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Ata da Reunião Ordinária nº 312
Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se os membros do Conselho
Municipal de Saúde de Francisco Beltrão, com início às oito horas e trinta minutos no Auditório do
Centro de Saúde da Cango, para Reunião Ordinária, sob a presidência de Alessandro Rodrigues
Perondi, que cumprimentou e agradeceu a presença de todos e convidou o Conselheiro Hortencio
Dorneles Cardoso para conduzir a oração. Em seguida, o presidente do CMS, Alessandro, deu início
aos trabalhos.
I – Expediente Interno:
 Aprovação da Ata nº311 – Reunião Ordinária: O presidente do CMS, Alessandro, perguntou aos
Conselheiros se alguém teria alguma observação, correção e/ou sugestões em relação a ata número
311 referente a reunião ordinária realizada no mês de julho/2018, nenhum Conselheiro fez
manifestação. O presidente do CMS, submeteu a ata nº.311 referente ao mês de julho/2018, a votação,
que foi aprovada com 16 (dezesseis) votos favoráveis e 01 (um) ausente.
 Documentos Recebidos: Em seguida, o presidente do Conselho, Alessandro, solicitou a 1ª
Secretária do Conselho, Conselheira Tania Mara de Costa, para proceder a leitura dos documentos
recebidos. A Conselheira Tania Mara cumprimentou os presentes e passou a leitura dos documentos:
 Justificativas de Ausência de Agosto – Conselheiro Marcos Kuchinski justificou a ausência por
estar em viagem de trabalho; Conselheira Aline J. Nardi, por estar em período de férias e o Conselheiro
Reinaldo Alaor justificou a ausência por motivo de saúde.
 Ofícios e Demais Documentos: E-mail recebido de Edimara Candido onde agradeceu o convite
para apresentar sua dissertação do Mestrado, mas não poderia estar presente; Oficio nº.04/2018
encaminhado pela Paroquia Cristo Rei, onde foi indicada a Senhora Salete Girardi para compor o
Conselho como membro da Pastoral da Saúde; Ofício recebido do Clube de Mães Jardim Virginia que
indica para fazer parte do Conselho Municipal de Saúde a Senhora Ivanete Rafagnin Ribeiro; Oficio
Circular nº.196/2018/DVAGS endereçado aos Conselheiros Valdemar Bello e Vanilde Evangelista
Banfe para participar da reunião de avaliação do HOSPSUS no dia 07/08/2018 às 14hs, na sala de
reuniões do Hospital Regional do Sudoeste (foi apresentado pelos conselheiros cópia da ata
nº.002/2018); Edital de Convocação nº.006/2018 para os Conselheiros Vilmar da Motta e André Paulo
Castanha para participar da reunião do conselho fiscal da ARSS no dia 23/08/2018 às 14hs na sala de
reuniões da ARSS, avaliação e conferência das contas do 1º semestre do exercício financeiro/2018;
Memorando 651/SMS/FB/2018 que informa da Campanha Municipal de Aleitamento Materno 2018
“Amamentar e Proteger”; Resolução CES/PR 010/18 que informa sobre a realização da 12ª Conferência
Estadual de Saúde que ocorrerá no mês de maio/2019, na data provável de 28 a 30 de maio/2019 local
a definir em Curitiba ou Região Metropolitana. Ao término da leitura dos documentos o presidente do
CMS, submeteu a votação as justificativas de ausência apresentadas pelos Conselheiros, que foram
aprovadas com 19 (dezenove) votos favoráveis e 02 (dois) ausentes.
 Alessandro, presidente do CMS, esclareceu sobre a resolução CES/PR 010/18 que informa sobre a
12ª Conferencia Estadual de Saúde, que conforme expõe o documento será no mês de maio/2019,
assim o presidente solicitou ajuda dos Conselheiros para organizar as pré-conferências para esse ano
de 2018
II – Ordem do Dia:
 Apresentação e deliberação da resolução nº.008/2018 – CMS, referente a resolução SESA
465/2018 – O presidente do CMS, Alessandro, convidou a Secretária Municipal de Saúde, Aline Biezus
que procedeu a apresentação. Aline cumprimentou os presentes e falou: a resolução SESA 465/2018
institui recurso financeiro para aquisição de equipamentos aos hospitais contratualizados à Rede mãe
Paranaense ao SUS, modalidade fundo a fundo; valor de incentivo de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais), o Município de Francisco Beltrão fez o termo de adesão dos seguintes equipamentos: 01
cardiotocografo, 01 detector fetal, 01 berço aquecido, 01 ultrassonografia obstétrica portátil, 01 monitor
multiparamétrico, 01 oximetro portátil, 01 ventilador pulmonar adulto, pediátrico e neonatal, encaminhou
para a SESA onde aguarda aprovação. Aline falou que será feito termo de cessão e uso para o Hospital
São Francisco. O Presidente do CMS submeteu a votação a aquisição dos equipamentos conforme
descrito, com 19 (dezenove) votos favoráveis e 02 (dois) ausentes.
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III – Assuntos Gerais:
 Informe Dengue/Zika/Chikungunya – Alessandro, presidente do CMS, convidou Tania Lise para
fazer o informe da Dengue/Zika/Chikungunya. Tania Lise cumprimentou os presentes e informou: foi
realizado o 4º LIRA/2018 e que teve diminuição, em janeiro/2018 indicie de 6,5% agora em julho/2018
indicie de 1%; falou que foram notificados 129 (cento e vinte e nove) casos de dengue, sendo 02 (dois)
positivos (um importado e outro autóctone), 122 (cento e vinte e dois) casos já descartados; Tania Lise
falou que não tem nenhum caso de Zika e Chikungunya. Tania solicitou para que as pessoas continuem
fazendo reclamações, através da ouvidoria ou pelo telefone do setor. Andreia Zorzo (diretora do
Departamento de Vigilância em Saúde), falou que as reclamações feitas via ouvidoria e as feita ao
agente de endemias são mantidas em sigilo a pessoa do reclamante.
 Informe Mortalidade Infantil O presidente do CMS convidou Andreia, diretora da vigilância em
saúde para proceder a apresentação. Andréia, cumprimentou os presentes e informou que no ano de
2018 até o mês de julho/2018 ocorreram 11 (onze) óbitos infantis, sendo 04 (quatro) óbitos no mês de
janeiro/2018, 01 (um) óbito no mês de fevereiro/2018, 02 (dois) óbito no mês de março/2018, 01 (um)
óbito no mês de abril/2018, nenhum óbito no mês de maio/2018, 01 (um) óbito no mês de junho/2018 e
02 (dois) óbitos no mês de julho/2018; falou sobre as causas desses 11 (onze) óbitos infantis, sendo
que os óbitos são investigados pela comissão de Mortalidade. Óbitos fetais ocorridos em 2018:
janeiro/2018 nenhum óbito fetal; fevereiro/2018 03 (três) óbitos fetais, março/2018 02 (dois) óbitos
fetais, abril/2018 nenhum óbito fetal, 01 (um) óbito no mês de maio/2018, junho e julho/2018 nenhum
óbito, total de 06 (seis) óbitos fetais no ano de 2018, falou também sobre as causas dos óbitos fetais.
 Agosto Azul – Alessandro, presidente do CMS, convidou a Enfermeira Cristina Da Cas, da SMS, que
procedeu a apresentação: Cristina cumprimentou os presentes e falou que o atendimento ao homem
ocorre durante todo o ano mas que no mês de agosto se faz a campanha intensificada, que a
campanha tem foco homens com mais de 30 anos, onde apresentam maior probabilidade de adoecer;
esse ano será realizada de 14 a 24 de agosto/2018, serão coletados os exames laboratoriais de
colesterol total e frações, glicemia, triglicerídeos e PSA (para homens acima de 50 anos ou acima de 40
anos quando tiver indicação médica). Cristina apresentou os dias que será realizado em cada uma das
unidades de saúde do Município, mais ou menos 40 homens agendado em cada unidade, e ainda os
Laboratórios que farão a coleta; com relação aos laboratórios são os mesmo que atendem a rede e que
foi definido por meio de sorteio qual laboratório iria em cada unidade, sendo que a coleta do material é
feita no mesmo dia na unidade de saúde. Foi solicitado pela plenária a possibilidade de ser
encaminhado por e-mail o cronograma que serviu de apresentação, foi informado que sim, seria
encaminhado. Cristina frisou que os homens são agendados para este dia pois são orientados para os
cuidados para realização dos exames.
 Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo – Cristina da Cas,
enfermeira da SMS, procedeu a apresentação. Falou inicialmente sobre o Sarampo, que é doença
infecciosa viral, aguda, potencialmente grave/fatal, de transmissão aérea (tossir, espirrar, falar e
respirar), extremamente contagiosa, complicações graves: lesões no sistema nervoso central,
meningite, miocardite, nefrite, pneumonites, entre outras. Cristina falou do número de casos mundial e
no Brasil em especifico (414 casos notificados em Roraima – sendo 200 confirmados e 02 óbitos e no
Amazonas 2095 casos, sendo 265 confirmados e 01 óbito); Cristina falou dos sinais e sintomas: febre
alta acima de 38,5º, manchas avermelhadas na pele, aparecem primeiro no rosto e depois espalham-se
em direção aos pés (não coça), tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite, manchas brancas arredondadas
dentro da bochecha; foi mostrado ilustrações. Em casos suspeitos é feita notificação imediata para a
Vigilância Epidemiológica. Cristina falou das medidas de prevenção: manter a carteira vacinal
atualizada, cuidados com a higiene, manter o paciente isolado por 07 dias do início dos sintomas, evitar
aglomeração ou locais pouco ventilados, cobrir nariz e boca ao tossir. Com relação a vacinação: 01 a
29 anos, ter o registro de duas doses da vacina (tríplice viral – sarampo, rubéola e caxumba); 30 a 49
anos ter o registro de uma dose da vacina tríplice viral, viajantes devem fazer a vacina independente da
faixa etária (se se deslocar para áreas com circulação do vírus), profissionais de saúde devem ter duas
doses; a vacina é contraindicada em crianças menores de 06 meses, imunodeprimidos e gestantes.
Tratamento: repouso, hidratação, medicamento para baixar a febre, recuperação 10 dias. Cristina falou
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sobre a Poliomielite (paralisia infantil): doença contagiosa, aguda, causada pelo vírus poliovirus
(sorotipo 1, 2, 3) que pode infectar crianças e adultos; transmissão fecal-oral, podendo provocar
paralisia. A multiplicação desse vírus começa na garganta ou nos intestinos (porta de entrada) chega
na corrente sanguínea e atinge o cérebro; quando a infecção ataca o sistema nervoso destrói os
neurônios motores e provoca a paralisia – membros inferiores; pode ser fatal se atingir as células dos
centros nervosos que controlam os músculos respiratórios e da deglutição. Sintomas: assintomática na
maioria das vezes; febre, mal-estar, dor de cabeça, de garganta e no corpo, vômitos, diarreia,
constipação, espasmos e rigidez na nuca e meningite; na forma paralitica: além dos sintomas citados
acima, flacidez muscular em um dos membros inferiores; diagnostico: sinais clínicos e exames
laboratoriais. Vacina: existem duas vacinas a VIP (injeção) 2, 4 e 6 meses e a VOP (gotinha) 15 meses
e após reforço anual até completar 5 anos. Tratamento: como todas as infecções virais não há
tratamento especifico para a doença; cuidados indispensáveis para reduzir a mortalidade e danos:
repouso absoluto nos primeiros dias, tratamento sintomático da dor. Cristina frisou sobre a importância
das vacinas; falou sobre a campanha que teve início no dia 06 de agosto e vai até o dia 31 de agosto, o
Dia “D” será no dia 18/08/2018 nas seguintes unidades de Saúde: Pinheirinho, Cango, Vila Nova,
Alvorada e Padre Ulrico. O presidente do CMS, Alessandro, falou sobre a conscientização da
população e do papel dos Conselheiros nessa orientação.
 Campanha do Aleitamento Materno – Cristina procedeu a apresentação sobre a Campanha de
aleitamento Materno: “Amamentar e Proteger”; falou sobre a participação das mamães na campanha
que foi voluntária e feita nas Unidades de Saúde, expôs os critérios de seleção, cada ESF/UBS elencou
duas participantes no total foram 50 (cinquenta) mamães, sendo 32 participantes em aleitamento
exclusivo até 06 meses e 18 participantes em aleitamento complementar até 02 anos de idade. Cristina
apresentou o cronograma: fotos realizadas nos dias 02, 09 e 16 de julho no período de manhã e tarde,
as participantes foram maquiadas, puderam fazer corte de cabelo e escova na empresa Ontop
(academia da beleza). Cristina apresentou algumas fotos das mamães sendo preparadas e algumas
fotos do ensaio fotográfico. A divulgação das fotos será na semana mundial de incentivo ao aleitamento
materno de 06 a 10 de agosto e está disponível no site do Município de Francisco Beltrão onde a
população pode votar; a foto mais votada sendo 01 com o bebê até 06 meses e 01 com o bebê acima
de 06 meses de idade serão premiadas, a premiação será feita no dia 29 de agosto de 2018 as 15
horas na Câmara de Vereadores, convidou os presentes a participar. Cristina expos que junto com a
Campanha foram realizadas reuniões técnicas e capacitações no 24/07/2018, no dia 01/08/2018 e no
dia 10/08/2018. Foi solicitado por alguns Conselheiros para que seja apresentado nas próximas
reuniões o número de nascimentos no Município juntamente com o Óbitos. Vários Conselheiros
parabenizaram a Campanha.
 Apresentação Síndrome de Burnout em Enfermeiros. Dissertação do Curso de Mestrado da
Enfermeira Edimara Candido – O Presidente do CMS, falou sobre o e-mail recebido, que foi feita a
leitura no início da reunião, da enfermeira Edimara agradeceu o convite, mas não pode estar presente.
 Nada mais havendo, o Presidente Alessandro encerra a reunião agradecendo a presença de todos e
convidou os presentes para participar da próxima reunião.

Alessandro Rodrigues Perondi
Presidente do CMS

Tania Mara de Costa
1ª Secretária

Raquel Eunice Lautert
Secretária Executiva

