
Editorial
Temos a compreensão que a realidade que caracteriza a saúde é extremamente complexa, faz 

parte integrante da vida e é resultante da democracia baseada na igualdade das relações em 
sociedade.

Um dos elementos do sistema público universal de saúde é sua permeabilidade para as demandas 
advindas da sociedade, que surgem, historicamente, nas relações sociais que estruturam e 
conformam a dinâmica social.

Atualmente, são vívidos e crescentes o anseio e a necessidade de retomada das bases políticas e 
dos princípios da reforma sanitária, com a promoção dos direitos sociais e humanos dos seus 
grupos e coletivos. 

Algumas manifestações populares já ressurgiram em 2013 pela luta desses direitos sociais e 
humanos.

O Município de Cascavel, através da Secretaria de Saúde, possui 12 espaços de controle social 
implantados e em funcionamento, representados pelos Conselhos Locais de Saúde (CLS) e suas 
diferentes entidades sociais, os quais apresentaremos no decorrer no texto.

Esse boletim rompe com o “dito popular” de que poucas energias e recursos são destinados para 
ações de sistematização dos conhecimentos acumulados e de sua divulgação.

E você, qual é a sua luta?
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• O Sistema Único de Saúde (SUS) 
vem enfrentando uma competição 
desigual com o sistema privado de 

saúde, que conta com subsídios 
fiscais, compra de serviços pelo 

Estado, além de amplo apoio social. 
(Revista Saúde em Debate)

• O Ministério da Saúde e 
a Associação Brasileira das 

Indústrias de Alimentos (Abia)  
pretendem retirar, até 2020, 

28 mil toneladas de sódio dos 
alimentos industrializados.

E você, já reduziu o sal na sua 
alimentação?
(Portal da Saúde)

• Que os interesses 
privados enxergam a saúde 

como mero negócio.
(Revista Saúde em Debate)

• “Saúde resolutiva só 
é possível com cuidado 

corresponsável entre equipe 
multiprofissional, família e 

paciente”. 
(Revista Saúde em Debate)

• Estudos apontam que o sucesso do tratamento da 
dependência química depende de:

- assistência humanizada entre usuário e 
profissionais de saúde com apoio da família;

- aproveitamento produtivo do tempo livre durante 
internação;

- reinserção social é fator essencial  na 
recuperação de dependentes químicos.

(Revista Saúde em Debate)

• Na Semana Mundial 
do Aleitamento Materno 

em 2014, os usuários nos 
responderam à seguinte 

pergunta: “Por que 
amamentar é um ato de 

amor?”
(Rede Nutri)

CAMPANHA SAÚDE DO HOMEM
• A Secretaria Municipal de Saúde em Cascavel aderiu. E você?

CAMPANHA SAÚDE DA MULHER
• A Secretaria Municipal de Saúde em Cascavel aderiu. E você?

• Alerta contra a dengue. Evite focos de acúmulo de água em sua casa. 
Mantenha caixas, tonéis e barris de água bem tampados. Limpe com frequência 
as calhas e guarde em locais cobertos utensílios que sejam possíveis locais de 
criadouros do mosquito. Não jogue lixo em lotes baldios. O descuido pode trazer 
prejuízos a você e sua família. Ajude Cascavel na luta contra a dengue. Previna-se!

•Proteção social do trabalho e precarização do trabalho x restrição fiscal !!! (Revista 

Saúde em Debate)

• Rejeitar a cobertura universal de saúde x aprofundar o direito universal à saúde. 
(Revista Saúde em Debate)

E você, qual é a sua luta?



ORIGEM DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE
O Dia Mundial da Saúde foi criado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1948 devido à preocupação de 

seus integrantes em manter o bom estado de saúde das pessoas em todo o planeta, bem como alertar a todos sobre 
os principais problemas que podem atingir a população os cinco continentes. Segundo definição desta entidade, ter 
saúde é garantir a condição de bem-estar das pessoas, envolvendo os aspectos físicos, mentais e sociais, para uma 
vida em harmonia.

É necessário que informações acerca da higiene, doenças, lixões, aterros sanitários, dentre outras, cheguem á 
população, pois, dessa forma, o governo faz um trabalho preventivo, melhorando a saúde da população e diminuindo 
gastos neste setor. Sendo de responsabilidade dos governantes, a saúde pública deve ser levada a sério por municípios, 
estados e governo federal, que devem cuidar de aspectos ligados às suas responsabilidades, capacidades e verbas.

 O saneamento básico é um desses aspectos para se manter a saúde de uma população, pois garante que a água 
tratada chegue até nossas casas e que as redes de esgoto estejam devidamente encanadas, diminuindo os riscos de 
contaminação por bactérias. Campanhas de vacinação também são uma forma preventiva de cuidar da saúde das 
pessoas, pois através delas é possível evitar doenças e epidemias.

Participar de pequenas associações é outra forma de buscar informações sobre a manutenção da saúde, pois 
estas estão diretamente ligadas a governantes, que devem assumir tais responsabilidades: promover discussões e 
reflexões visando à maior amplitude do tema, buscando soluções para manter o saneamento ambiental e garantindo 
o desenvolvimento social e econômico de um país.

Outra forma de garantir a saúde de um povo é dando-lhe condições dignas de trabalho a fim de proporcionar a 
renda suficiente para manter uma alimentação de qualidade. Através disso, as pessoas passam a ter uma situação 
mais favorável e podem manter melhor sua própria saúde, evitando despesas com planos de saúde e remédios.

O PAPEL DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE
O ponto de partida da atuação dos conselheiros de saúde são necessidades da comunidade. Os conselheiros são 

a ligação entre o conselho de saúde e o grupo social que representam. Com a Lei Orgânica da Saúde e também 
com a Emenda Constitucional 29/2000, a existência e o funcionamento dos conselhos de saúde passaram a ser 
obrigatórios para que estados, Distrito Federal e municípios possam receber recursos federais. Como não existe 
hierarquia entre os entes federativos, estes são livres para definir, em seus planos de saúde, os meios pelos quais o 
dinheiro transferido pelo governo federal será aplicado na saúde.

 No entanto, os planos estaduais, distrital e municipais de saúde devem estar em harmonia com o Plano Nacional de 
Saúde. Os planos de saúde devem ser submetidos  à aprovação dos conselhos de saúde. Cada conselheiro representa 
uma parte da sociedade e está no conselho para levar as necessidades e as sugestões da sua comunidade para a 
política de saúde. Os conselhos são aliados à respectiva secretaria na busca de um sistema de saúde melhor para 
todos. Não há subordinação entre Conselho de Saúde, ente federativo ou Secretaria de Saúde. Todos devem se ajudar 
com objetivo de colaborar com a sociedade.

SAÚDE
A ação da Saúde está regulamentada no Decreto nº3048, de 06/05/1999:
Art. 2º - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem 
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário a ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação.
Parágrafo único. As atividades de saúde são de relevância pública e a sua organização obedecerá aos seguintes 
princípios e diretrizes:
I – acesso universal e igualitário;



II – provimento das ações e serviços mediante rede regionalizada e hierarquizada, integrados em sistema único;
III – descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
IV – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas;
V – participação da comunidade na gestão, fiscalização e acompanhamento das ações e serviços de saúde;
VI -  participação da iniciativa privada na assistência à saúde, em obediência aos constitucionais.

Celso da Silva - Presidente Conselho Municipal de Saúde

CIED – COMISSÃO PERMANENTE DE 
INFORMAÇÃO EM SAÚDE  E EDUCAÇÃO 
PARA O CONTROLE SOCIAL NO SUS

Nos dias 20 e 21 agosto, a Cied realizou oficina de capacitação sobre Planejamento e Instrumentos de Gestão, com 
o facilitador Álvaro Antonio Markoski da Silva, no Colégio Estadual Padre Carmelo Perrone, em Cascavel. A Oficina 
contou com a presença de 32 conselheiros e quatro jovens artistas do estabelecimento de ensino que sediou o evento. 
Confira:

VALEU, PESSOAL !!!

RESOLUÇÕES DO CMS 2014
RESOLUÇÃO CMS/CASCAVEL Nº 015, DE 16 DE JUNHO DE 2014 – Aprova a prestação de contas do Programa de 
Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde – VigiaSUS de 2013 e a aquisição de computadores para as salas 
de vacinas.

RESOLUÇÃO CMS/CASCAVEL Nº 016, DE 16 DE JUNHO DE 2014 – Aprova o projeto de qualificação de conselheiros. 

RESOLUÇÃO CMS/CASCAVEL Nº 017, DE 16 DE JUNHO DE 2014 – Aprova a Unidade de Saúde do Bairro Lago Azul.

RESOLUÇÃO CMS/CASCAVEL Nº 018, DE 16 DE JUNHO DE 2014 – Aprova a Declaração de Realização dos Objetivos 
do Programa do Convênio 382/2010 da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).

RESOLUÇÃO CMS/CASCAVEL Nº 019, DE 10 DE JULHO DE 2014 – Aprova que o Sr. Celso da Silva, do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Empresas Públicas, Empresas de Economia Mista, Empresas de Estacionamento Regulamentado 
e Fundações do Município de Cascavel (Sitep); a Sra. Rosana Cristina Anastácio, da Associação de Pais, Mestres 
e Funcionários (APMF) do Colégio Estadual Jardim Consolata e o Sr. Valdemar Donegá, da Associação Brasileira de 
Odontologia (ABO), participem da 6ª Plenária Estadual de Conselhos de Saúde do Estado do Paraná, que será 
realizada em Curitiba/PR.

RESOLUÇÃO CMS/CASCAVEL Nº 020, DE 21 DE JULHO DE 2014 – Aprova “ad referendum” a Plenária que elegeu os 
conselheiros para participar da 6ª Plenária Estadual de Conselhos de Saúde do Paraná e a Resolução 019/2014.

RESOLUÇÃO CMS/CASCAVEL Nº 021, DE 21 DE JULHO DE 2014 – Homologa os conselhos locais de saúde (CLS) dos 
bairros Parque Verde e Claudete e do Distrito de São João do Oeste.



RESOLUÇÃO CMS/CASCAVEL Nº 022, DE 18 DE AGOSTO DE 2014 – Aprova o Projeto de Credenciamento de 38 
equipes de saúde bucal/Módulo II da Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel/PR.

RESOLUÇÃO CMS/CASCAVEL Nº 023, DE 18 DE AGOSTO DE 2014 – Aprova a prestação de contas da Secretaria 
Municipal de Saúde de Cascavel/PR, referente ao 1º quadrimestre de 2014, sem ressalvas.

RESOLUÇÃO CMS/CASCAVEL Nº 024, DE 18 DE AGOSTO DE 2014 – Aprova que o Sr. João Maria de Oliveira Lima 
participe do evento sobre a Política Nacional de Assistência Farmacêutica e que a Sra. Palmira Aparecida Soares 
Rangel participe da reunião ordinária do Conselho Estadual de Saúde do Paraná (CES/PR) no mês de agosto de 2014

ALGUMAS DAS ENTIDADES ATUANTES NO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E SUA 
CONTRIBUIÇÃO AO CONTROLE SOCIAL

Apofilab – Associação de Portadores de Fissura Lábio-Palatal de Cascavel
É uma organização não governamental (ONG) com 23 anos de existência e atende municípios do Oeste e Sudoeste 

do Paraná nas necessidades emergenciais para reabilitação de pessoas que nasceram com fissura labiopalatina e/ou 
com malformação craniofacial. Realiza encaminhamentos de todas as pessoas com fissura e malformação craniana 
para o Centro de Atendimento Integral ao Fissurado Lábiopalatal (Caif), em Curitiba, onde é realizado processo cirúrgico 
e acompanhamento multiprofissional, bem como intervém nos municípios para garantia do direito ao tratamento fora 
do domicílio.

Para alcançarmos nossos objetivos a que nos propomos, bem como acompanhar as decisões e implementações 
das políticas na área de saúde do Município de Cascavel e prestar atendimento na garantia e defesa dos direitos das 
pessoas com fissura labiopalatal e/ou malformação craniofacial, nossa participação no CMS é de extrema importância.

Contribuímos ativamente nas reuniões mensais do conselho, nas comissões temáticas, em visitas aos serviços 
de saúde, nos fóruns, nas oficinas de capacitação, entre outras situações. Ao longo deste período, temos vivenciado 
experiências e estado em contato direto com usuários e familiares de portadores, bem como observado suas expectativas 
em relação à área de saúde. Claudio Rogério Ferreira - Presidente da Apofilab

Adefica – Associação das Pessoas com Deficiência Física de Cascavel
Atuamos em defesa dos direitos das pessoas com deficiência de Cascavel. Nossa participação no CMS é de 

extrema importância para alcançarmos nossos objetivos a que nos propomos.
Contribuímos ativamente nas reuniões mensais do CMS, nas comissões temáticas, em visitas aos serviços de 

saúde, nos fóruns, nas oficinas de capacitação, entre outros. Observação importante: de acordo com os arquivos do 
conselho, a Adefica é a entidade mais participante nas comissões da gestão 2014/2015.

Lauri Albino da Silva  t- Presidente da Adefica

AP-LER – Associação dos Portadores de Lesões por Esforços Repetitivos
Organizamos a luta pelos direitos dos trabalhadores vítimas de acidentes e doenças do trabalho, atuamos em 

defesa dos direitos dos portadores de lesões por esforços repetitivos (LER) e contribuímos para a busca do tratamento 
e reabilitação destes trabalhadores. Nossa participação no CMS é de extrema importância para alcançarmos nossos 
objetivos a que nos propomos e levar informações àqueles que necessitam.

Contribuímos nas reuniões mensais do CMS com debates e palestras em parceria com pesquisadores da 
Unioeste, Procuradoria do Trabalho e entidades classistas.

Jurema Lima de Ramos Amattei - Técnica da AP-LER
Pastoral da Criança
Nosso objetivo é diminuir a mortalidade infantil e prevenir a obesidade infantil através de acompanhamento e 

orientação às gestantes desde a concepção até os seis anos de idade com os seguintes programas: desenvolvimento 
integral da criança; geração de renda; promoção dos direitos da criança e do adolescente; manutenção do banco de 
dados das crianças e mães; avaliação periódica dos resultados; divulgação dos trabalhos; formação cristã, humana e 
profissional de líderes comunitárias; e apoio aos líderes comunitários. 

Segundo o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),  existem 24.083 crianças com 
idade entre 0 a 6 anos em Cascavel. Destas, 7.011 foram acompanhadas pela Pastoral da Criança em agosto de 2014. 
Este atendimento é vinculado às políticas públicas de saúde, educação e assistência social.



Nossa participação no CMS é de extrema importância, para alcançarmos nossos objetivos a que nos propomos 
e levar informações aqueles que necessitam. Contribuímos ativamente nas atividades do CMS – nas reuniões mensais, 
nas comissões temáticas, em visitas aos serviços de saúde, nos fóruns, oficinas de capacitação, entre outras –, bem 
como com experiências vivenciadas no contato direto com crianças e suas famílias, as quais dependem das referidas 
políticas de saúde, educação e assistência social. 

Maria de Lourdes Menon Schram - Coordenadora da Pastoral da Criança na Arquidioce de Cascavel

COTRANS – COMITÊ 
INTERSETORIAL DE PREVENÇÃO 
E CONTROLE DE ACIDENTES DE 
TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE 
CASCAVEL/PR

Em Cascavel, os acidentes de trânsito tornaram-se uma relevante preocupação para a saúde pública, pelo 
elevado número de óbitos e pelas sequelas temporárias ou permanentes ocasionadas por estes episódios, gerando uma 
grande ocupação de leitos hospitalares e um elevado número de atendimentos prestados pelos centros de reabilitação, 
pelo Programa de Assistência e Internaçãoo Domiciliar (Paid) e unidades de saúde.

Neste sentido, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Divisão de Vigilância Epidemiológica, vem 
desenvolvendo ações voltadas à prevenção de acidentes de trânsito desde o ano de 2010 com a implantação e o 
desenvolvimento do Projeto Redução da Morbimortalidade por Acidente de Trânsito no Município de Cascavel. 

Com este projeto foi constituído o Comitê Intersetorial de Prevenção e Controle de Acidente de Trânsito do 
Município de Cascavel/PR (Cotrans), instituído pelo Decreto Municipal 9772/2011. Este comitê tem como objetivo 
fomentar ações intersetoriais de prevenção e redução de acidentes de trânsito, sendo formado por órgãos que atuam 
em acidentes de trânsito, hospitais, instituições de ensino, poderes Executivo e Legislativo municipal, órgãos públicos 
diversos e sociedade civil organizada. 

As reuniões do Cotrans ocorrem mensalmente na primeira quinta-feira do mês, as 13h30, no auditório da Secretaria 
de Saúde e são abertas para a participação da sociedade em geral. O Cotrans, juntamente com a Divisão de Vigilância 
Epidemiológica, possui um planejamento anual de ações educativas e em datas pertinentes ao trânsito como Dia do 
Motociclista (27/7), Dia do Motorista (25/8), Semana Nacional de Trânsito (setembro), Semana da Criança (outubro) e 
Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trânsito (18/11). Também são realizadas periodicamente, pelos 
membros do Cotrans, palestras educativas nas escolas estaduais e instituições de ensino superior do município, bem 
como participação em eventos da Secretaria Municipal de Saúde como o Dia Mundial da Saúde (7/4).

As ações são desenvolvidas de forma intersetorial, envolvendo diversos órgãos como: Companhia de Engenharia 
de Transporte e Trânsito (Cettrans), Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de 
Bombeiros, Núcleo Regional de Educação (NRE), instituições de ensino superior, secretarias municipais (de Saúde, de 
Educação, de Esporte e Lazer) e outras entidades participantes do Cotrans.  

Considera-se relevante registrar também dois eventos realizados  pelo  Cotrans e pela Secretaria Municipal de 
Saúde: o 1º Seminário Regional sobre Acidente de Trânsito e suas Consequências e a 1ª Audiência Pública com o tema 
“Acidentes de Trânsito em Cascavel: Álcool e Direção”, ambos realizados em 2013. 

Esses eventos foram realizados com grande participação da população e sociedade civil organizada com a 
finalidade de ampliar a discussão com a comunidade para a prevenção aos acidentes de trânsito, bem como com 
os órgãos responsáveis pela fiscalização de trânsito no município, além da elaboração de propostas de ações que 
diminuam acidentes relacionados à alcoolemia.

Marly Ungaretti - Assistente Social 



NOTA ESPECIAL 
Em 03 de julho, o Brasil perdeu um dos grandes defensores da saúde pública. 

Nesta data falecia, em São José dos Campos (SP), Gilson de Cássia Marques Carvalho, 
militante do Sistema Único de Saúde (SUS), precursor de todos nós, professor, mestre 
e modelo de coragem.

De forma insistente, abordava o tema “financiamento da saúde” e garantia 
que 30% do orçamento da seguridade social (previsto na Constituição) permitiria 
atendimento digno a saúde. Muito obrigado pelo seu legado!



PSICOLOGIA E SAÚDE
A Psicologia está presente nas ações de promoção de saúde e prevenção 

de doenças. Estas ações são vinculadas a equipamentos como unidades básicas 
de saúde (UBS) e ao Programa Saúde da Família (PSF) e seus Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família (Nasf). Nestes campos de atuação, o psicólogo desenvolve ações 
comunitárias e de educação em saúde. Sendo assim, destaca-se a necessidade deste 
profissional conhecer a comunidade vinculada ao serviço, identificar as demandas e 
propor intervenções.

 O profissional de Psicologia é capaz de demonstrar resolutividade nestas 
situações, pois em sua formação adquire conhecimentos para reconhecer as 
manifestações psicológicas e psicopatológicas de usuários do sistema, colhendo 
dados da situação apresentada e possui técnicas para supressão da ansiedade e 
contenção verbal, trabalhando com familiares e acompanhantes.

 Na alta complexidade, ou seja, na atenção hospitalar, a Psicologia atua na 
realização de triagem e avaliação psicológica dos pacientes internados com o objetivo 
de conhecer a história deste paciente, os recursos psicológicos, emocionais e sociais 
em relação ao porquê do adoecimento, bem como possibilitar mecanismos de 
enfrentamento da situação da doença e hospitalização ao paciente e familiares no 
processo de fortalecimento de vínculos e na construção do cuidado.

 Fomentar  a atuação do psicólogo nestas instituições é papel dos gestores 
públicos, pois, além de trabalhar com os pacientes, este profissional atua 
na comunicação entre equipes, pacientes e familiares, buscando possibilitar 
esclarecimentos, trabalhando com os pontos de difícil aceitação e, inclusive, na 
mediação de conflitos.

 A atuação da Psicologia em instituições de saúde possibilita avanços na 
compreensão da subjetividade e das influências sociais na determinação de processos 
de saúde e doença, pois, em seu percurso histórico, a concepção de saúde foi revisada 
e ampliada e hoje não é mais tomada apenas como ausência de doença, mas como 
complemento de bem-estar físico, mental e social, definição atual adotada pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS). Portanto, este conceito é um avanço e reflete a 
contribuição e importância da Psicologia neste contexto.

 (Texto adaptado da Revista Contato, do Conselho Regional de Psicologia do 
Paraná [CRP/PR] - Edição 94 – julho/agosto de 2014)

Jussara Henn - Psicóloga e coordenadora da Cied


