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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 extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada nas
6 dependências da Faculdade Guairacá, no dia 14 de junho de 2022, onde se
7 fizeram presentes os seguintes conselheiros: Joarez Camargo, Renilson
8 Kluber, Maria Apda Pedroso, Losanja dos Santos, Luis Antonio Cionek, Altair
9 Angelo dos Santos, Antony Colaço, Angelita Mara de Souza, Eliane Cezar,

10 Janaina Dias, Adão Lodir Schneider, Viviane de Oliveira, e ainda os convidados
11 Jocelaine Bergamo, Leise Prins, Diego de Melo, Jean Carlos de Campos,
12 Reinaldo Rocha, Adriana Datsko, Rosemilda Rocha, Rosiane de Melo, Andre
13 de Oliviera, Nego Silvio, Mahielly Ribeiro, Cristovão da Cruz, Beatriz Neves,
14 Rafaela Hyczy, Fábio Goes, Lucas Ruela de Oliveira, Bruna Spitzner, Pro.
15 Saulo, Felipe José Bahls, Juliana Apda, Pedro Morais, Patricia Siqueira, Elcio
16 Melhem, Luiz Augusto Klososki, Juliana Bargoni, Ednei Mansano, Janaina
17 Staben, Sandra Correia, Hiagor Silva, Bruna Batista, Larissa Brezezinski.
18 Lisiana Savaris e Professora Terezinha. Tendo como pauta única: 1)
19 Regulação, Vagas Hospitalares, Urgência e Emergência, Saúde em Geral.
20 Dando inicio a reunião o Sr. Presidente faz a acolhida e passa a palavra ao Sr.
21 Marcelo Machado, Presidente da FUNEAS, agradece a oportunidade de estar
22 fazendo uma breve apresentação do que é a FUNEAS. Que é uma fundação
23 pública e de direito privado sem fins lucrativos.Ela íntegra a Administração
24 Pública do Estado. Nós trabalhamos com 90 por cento com gestão de hospital
25 e também temos a gestão da Escola de Saúde Pública do Paraná, temos a
26 gestão do Centro de Pesquisa de Imunológicos e Soros em Piraquara, porque
27 existe a FUNEAS na sua maior especificidade nos trabalhamos com uma área
28 especifica, fazemos licitações para Hospitais. E que a gestão da FUNEAS
29 atende 14 unidades da nossa Gestão. Marcelo conta que esteve juntamente
30 com uma comissão visitando o Hospital Regional de Guarapuava, em 2020,
31 para viabilizar a abertura do Hospital, para receber pacientes da COVID 19.
32 Então de lá pra cá se passaram 02 anos e a Equipe do Hospital Erasto
33 Gaetner, encerrou suas atividades no final de abril do corrente ano e A SESA
34 fez uma mudança no perfil assistencial do Hospital, e partir de 01 de maio
35 assinou se um aditivo para a gestão do Hospital Regional de Guarapuava, que
36 mudou mesmo que ainda inicial a sua modalidade que era especificamente
37 para COVID, para Hospital Regional. Então nós queremos apresentar a
38 situação dessa unidade, porque a gestão anterior por ser uma entidade privada
39 trouxe equipamentos que foram retirados. Então nos constamos que a obra
40 não foi acabada na sua totalidade e por isso não foi entregue pela Construtora.
41 Nós deparamos com problemas de equipamentos, de instalação de rede de
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42 informática, situações em que a rede anterior foi desligada e nós tivemos que
43 reconstruir para que os laudos pudessem ser expedidos o tomógrafo havia sido
44 desligado, inventário de mobiliário, problemas de infiltrações e com a
45 climatização da unidade toda, a limpeza, mapeamento de leitos, treinamentos
46 do uso de equipamentos, a limpeza, desinfecção dos ambientes, higienização,
47 esterilização, lavanderia, o enxoval, materiais hospitalares, a estruturação dos
48 setores de apoio, definição de fluxo e o seu treinamento dos profissionais, que
49 já está consagrado, quase que instituído e envolvendo coordenadores das
50 outras unidades. Sendo que tudo isso só foi possível com um aporte financeiro
51 inicial que está estimado, nós estamos terminando de apurar de
52 R$ 3.103.641,96 (Três milhões, cento e três mil, seiscentos e quarenta e hum
53 reais e noventa e seis centavos). E ainda a parceria com a UNICENTRO, para
54 além de atender a população, formar profissionais, que é uma carência muito
55 grande. Temos em trâmite um termo de cooperação com a instituição que vai
56 prontificar os profissionais da área médica de farmácia, fisioterapia,
57 enfermagem eles vão estar ali com os alunos. Informo a vocês que tem 18
58 pacientes internados lá na enfermaria, que temos a capacidade para 20 leitos
59 de enfermaria, e na UTI temos 03 pacientes. Então me coloco a disposição
60 para esclarecimentos que possam surgir. A vereadora e professora Bia, faz a
61 seguinte pergunta, se desses 18 pacientes que estão na enfermaria, quantos
62 são munícipes de Guarapuava. Dr. Marcelo explica que os pacientes que
63 entram no Hospital, isso é responsabilidade da Central de Leitos do Estado. Eu
64 não tenho essa informação, mas podemos averiguar. A conselheira Angelita,
65 pergunta se num futuro próximo se existe a possibilidade do Hospital, possa se
66 reestruturar para que os pacientes da pediatria do Instituto Virmond, possam
67 ser encaminhados para lá. Dr. Marcelo explica que quando o Hospital foi criado
68 foi definido que seria um centro de ortopedia, porque temos muito transito nas
69 rodovias que cortam o município. Nós temos firmados com a Secretaria a
70 disponibilidade de 20 leitos de enfermaria e 10 leitos de UTI. Existe a
71 possibilidade de ampliação, mas quem define esse perfil é a própria Secretaria.
72 O Hospital é bastante amplo temos ali uma estrutura muito boa. Área. Só que
73 não é do dia para noite que se coloca todos os serviços em funcionamento, ele
74 vai crescer gradativamente, e tudo isso será feito com o acompanhamento do
75 prefeito, do secretário e do conselheiro. O conselheiro Altair faz sua
76 apresentação e agradece a presença de todos, inclusive a presença do
77 legislativo, a minha indignação juntamente com os 20 municípios que compõem
78 essa regional, é que estamos passando por um colapso, o município não tem
79 estrutura para absorver esse serviço. Por isso gostaria que o Sr. assumisse o
80 compromisso com o Conselho e com a população de Guarapuava e dos
81 municípios da região centro sul, de que o hospital funcione na sua totalidade.
82 Dr. Marcelo diz que, firma esse compromisso de levar até o Estado, todos nos
83 aqui somos representantes do Estado fomos nomeados para isso, nós temos
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84 metas a cumprir com o Estado e não é só uma contratação. Temos metas
85 quantitativas e qualitativas para prestar contas para Secretaria, somos uma
86 entidade que trabalha na sua especificidade que é a gestão unidades próprias
87 e de 95 por cento a gestão de hospitais. O professor e vereador Saulo pergunta
88 se há uma previsão da conclusão da obra. Apesar da FUNEAS, não fazer parte
89 desse contrato a informação é de que se tem através de uma arquiteta que faz
90 parte da Fundação e que está acompanhando de perto e de que o contrato vai
91 até o começo de agosto entre o Estado e a Paraná Edificações, então uma
92 decisão tem que ser tomada nesse período, se vai ser feito a prorrogação do
93 contrato, então nesse período vai ocorrer essa definição. O jornalista Reinaldo
94 Rocha pergunta sobre o aporte mensal do Estado para a FUNEAS administrar
95 o Hospital Regional. Dr. Marcelo responde a pergunta feita há minutos atrás
96 sobre números de pacientes, nós temos 13 de Guarapuava e 08 de Ponta
97 Grossa entre UTI e enfermaria, sendo 21 pacientes. Nós temos um contrato de
98 gestão de aproximadamente R$ 2.800,000 (dois milhões e oitocentos), não
99 tenho esse valor exato agora, mas nós vamos consultar. Confirmando o aporte
100 é de R$2.830,000 (Dois milhões e oitocentos e trinta). O Sr. presidente
101 pergunta se mais alguém tem mais uma pergunta a fazer, e o conselheiro João
102 Cionek, pergunta sobre o quadro médico. E uma funcionária da Fundação
103 responde que contam um plantonista 24 horas por dia, para atendimento das
104 enfermarias e um plantonista 24 horas por dia para atendimento a UTI, 10
105 enfermeiras e técnicos de enfermagem e uma equipe multidisciplinar com a
106 quantidade está dimensionados de acordo do número de leitos. O gestor da
107 FUNEAS, diz que esse passo que foi dado pelo Estado de não fechar o
108 Hospital, e ainda mantendo os leitos de COVID, mas com o avanço da
109 vacinação esses números tendem a diminuir, não quero me alongar mais diz o
110 gestor porque ainda tem mais um longo trabalho pela frente no Hospital, e
111 deixamos ainda o nosso compromisso de cada vez que fomos chamados
112 estaremos aqui, e em nome do Governo do Estado agradecer a acolhida. O Sr.
113 presidente do Conselho diz que ainda existe dois pedidos de perguntas. O Sr.
114 Cesar do Movimento Popular, pergunta se existe uma previsão para o aumento
115 dos leitos. Dr. Marcelo diz acabamos de fazer o fluxo do funcionamento do
116 Hospital, e eu não tenho como prever essa abertura de leitos, porque isso está
117 a critério do Governo do Estado através da Secretaria de Estado da Saúde.
118 Com a palavra o Sr. Secretário Dr. Jonilson fala da dificuldade de se conseguir
119 um leito, conforme o Dr. Rodrigo pode confirmar, a sua dificuldade como
120 coordenador do SAMU. Eu sou companheiro com vocês juntamente com o
121 Prefeito de gestionar junto ao Governo do Estado, que nossa capacidade
122 assistencial seje ampliada, Essa questão de leitos que é um parto conseguirem
123 uma vaga, e além temos que contar o tempo resposta que pode criar seqüelas
124 e até mesmo a morte de pacientes, e temos que frisar que esse problema não
125 é novo ele já é velho: ausência de leitos, sempre teve; nossa briga não é com a
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126 FUNEAS é uma decisão do Governo do Estado, em fomentar os três hospitais,
127 porque nos temos que cobrar de quem é de direito, porque nós estamos
128 fazendo a nossa parte, o possível e o impossível para que os pacientes não
129 pereçam. Porque o contrato que a FUNEAS recebe, não se compara com o
130 que o Hospital São Vicente recebe. E em seguida a professora e vereadora
131 Terezinha, que todo esse debate que estamos fazendo aqui é pela falta de
132 leitos e pelos internamentos, diz que nós temos essa compreensão toda que é
133 a Central de Leitos do Estado que faz a distribuição toda, e que o Hospital
134 apesar de ter no nome Regional, ele criou uma grande expectativa na cabeça
135 de todo mundo, que o Hospital resolveria essa questão. Com a COVID o
136 Hospital teve um papel fundamental, perderam muitas vidas ali, mas também
137 vidas foram salvas ali, não estamos aqui para julgar isso. O que nos preocupa,
138 eu quero falar enquanto representante da sociedade, e de que esse número de
139 leitos para Guarapuava é insuficiente, fica aqui o meu apelo e o da população
140 que o número seja ampliado, seja na UTI ou seje na enfermaria, porque senão
141 nos vamos continuar nesse caos. O gestor fala que essa ampliação já está
142 prevista, eu vou levar isso para o Secretário e ao Governo do Estado que já
143 tem trabalhado nisso, e em específico ao Hospital Regional. Muito obrigado a
144 todos, agradece o gestor. Então vamos prosseguir não sei se tanto a
145 Secretaria, quanto a Regional, poderia nos esclarecer sobre funcionamento da
146 regulação, o que é a regulação. A Sra Janaina diretora da regional, esclarece
147 que a central de leitos regula os leitos para pacientes que estão estáveis, já
148 para pacientes que tenham um AVC, por exemplo, o SAMU direciona esse
149 paciente para o Hospital São Vicente. Por exemplo, urgência e emergência
150 quem regula é o SAMU, e o Dr. Rodrigo pode me corrigir. Então no caso de um
151 infarto o SAMU abre um chamado para o Hospital São Vicente, tem a ciência
152 que ele está habilitado a esse atendimento. A central de leitos busca leitos de
153 que Guarapuava não tem, estes leitos são de pacientes estáveis que podem
154 ser transferidos. Dr. Rodrigo coordenador do SAMU agradece a presença dos
155 representantes dos Hospitais São Vicente e Santa Tereza. A ação de busca de
156 leitos de urgência e emergência há pouco tempo que se tornou
157 responsabilidade do SAMU, mas dentro da urgência e emergência temos que
158 avaliar todos os casos. Como funciona isso então, a pacientes com dor
159 torácica, nós temos que fazer uma série de exames para confirmar a suspeita
160 de infarto, se há necessidade de leito imediato. Tem muitas vagas da urgência
161 que não é urgência. Existe também o vaga zero, o que é isso? Se o São
162 Vicente está tudo super lotado, e temos um paciente com risco de morte ou
163 sofrimento intenso, temos que avaliar bem, para solicitar o vaga zero, porque
164 senão acaba super lotando mais os hospitais. Por exemplo se eu tiver três
165 casos de infarto eu não vou mandar os três para o São Vicente, ocupando o
166 espaço físico sem dar o atendimento necessário. Dr. Jonilson pede a palavra
167 para convidar o pessoal dos movimentos, os vereadores, para ficarem 12 horas
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168 no SAMU e ver de perto o processo do médico da regulação do SAMU, não
169 adianta ficar reclamando da demora da ambulância sem saber do fluxo, a
170 regulação é para isso é fazer essa triagem. Em média para vocês saberem
171 passam pelas nossas urgências e emergências, aproximadamente 200
172 pessoas diariamente, com n situações, por isso que existe a regulação do
173 SAMU para dar prioridade para os atendimentos. Dr. Rodrigo diz que
174 infelizmente tem que se fazer essa seleção pelos protocolos, para poupar
175 gastos de cada centavo, tudo é custo, e preciso otimizar o serviço, para não
176 faltar o atendimento da ambulância aquele paciente, que realmente precisa. A
177 representante do Instituto Virmond fala da sua indignação ao ouvir o quanto a
178 FUNEAS recebe mensalmente para atender menos de um terço dos
179 atendimentos do Instituto, nos recebemos do Estado R$ 1.470,00 (hum milhão,
180 quatrocentos e setenta reais), para atender 3 vezes mais do que eles
181 atendendo hoje. Temos pactuado com o atendimento de 19 crianças na
182 Pediatria, só que na semana passada estávamos com 47, hoje estamos com
183 30 crianças, então quando temos essa superlotação os custos aumentam
184 gradativamente, ou seja, esse número a mais a o hospital arca com todos os
185 custos, porque nós somos penalizados se deixarmos de atender uma criança,
186 negar a vaga. E eu fico indignada que o Sr. falar dos valores recebidos, claro
187 que não é culpa dele, mas nós estamos juntamente com a Secretaria de ,
188 pleiteando um aumento junto aos órgãos competentes. No meu ver não
189 precisava abrir mais hospitais, mas é dar condições para que a gente atender,
190 nos temos um prédio de 9 andares e temos espaço físico para ampliar nosso
191 atendimento. Dr. Jonilson comenta que a Secretaria já emprestou
192 equipamentos e até mesmo soro para o Hospital e pergunta quantos pediatras
193 estão atendendo no hospital, e lhe é respondido que só um que está atendendo
194 direto. Dr. diz que na rede pública, só tem 02. O Sr. presidente retoma a
195 reunião, para que não perda mos o foco, para concluirmos a reunião e elaborar
196 um documento para enviar ao Estado. Lisiane da regional, fala que tem essa
197 discussão continua, a gente precisa trabalhar junto para que essa engrenagem
198 funcionar, só para dizer que a gente trabalha de uma maneira aceitando tudo, a
199 gente tem vários embates, mas o que a gente busca é um atendimento de
200 qualidade, a gente busca isso. A gente tem que ter uma atenção primária
201 resolutiva, para que a gente não venha viver isso que a gente está vivendo. A
202 gente está vivendo uma super lotação nos hospitais, está; mas a gente está
203 trabalhando na promoção e na prevenção, a gente precisa voltar a trabalhar
204 nisso, precisamos voltar na roda inversa. A gente nunca vai ter leitos
205 suficientes, se a gente voltar o nosso olhar a prevenção e a promoção. Sr.
206 presidente pergunta se quantos leitos o município conta. E o Sr. conselheiro
207 Altair fala que para não ficar chovendo no molhado, nós temos que fazer um
208 encaminhamento para a SESA, de um documento,cobrando leitos, coletar as
209 assinaturas e encaminhar para que chegue ao Governos do Estado. O Sr.
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210 presidente fala em montar uma comissão, com membros da Câmara, da
211 Regional,da Secretaria e do Conselho. Dr. Jonilson fala que poderíamos
212 agregar os dados como número de leitos, números de municípios, então fica
213 decidido que irão se reunir na Secretaria no dia 20 do corrente às 9 horas, para
214 que essa comissão elabore o documento que será encaminhado ao Governo
215 do Estado. Nada mais havendo a tratar eu Giselle Faria de Abreu Vaz,
216 secretária executiva do Conselho, lavrei a presente, que depois de lida e
217 aprovada por todos, segue assinada por mim e demais presentes.
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