quem
159 sabe a gente faça uma parceria, se caso vocês precisarem de um profissional,
160 nos poderíamos criar uma agenda de atendimento uma vez por semana, por
161 exemplo, porque o direito que esse individuo tem, mesmo estando em crise, é
162 o mesmo de qualquer um de nós. O que precisamos fazer é afinar as relações,
163 Kelvin diz que nos sabemos que todos têm o mesmo direito, mas para nós é
164 muito difícil a gente sair da instituição para ir pegar ficha de madrugada, nos
165 não temos como deixá-los sós. Por isso que a gente fica sem saber o que se
166 fazer se é um caso de urgência e emergência, ou até mesmo da Unidade de
167 Saúde. E até para a gente poder estar entrando no processo. Altair propõe um
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168 encaminhamento já para nós amarrarmos essa situação, uma vez que já existe
169 a tipificação na Lei eu acho que o Conselho não irá se opor em fazer essa
170 prática, que para nós não é muito comum, desde que se enquadre na
171 legislação. Monica diz que seria um trabalho para a comissão de
172 documentação, que já está instituída, e que o Sr. Presidente como membro do
173 Conselho Estadual, pode verificar qual seria o tramite, E diz ainda que a
174 Comunidade se enquadra tanto no Conselho de Saúde como no Conselho de
175 Assistência Social. O presidente do Conselho vai buscar essas informações e
176 faz o comentário sobre a Conferência Nacional Antidrogas. O presidente da
177 instituição diz que quem nos fiscaliza e a vigilância sanitária; estamos abertos a
178 visitas, toda a documentação da equipe e os alvarás estão à disposição. E que
179 a comunidade está à disposição do município. Fala que o Conselho de
180 Políticas Públicas antidrogas, foi extinto aqui no município. Dando
181 prosseguimento a reunião, a Sra. Viviane começa sem se alongar muito,
182 começa a apresentar as Resoluções da SESA, de incentivo financeiro para
183 obras e transporte sanitário (uma de ambulância e uma de ônibus), que já
184 foram enviadas com antecedência aos conselheiros. Estou repassando os
185 valores, sendo duas ambulâncias no valor de R$ 170.000,00 (Cento e setenta
186 mil) cada uma; aquisição de três de ônibus, aquisição de equipamentos para
187 unidades totalizando R$ 1.000,000, 00 (hum milhão de reais) e 06 reformas
188 R$ 150.000,00 (Cento e cinqüenta mil reais) cada uma e já na seqüência,
189 mencionarei as unidades básicas de saúde contempladas. Dr. Jonilson fala que
190 reforçar a importância desses incentivos, e da discussão e dos
191 questionamentos democráticos na reunião, para viabilidade da aprovação pelos
192 senhores conselheiros, porque tem contra partida do município. Viviane lembra
193 os conselheiros que no final do ano passado, o conselho aprovou a adesão a
194 incentivo, em que outras unidades foram contempladas. Viviane diz que a
195 escolha das unidades partiu de mapeamento continuo as unidades em termos
196 de infra estrutura, aquelas que teêm mais fragilidade e só para deixar claro que
197 as escolhas das unidades não são feitas de maneira aleatória, e tivemos uma
198 conversa sempre bem alinhada para beneficiar sempre aquela que mais está
199 necessitando. Dr. diz que essa decisão foi bastante democrática, ouvimos
200 vários profissionais da gestão como engenheiros que estavam com condições
201 estruturais precárias, porque umas unidades serão ampliadas e outras só
202 reformas. Viviane fala que para essas cotas foram indicadas as seguintes
203 unidades; Bonsucesso, Santana, Boqueirão, Adão Kaminski, Tancredo Neves e
204 Entre Rios. Solange pede para ser feita a correção de que no lugar do
205 Bonsucesso será a Unidade da Santa Cruz, porque a Unidade do Bonsucesso
206 será reformada com recurso do COAPES. Viviane diz que observando as
207 unidades contempladas no ano passado, essas agora que nos vamos aderir e
208 os que serão reformadas com recurso da Faculdade terão praticamente todas
209 as unidades contempladas com reformas. Dr. Jonilson ressalta que a UBS da
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210 Concórdia, foi reformada e ampliada, UBS do Planalto está sendo reformada e
211 ampliada, depois Jordão, Morro Alto e Jardim Araucária. Viviane diz que esse
212 arquivo que ela fez foi para facilitar para mostrar que tem a situação da
213 Resolução nº 254, que nos habilita a fazer adesão da compra de 03 ônibus no
214 valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e Cinquenta mil reais), e que quando
215 fomos fazer a cotação de preços, vimos que o valor de mercado é muito a
216 quem do valor disponibilizado. Viviane explica que essas Resoluções da
217 SESA/2022, elas habilitam o município, mas estão são baseadas em outra
218 Resolução 769 de 2019, que é o cardápio, e lá ele especifica que o tipo do
219 veiculo que é de 42 lugares e o valor máximo disponibilizado que é de
220 R$ 450.000,00 cada um. E em discussão com a equipe esse valor ficaria muito
221 inferior e o município teria que entrar com uma contrapartida maior sendo que
222 são 03 veículos, a gente entrou em contato com outros municípios, então qual
223 é a nossa alternativa, que a gente quis trazer para o Conselho. E a de que três
224 veículos menores, além do valor ficar mais próximo do valor do incentivo a ser
225 disponibilizado e para a nossa necessidade também. Já que para a gente
226 encher três ônibus menores, fica bem melhor para a mobilidade dos pacientes
227 do TFD (Transporte fora do domicílio), muito embora da nossa demanda ser
228 muito grande, me corrijam se eu estiver errada todos os dias saem do
229 município dois ônibus, duas vans e cerca de 10 carros.Dr. Jonilson questiona
230 se vale a pena adquirir os ônibus, porque eles terão que ter seguro,
231 combustível, manutenção ou será mais viável terceirizar, sendo que a
232 contrapartida seria de quase 100 por cento e que ainda é questionado para
233 retirar os veículos que se encontram no pátio, e ressalta que não pode retirar
234 esses veículos porque os mesmos vieram para ser usados nas UBS. Viviane
235 fala que baseado no município de Godoy Moreira, e a gente elaborar um
236 documento da secretaria com o aval do Conselho, e protocolar junto a SESA,
237 para alterar o quantitativo de lugares e a SESA deu parecer favorável ao
238 município. Então nós pensamos em trabalhar com um veiculo entre 20 e 33
239 lugares, veículos esses adaptados com acessibilidade e sanitário. A secretaria
240 fará um descritivo para a SESA e Dr. Jonilson pergunta se com relação às
241 reformas das Unidades se estão de acordo. Viviane fala que o recurso
242 disponibilizado é de R$ 150.000,00, mas o montante necessário é muito maior,
243 mas é melhor a gente poder contar com esse valor. Larissa diz que o valor que
244 o município terá que entrar com contrapartida é de aproximadamente
245 4.000.000,00 (Quatro milhões de Reais). Juarez pergunta se o município conta
246 com motorista habilitado para dirigir esses veículos. Larissa diz que sim que
247 contam sim com motorista habilitado para veículos pesados. Dr. Jonilson fala
248 da dificuldade pela depreciação muito rápida das ambulâncias e que elas
249 acabam ficam sucateadas, e que com a terceirização a manutenção e mais
250 rápida, paga se 10 por cento a mais. Monica diz que o uso das ambulâncias é
251 24 horas por dia e Larissa complementa que tem ambulâncias que fazem três
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252 viagens para Curitiba no dia. Juarez pergunta o porquê de tanta a demanda e
253 Janaina responde que a uma lacuna de profissionais e de especialidades. Dr.
254 explica que a Sandra e o Dr. Rodrigo tiveram uma situação com três infartados
255 que tiveram que estabilizar e se for necessário devem ir para
256 Curitiba.Schayane diz da complexidade da vaga que as vezes alguns
257 acompanhantes verem a vaga, mas não sabem da complexidade da vaga.
258 Altair aguardará o envio do descritivo proposto e juntamente com o Dr. Cláudio
259 elaboraram as Resoluções. O Sr. Presidente pergunta se alguém mais tem
260 alguma pauta.E a conselheira Losanja fala em trazer para a próxima pauta do
261 Grupo Salva Vidas. Nada mais havendo a tratar eu Giselle Faria de Abreu Vaz,
262 secretária executiva, lavrei a presente que depois de lida e provada, segue
263 assinada por mim e demais presentes.
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