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Ata da Reunião Ordinária nº 323 
Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, 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 do Conselheiro Alessandro 
Rodrigues Perondi, presidente do CMS/FB, cumprimentou e agradeceu a presença de todos e 
concedeu um minuto de silêncio para cada presente fazer seu pedido/oração interior; em seguida deu 
início aos trabalhos. 
I – Expediente Interno: 

 Aprovação da Ata nº322 – Referente a Reunião Ordinária do mês de Junho/2019 – O presidente 
do CMS, Alessandro Rodrigues Perondi, perguntou aos Conselheiros se teriam alguma observação, 
correção e/ou sugestões em relação a ata número 322 referente a reunião ordinária do mês de 
junho/2019, sem manifestações por parte dos presentes. O presidente do CMS/FB submeteu a votação 
a Ata nº.322 referente ao mês de junho/2019, que foi aprovada com 18 (dezoito) votos favoráveis e 01 
(uma) abstenção.  

  Documentos Recebidos: Em seguida, Alessandro, presidente do CMS, solicitou a 1ª Secretária, 
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 referente ao mês de Junho/2019 – Conselheiras Marindia do Amaral da 
Silva Correa e Marian Gizele Lorenzetti Heinzen por motivo de trabalho. 

 Justificativas de Ausências referente ao mês de Julho/2019 – Conselheiros (as) Vilmar da Motta, 
Aline Schmatz, Jacqueline Vergutz Menetrier, Francisco Alérico, Emanuel Panatto, Mario Martins e 
Vanessa Verdi, por motivo de trabalho e conselheira Mary Angela Sabadin por motivo de viagem. 

 Ofícios e Demais Documentos: Oficio nº.220/2019-DVAGS para indicação/confirmação do 
representante Conselho Municipal de Saúde, segmento usuários para participar das reuniões de 
avaliação do COMSUS, a reunião será realizada no dia 16/07/2019 às 14 horas na sala de reuniões da 
8ª Regional de Saúde; Oficio Circular nº.166/2019-ARSS no qual solicita a indicação de Conselheiro na 
condição de membro titular e um na condição se suplente para fazer parte do Conselho Fiscal da ARSS 
(informou que os conselheiros que fazem parte são Vilmar da Motta e André Paulo Castanha); Oficio 
Circular nº.237/2019-DVAGS que convida os Conselheiros Valdemar Bello e Vanilde Evangelista Banfe 
para reunião de avaliação do HOSPSUS no dia 02/08/2019 as 14 horas na sala de reuniões da 8ª 
Regional de Saúde; Documento recebido da AMSN que indica o Conselheiro Suplente, Mario de Souza 
Martins Neto em substituição a Leonardo Aranha. O presidente do CMS/FB submeteu a votação as 
justificativas de falta apresentadas pelos Conselheiros referente a reunião do mês de Junho e 
julho/2019, que foram aprovadas com 20 (vinte) votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma 
abstenção.  
II – Ordem do Dia: 

 Apresentação e Deliberação SISPACTO – O presidente do CMS/FB, convidou Andreia Zorzo, 
Diretora da Vigilância em Saúde, para proceder a apresentação. Alessandro, presidente do CMS/FB, 
informou que todos os conselheiros receberam de forma impressa (aqueles que assim solicitaram) e 
por e-mail o documento, para análise anterior a reunião. Andreia Zorzo, cumprimentou a todos e 
procedeu a leitura integral do documento: iniciou a apresentação informando que o SISPACTO são os 
indicadores e metas que o Município deve alcançar no decorrer do ano de 2019, tendo um comparativo 
com o ano anterior (2018), da seguinte forma: Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo 
conjunto das quatro principais Doenças Crônicas Não Transmissíveis - DCNT (Doenças do aparelho 
circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas), meta para 2019, 104; Proporção de 
óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados, manter em 100% para 2019; Proporção 
de registro de óbitos com causa básica definida, 98% é a meta para 2019; Proporção de vacinas do 
calendário básico de vacinação para criança menores de dois anos de idade (pentavalente 3ª dose, 
pneumocócica 10 – valente 2ª dose, poliomielite 3ª dose e tríplice viral 1ª dose) com coberturas 
vacinais preconizadas, 75% é a meta para 2019 (Andreia explicou que cada uma das vacinas tem um 
percentual de cobertura e o porque algumas vezes não é atingido referido percentual; Fernando, diretor 
da atenção a saúde, fez alguns esclarecimentos); Proporção de casos de doenças de notificação 
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compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação, meta para 2019, 100%; 
Proporção de cura de casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos de coortes, meta de 2019, 
100%; Número de casos autóctones de malária, meta para 2019, zero; Número de casos novos de 
Sífilis Congênita em menores de 01 ano, meta para 2019, zero; Número de casos novos de aids em 
menores de cinco anos, meta para 2019, zero; Proporção de análises realizadas em amostras de água 
para consumo humano quanto aos parâmetros coliforme total, cloro residual livre e turbidez, meta para 
2019, 100%; Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na 
população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária, meta para 2019, 
0,98%; Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na 
população residente de determinado local e população da mesma faixa etária, meta para 2019, 0,77%; 
Proporção de partos normais no SUS e na Saúde suplementar, meta pra 2019, 31%; Proporção de 
gravidez na adolescência entre  as faixas etárias 10 e 19 anos, meta para 2019, 11,80%; Taxa de 
mortalidade infantil, meta para 2019, zero; Número de óbitos maternos em determinado período e local 
de residência, meta para 2019, zero; Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção 
básica, meta para 2019, 98,2%; Cobertura de acompanhamento das condicionalidades do Programa 
Bolsa Família (PBF), meta para 2019, 82.96%; Cobertura populacional estimada de saúde bucal na 
atenção básica, meta para 2019, 69,68%; Porcentual de municípios que realizam no mínimo seis 
grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os Município no ano no 
mínimo seis grupos de ações de vigilância sanitária, 8ª Regional de Saúde; Ações de matriciamento 
sistemático realizadas por CAPS com equipes de atenção básica, meta para 2019, zero; Número de 
ciclos que atingiram no mínimo 80% de cobertura dos imóveis visitados para controle vetorial da 
dengue, meta para 2019, 06 ciclos; Proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações 
de agravos relacionados ao trabalho, meta para 2019, 100%. Alessandro, presidente do CMS/FB fez 
algumas considerações sobre a apresentação da Diretora da Vigilância em Saúde, com relação a 
importância da apresentação do referido documento. Alguns conselheiros expuseram opiniões e 
dúvidas que foram sanadas. O presidente do CMS/FB submeteu a votação a pactuação do SISPACTO 
apresentada, sendo aprovada com 20 (vinte) votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção.  

 Apresentação e Deliberação contrato único com os prestadores hospitalares. Recursos da 
portaria nº.813/2018 para utilização nos Hospitais São Francisco e CEONC pelo Município de 
Francisco Beltrão e Região (8º Regional de Saúde) – Alessandro, O presidente do CMS/FB, 
convidou a Enfermeira Elaine Anghinoni, da secretaria Municipal de Saúde, para proceder a 
apresentação. Elaine cumprimentou os presentes e procedeu a apresentação, com o auxílio de slides: 
iniciou expondo a contextualização contrato único – portaria nº.410/GM/2013, falou que no ano de 2016 
a Secretaria Municipal de Saúde recebeu a visita do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE), 
que tinha como finalidade executar o Plano Anual de Fiscalização; diante desse trabalho de fiscalização 
o Tribunal elencou: a necessidade do Município, através da Secretaria Municipal de Saúde elaborar um 
instrumento de Contratualização e Documento Descritivo nos moldes das Portarias nº3.390/2013/MS e 
nº3.410/2013/MS com os dois prestadores hospitalares sob sua gestão (Hospital São Francisco e 
CEONC); através dessa metodologia de Contrato o Município passa a ter controle do rol mínimo de 
indicadores gerais previstos na Portaria nº 3.410/2013 (taxa de ocupação de leitos, tempo médio de 
permanência para leitos de clínica médica, tempo médio de permanência para leitos cirúrgicos e taxa 
de mortalidade institucional); Monitoramento na qualidade e resultados dos serviços prestados pelo 
HSF e Hospital CEONC. Registro e controle de empenhos e pagamentos; a celebração do Termo Anual 
de Gestão (TAG) entre o Tribunal de Contas e a Prefeitura de Francisco Beltrão foi aprovado para 
estabelecer a obrigação de o município cumprir com a execução do contrato em ambos os prestadores 
hospitalares. O tribunal irá monitorar os resultados da contratualização a partir do prazo de 180 dias, 
contados da publicação do TAG, Elaine informou que o prazo termina em outubro/2019. DO OBJETO: o 
presente contrato tem como objetivo a prestação de serviços assistenciais de saúde no âmbito 
ambulatorial e hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), residentes no Município de 
Francisco Beltrão e nos demais municípios pertencentes a 8ª Regional de Saúde de acordo com 
pactuações e aos usuários em trânsito que venham a necessitar de atendimento de urgência e 
emergência, bem como integrar o Hospital no SUS e definir a sua inserção como componente 
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hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS) conforme estabelece as Portarias nº 3.390/GM/MS/2013 
e nº 3.410/GM/2013. DOCUMENTO DESCRITIVO: o Documento Descritivo será um anexo do Contrato 
e descreve as características gerais dos serviços e atividades desenvolvidas por este, os 
compromissos assistenciais com os respectivos quantitativos, as metas gerenciais e de qualidade de 
assistência, que são objetos de pactuação. Para o condicionamento das metas quali-quantitativas 
propostas no Documento Descritivo, esta gestão realizará a orçamentação global do financiamento 
destinado ao hospital, dividindo-a em valores pré-fixados e pós-fixados. O valor pré-fixado é composto 
pela série histórica de produção aprovada da média mensal de 12 (doze) meses anteriores a 
celebração do contrato (2018) da Média Complexidade e também por todos os incentivos de fonte 
Federal, Estadual e Municipal direcionadas ao prestador; o valor pré-fixado dos recursos serão 
distribuídos: 40% (quarenta por cento) condicionados ao cumprimento das metas qualitativas e 60% 
(Sessenta por cento) condicionados ao cumprimento das metas quantitativas. O valor pós-fixado é o 
custeio do hospital condicionado ao cumprimento das metas de produção, composto pelo valor dos 
serviços de Alta Complexidade e Fundo de Ações Estratégicas de Compensação (FAEC), calculados a 
partir de uma estimativa das metas quantitativas e remunerados de acordo com a produção 
apresentada pelo hospital e autorizada pelo gestor municipal. A avaliação das metas quantitativas 
refere-se ao que pode ser quantificável por meio de números e informações apresentadas pelo 
prestador através de sua produção de serviços, essas metas foram baseadas na série histórica de 
produção do prestador dos últimos 12 (doze) meses anteriores ao contrato, retiradas dos sistemas de 
informações SIA/SIH, (Elaine apresentou a tabela de metas para o mês – quantidade). Com relação as 
Metas Qualitativas: a avaliação das metas qualitativas refere-se ao que não pode ser mensurável, trata-
se de serviços estabelecidos com o prestador que visam a qualidade, conforme os eixos dos serviços 
apresentados no Documento Descritivo, informou quais serão os indicadores e a pontuação possível 
em cada um deles, divididos em: indicadores de assistência, indicadores de gestão e indicadores de 
ensino e pesquisa. A Portaria nº.813/2018 incorporou recurso financeiro no Teto de Média e Alta 
Complexidade (MAC) do Município de Francisco Beltrão; a parcela mensal é de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais) com a finalidade de utilização para ações e serviços de saúde; a Secretaria de 
Saúde propôs  em CIB a pactuação e divisão financeira desse recurso entre os Hospitais  Ceonc e São 
Francisco, ficando  aprovado o quantitativo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) no teto do Hospital 
Ceonc e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para a utilização em cirurgias eletivas no Hospital São 
Francisco contemplando Francisco Beltrão e Região, ambos serão especificados no Contrato Único dos 
hospitais e permanecerão constantes. Elaine Anghinoni falou que se faz necessário a apreciação do 
CMS/FB necessitamos a aprovação da seguinte divisão per capita. Elaine mostrou no slide como ficará 
a estimativa para cada um dos Municípios da 8ª Regional de Saúde. Elaine esclareceu sobre a 
comissão de fiscalização do contrato e Alessandro, presidente do CMS/FB sugeriu ter um membro do 
CMS/FB como membro da comissão. Alguns conselheiros tiveram dúvidas, sendo sanadas e 
esclarecidas pela Elaine Anghinoni, enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde. O presidente do 
CMS/FB, submeteu a votação contrato único com os prestadores hospitalares, recursos da portaria 
nº.813/2018 para utilização nos Hospitais São Francisco e CEONC pelo Município de Francisco Beltrão 
e Região (8º Regional de Saúde), que ficou aprovada com 20 (vinte) votos favoráveis, nenhuma 
abstenção e nenhuma contrário. 

 Substituição dos conselheiros nas Comissões Externas – Alessandro, presidente do CMS/FB, 
expôs sobre a composição das Comissões externas que precisam de alguns representantes; falou que 
os conselheiros Vanilde Evangelista Banfe e Valdemar Bello fazem parte do HOSPSUS, Conselheiro 
Vilmar da Mota faz parte do COMSUS e do Conselho Fiscal da ARSS em ambas as comissão precisam 
de mais um representante do CMS/FB, Conselheira Tania Mara de Costa faz parte da comissão da 
rede de urgência e emergências/Ciruspar, conselheira Inez de Oliveira Santos compõe o COAPS, 
Comitê da Dengue e Digisus, Conselheiro Alessandro R. Perondi faz parte da Comissão de Intervenção 
do Hospital São Francisco. O presidente do CMS/FB solicitou candidatos para a vaga de suplente do 
COMSUS; o Conselheiro Eduardo Broring, que representa a entidade ARSS, fez alguns 
esclarecimentos sobre as reuniões; Paula Marques, única conselheira a se candidatar a vaga, teve 
aprovação de 20 (vinte) votos favoráveis, nenhuma abstenção e nenhum contrário. Alessandro, 
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presidente do CMS/FB, solicitou a candidatura de mais um conselheiro para compor a comissão do 
Conselho Fiscal da ARSS, Paula Marques, única conselheira a se candidatar a vaga, teve aprovação 
de 20 (vinte) votos favoráveis, nenhuma abstenção e nenhum contrário. Conselheira Paula Marques, 
solicitou para que sejam informados os integrantes das comissões externa. 

  Apresentação e Deliberação parecer nº.02/2019 (1ºquadrimestre – janeiro, fevereiro, março e 
abril/2019) – Comissão de Orçamento – O presidente do CMS/FB, convidou a Coordenadora das 
Comissões, conselheira Inez de Oliveira Santos, para proceder a apresentação para posterior 
deliberação em relação ao parecer nº.02/2019 referente ao primeiro quadrimestre/2019. Conselheira 
Inez de Oliveira Santos, cumprimentou os presentes e fez a leitura integral do parecer nº.02/2019, 
informou que o parecer ficaria a disposição sobre a mesa para quem tivesse interesse em verificar; 
falou que foram auditadas 23 (vinte e três) contas correntes; falou da importância e da responsabilidade 
dos conselheiros que fazem parte dessa comissão; solicitou ao presidente do CMS/FB para incluir 
como membro da comissão de orçamento a Conselheira Indinara Ribeiro Miranda Pontes. 
Primeiramente o presidente do CMS/FB, submeteu a votação o parecer nº.02/2019 referente as contas 
do primeiro quadrimestre (janeiro, fevereiro, março e abril) de 2019, que foi aprovado com 20 (vinte) 
votos favoráveis, nenhuma abstenção e nenhum contrário. Em seguida submeteu a votação a inclusão 
da Conselheira Indinara Ribeiro Miranda Pontes como membro da Comissão de Orçamento, sendo 
aprovado com 20 (vinte) votos, nenhum contrário e nenhuma abstenção. Conselheira Inez de Oliveira 
Santos agradeceu a colaboração dos conselheiros. 

 Apresentação e Deliberação sobre o relatório de visitas da comissão de fiscalização/2018 – 
Comissão de Fiscalização e Auditoria – Alessandro, presidente do CMS/FB, falou brevemente sobre 
a comissão de fiscalização e auditoria; falou que no ano de 2018 a referida comissão fez visitas em 
todas as unidades de saúde da cidade e do interior (as três maiores Nova Concordia, Km 20 e 
Assentamento Missões); convidou a Coordenadora das Comissões a conselheira Inez de Oliveira 
Santos para proceder a apresentação. Conselheira Inez de Oliveira Santos nominou os componentes 
da atual Comissão; falou que a Conselheira Genezi Lurdes Vassoler de Mello solicitou a saída da 
comissão por motivos pessoais; informou que as visitas realizadas foram anterior a essa nova 
composição; informou que o relatório referente as visitas de 2018 foi entregue a Secretária Municipal de 
Saúde (Aline Biezus) e ao Prefeito Municipal; falou que as visitas teriam início no mês de julho/2019 
contudo a Secretária Municipal de Saúde solicitou prazo para avaliar o relatório entregue, ficando 
adiado o início das visitas para o ano de 2019. Alessandro, presidente do CMS/FB, informou que o 
relatório estaria disponível na mesa para os Conselheiros verificarem. Conselheira Indinara Ribeiro 
Miranda Pontes solicitou para compor a Comissão de Fiscalização e Auditoria. O Presidente do 
CMS/FB submeteu a votação o relatório de visitas realizado pela comissão de fiscalização, que ficou 
aprovado com 20 (vinte) votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. 

 Deliberação sobre a realização da oração ou minuto de silêncio no início da reunião – O 
presidente do CMS/FB fez um breve relato sobre a solicitação de ponto de pauta feita pelo Conselheiro 
Hortêncio Dorneles Cardoso, falou que na reunião referente ao mês de maio/2019 teve um consenso 
sobre este assunto, mas que não era ponto de pauta. O presidente do CMS/FB convidou o Conselheiro 
Hortêncio Dorneles Cardoso para falar sobre a solicitação feita. Conselheiro Hortencio fez uso da 
palavra para defender seu ponto de vista sobre a realização da oração, expôs que hoje fazem parte do 
Conselho dois pastores e um padre. Demais conselheiros também fizeram colocações sobre a 
realização da oração e sobre a realização de um minuto de silêncio. O Presidente do CMS/FB 
submeteu a votação as seguintes situações: o minuto de silencio: 04 (quatro) votos favoráveis; oração 
de forma intercalada (ou seja, outras denominações, padre, pastor, etc) 13 (treze) votos favoráveis; 03 
(três) abstenções. Ficou aprovado pela maioria dos presentes com treze votos favoráveis a realização 
da oração de forma intercalada. 

 Solicitação de pauta feita pela conselheira Geni Celia Ribeiro Dall’Oglio para a Secretaria Municipal 
de Saúde informar sobre a fila de espera das especialidades. 
III – Assuntos Gerais: 

 Atenção a Pessoa com deficiência – Alessandro, presidente do CMS, convidou o Diretor da 
Atenção a Saúde, Fernando Braz Pauli, para proceder a apresentação. Fernando cumprimentou a 
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todos e apresentou através de slides: começou expondo quem é a pessoa com deficiência, segundo o 
Ministério da Saúde são aquelas que têm algum impedimento de médio ou longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial; como qualquer cidadão as pessoas com deficiência têm o direito 
a atenção integral à saúde e podem procurar os serviços de saúde do SUS quando necessitem de 
orientações ou cuidados em saúde; Fernando, inicialmente esclareceu que a base para esses dados é 
o ESUS (sistema de transmissão de dados para o Ministério da Saúde), apresentou gráficos com 
números: informou que hoje cadastrados no Município de Francisco Beltrão tem 347 (trezentos e 
quarenta e sete) pacientes com deficiência física, com o maior número de pessoas com deficiência 
física cadastrados no Bairro Padre Ulrico (no gráfico consta o número de pacientes por Bairros do 
Município); pacientes com deficiência visual: são 289 (duzentos e oitenta e nove), com o maior número 
no Bairro Padre Ulrico (no gráfico consta o número de pacientes por Bairros do Município); pacientes 
com deficiência auditiva: são 289 (duzentos e oitenta e nove), com o maior número no Bairro Padre 
Ulrico (no gráfico consta o número de pacientes por Bairros do Município). Fernando falou sobre os 
pacientes com deficiência auditiva que foram contemplando com os aparelhos auditivos no mutirão 
custeado pelo próprio Município no ano de 2018, 276 (duzentos e setenta e seis); em 2019 até agora 
26 (vinte e seis) pacientes receberam aparelho auditivo, total de 302 (trezentos e dois) usuários 
receberam os aparelhos auditivos; ainda sobre a deficiência auditiva está em fase de elaboração o 
curso de libras (prazo até 2020) para profissionais da saúde, sendo disponibilizado uma vaga por 
unidade de saúde. Fernando falou sobre os equipamentos do setor de órteses e próteses que 
disponibiliza equipamentos, sendo disponibilizado total de 602 (seiscentos e dois) equipamentos; sendo 
que foram realizadas no ano de 2018 e 2019 o total de 2.123 (duas mil centos e vinte e três) consultas. 
Fernando informou sobre o funcionamento do ambulatório de fisioterapia municipal que funciona anexo 
a unidade de saúde da Cango; atende a pacientes com dificuldades de locomoção que necessitam de 
atendimento fisioterapêutico, assistidos com transporte próprio para o serviço; Principais casos 
atendidos: Trauma raquimedular; Acidente Vascular Encefálico; Trauma Crânio encefálico; outras 
doenças neurológicas e eventualmente paciente ortopédico; Número de indivíduos atendidos por 
semana: 13 pacientes em atendimento individualizado; 1 paciente domiciliado em ventilação mecânica; 
mostrou fotos de pacientes atendido e informou que no ambulatório de fisioterapia do município é feito 
um atendimento diferenciado. Falou sobre o atendimento de fisioterapia, realizados em parceria com o 
curso de fisioterapia da UNISEP, atendimento à idosos com boa capacidade funcional, atividade de 
promoção e prevenção em saúde (alguns possuem deficiência física, porém, não incapacitante); são 
atendidos 50 idosos; Mulheres com incontinência urinária: 5 pacientes (não seria deficiência física); 
Pacientes domiciliados: 10 (5 cadeirantes, 2 acamados, 3 com dificuldade de locomoção. O Município 
ainda conta com o serviço terceirizado nas clinicas Fisiovida, Reabilitar e Zanatta, pacientes em geral: 
ortopédico, neurológico, crianças, pacientes que conseguem se locomover; encaminhamento médico e 
o agendamento é feito nas Unidades de Saúde. Falou e mostrou fotos do atendimento à pessoa com 
deficiência realizado pela odontologia no CEO (centro de especialidades odontológicas). Falou sobre a 
capacitação de recursos humanos realizado em 2018 - 1º Seminário de Acolhimento e Atendimento nos 
Serviços de Saúde às Pessoas com Deficiência; o evento teve parceria com o Centro de Apoio 
Pedagógico na Área da Deficiência Visual (CAP), Associação dos Deficientes Físicos e Visuais, 
Associação de Surdos e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Fernando falou sobre 
o programa municipal de dietas especiais: informou que o Programa atende usuários que 
apresentam necessidades dietéticas aumentadas em virtude de patologias específicas; Dieta Artesanal 
– 1ª Escolha, Fórmula Padrão adulto; Critérios de Inclusão: pacientes com quadro de desnutrição: 
<18,5 kg/m² (adulto) ou < 22 kg/m²(idoso); lesão por pressão graus III e IV, distúrbios de absorção de 
nutrientes, associados à desnutrição; pacientes pertencentes a famílias de baixa renda (cad. Único); 
São atendidos 45 pacientes, sendo dispensado 1492 litros/mês. Concessão de fraldas: Critérios para 
concessão de Fraldas Descartáveis: Portadores de doenças crônico-degenerativas 
agudizadas/crônicas, associadas com incontinência urinária ou fecal; pacientes acamados com perca 
de mobilidade total; Quantidade e Dispensação: A quantidade fornecida será de acordo com o Score* 
avaliado pela equipe do SAD; a dispensação será realizada mensalmente pela Farmácia Municipal; 179 
pacientes atendidos. Programa cadeirante (farmácia da Cango), são 35 pacientes onde é dispensado 
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kit para sondagem vesical: álcool, lidocaína, luvas descartáveis, seringa 20 ml, sonda uretral, óleo 
mineral, saco coletor, compressa de gaze. Fernando falou sobre a deficiência mental, que não consta 
na apresentação, pois a rede da pessoa com deficiência está em construção (Estado e governo 
Federal), isso que foi apresentado é a nível Municipal, mas existem propostas elaboradas a nível 
regional; falou que no mês de setembro/2019 terá novamente o seminário voltado a pessoa com 
deficiência. Elaine Anghinone esclareceu sobre os modelos de aparelho auditivo. Vários conselheiros 
falaram de suas experiências familiares sobre os aparelhos auditivos.  

  Informe Dengue/Zika/Chikungunya – Alessandro, presidente do CMS, convidou Andreia Zorzo, 
Diretora da Vigilância em Saúde, para proceder a apresentação. Andreia cumprimentou os presentes e 
informou: no ano de 2019 foram 241 (duzentos e quarenta e um) notificações de casos suspeitos de 
dengues, sendo 160 (cento e sessenta) descartados e 11 (onze) casos confirmados; os casos de 
dengue confirmados, 04 (quatro) caso são autóctones, nos bairros Aeroporto, Cango, São Francisco e 
Padre Ulrico; e 07 (sete) casos importados, nos bairros Pinheirinho, Miniguaçu, centro (02), Jardim 
Floresta, Industrial e Vila Nova, apresentou os números mês a mês. Andreia falou da realização do 
LIRAa (Levantamento Rápido de Índices de Infestação para o Aedes Aegypti) que é feito a cada três 
meses; no mês de janeiro/2019 o índice 5,5% (alto índice), no mês de abril 2,8% (médio risco) e no mês 
de junho 5,1% (alto índice); Andreia informou os números dos telefones para informações e denúncias, 
quais sejam 3524-2415 ou 98404-9876 e ainda o número da ouvidoria 3524-0269. Conselheiros tiveram 
dúvidas, que forma sanadas pela diretora da vigilância em Saúde.  

 Informe Mortalidade Infantil – Andreia procedeu o informe da mortalidade infantil: no ano de 2019 
até o momento total de 07 (sete) óbitos fetais (antes do parto), sendo no mês de janeiro 01 (um) óbito 
fetal, 03 (três) óbitos em fevereiro, 01 (um) óbito em março, 01 (um) óbito em abril, nenhum óbito no 
mês de maio e 01 (um) no mês de junho. Andreia falou sobre as causas dos óbitos fetais. Sobre os 
óbitos infantis (nascidos vivos até um ano de vida) no ano de 2019 foram 02 (dois), sendo 01 (um) óbito 
no mês de janeiro, nenhum no mês de fevereiro, 01 (um) no mês de março, mês de abril, maio e junho 
nenhum óbito; Andreia informou que até o mês de maio/2019 o total de nascidos vivos 567 (quinhentos 
e sessenta e sete), o mês de junho ainda está em levantamento; Andreia falou que a taxa de 
mortalidade poderá ser apurada somente no mês de dezembro, no momento é feita uma regra de três 
simples para ver a porcentagem, até o momento o índice é de 3,5% (três virgula cinco por cento). O 
presidente do CMS/FB perguntou se tinham dúvidas, questionamentos ou colocações, nenhuma 
manifestação. 

 Encerrada a pauta a Conselheira Tania Mara de Costa pediu se poderia fazer algumas colocações 
sobre a Conferencia Estadual: a Conselheira Tania Mara de Costa falou que a Conferência Estadual de 
saúde realizada em Curitiba, nominou os conselheiros que participaram da Conferencia Estadual (Tania 
Mara de Costa, Leonir Antonio Dalazem, Indianara Pontes, Eduardo Broring) e os demais que não são 
conselheiros mas foram eleitos na Conferencia Municipal de saúde; falou que os debates e estudos 
foram interessantes; informou que a Conselheira Indianara e a participante Laura foram eleitas para 
representar o Munícipio na Conferência Nacional  a ser realizada em Brasília. Tania Mara frisou da 
importância das propostas elaboradas na conferência municipal. 

 Nada mais havendo, o presidente do CMS, Alessandro Rodrigues Perondi, encerrou a reunião 
agradeceu a presença de todos e convidou a todos para a reunião do mês de julho/2019.   
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