
Editorial
Apesar dos avanços ocorridos na última década na ampliação e oferta dos 
serviços, estes continuam apresentando fragilidades, que influenciam 
nas condições práticas que favorecem o acesso da população, 
principalmente relacionados a quantidade necessária de profissionais 
de saúde, o longo tempo de espera para atendimento, disponibilidade 
de exames complementares e o importante trabalho de cuidado que 
envolve a promoção, prevenção e recuperação. O atendimento ainda 
carece de políticas consistentes para sua sustentabilidade.

É importante reafirmar que o acesso não é a simples abertura de novo 
serviço; requer planejamento estrutural e epidemiológico, capacitação 
da equipe de trabalho, a articulação do serviço com as demais redes 
de atenção à saúde, assim como o estreitamento de diálogo para o 
acolhimento das demandas advindas do movimento da sociedade 
civil organizada. O acesso é um conjunto de decisões e medidas que 
exigem mudança de cultura política e organizacional.

Silvana Cesconeto
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RESOLUÇÕES DO CMS 2014/2015
RESOLUÇÃO CMS/CASCAVEL No 025 DE 29 DE SETEMBRO DE 2014 - 
Aprova que 03 (três) conselheiros participem da Reunião do Conselho Estadual 
de Saúde do Paraná - CES/PR no mês de outubro/2014.

Aprova que no mês de outubro/2014 participem da Reunião do Conselho 
Estadual de Saúde do Paraná - CES/PR o Sr. Valdemar Donegá e Sr. João 
Carlos Moura. Aprova que no mês de novembro/2014 participem da Reunião 
do Conselho Estadual de Saúde do Paraná - CES/PR a Sra. Dione Maria 
Fogaça dos Santos Barth e a Sra. Rosana Cristina Anastácio, ficando a Sra. 
Palmira Aparecida Soares Rangel como suplente.

Aprova que no mês de dezembro/2014 participe da Reunião do Conselho 
Estadual de Saúde do Paraná - CES/PR a Sra. Telma Antonia Marcao.



VOCÊ SABIA?

DiCAS PARA O VERÃO! CONSóRCiO

Sempre que possível, evite sair nos horários 
em que o sol estiver a pino, das 10h às 16h. 
Prefira sair de manhãzinha ou ao entardecer.

Mantenha-se hidratado: beba bastante 
líqüido, a toda hora. 

Não espere a sede reclamar.

66o Assembleia Mundial da Saúde 
apresenta uma proposta de Plano de 
Ação Global para a Saúde Mental e 

a proposta 2014-2019 para a Prevenção 
da Cegueira evitável e de 

outras Deficiências Visuais.

Se desejar ser delegado na 
Conferência ou membro do Conselho 

Municipal de saúde, participe das 
Pré- Conferências de Saúde nos bairros 

e na Conferência Municipal de 
Dúvidas ligue: 3321 2143 Saúde.

iSO 9001/2015 Apresenta 
novidades na evolução do 

Sistema de Gestão da 
qualidade em Saúde.

Solução ou acréscimo 
de problemas?

“Empatia e Sensibilidade são 
critérios essenciais ao bom 
atendimento, pois ninguém 

mede a dor do outro”

Profissionais precisam 
cada vez mais imbuir-se de 
práticas eficazes para atuar 

na Saúde Coletiva.



Cinco dicas para evitar doenças respiratórias no verão

1 - Mantenha as mucosas sempre úmidas. Para isso, é preciso ingerir muito líquido. 
O aconselhável é três litros de água nos dias muito quentes

2 - idosos e crianças exigem atenção dobrada, pois a mucosa deles resseca muito mais 
rápido. O metabolismo do idoso cai com a idade. As crianças gastam muita energia, o que 
contribui para a perda de umidade. Nem sempre eles pedem água ou dizem estar com sede. 
Ofereça líquidos com frequência 

3 - Utilize toalha úmida, umidificadores caseiros ou bacias de água nos ambientes mais 
fechados. No trabalho, um balde de água em baixo da mesa ajuda bastante diminuir a secura 
do ar

4 - Evite exercícios físicos entre 10h da manhã e 4h da tarde. Nesse período, no verão, a 
liberação de ozônio é maior. Consequentemente, respiramos mais o poluentes

5 - Fuja de locais fechados. Ambiente arejado, bem ventilado e limpo afasta os riscos de 
doenças respiratórias

10 dicas para uma vida mais saudável

1 - Evite refrigerantes, sucos prontos, light, diet e zero (causam diabetes, obesidade, piora 
funcionamento rins);

2 - Se alimente a cada três horas para evitar redução do metabolismo e sobrecarga em 
determinadas refeições (principalmente à noite);

3 - Aumente o consumo de líquido ao longo do dia, preferencialmente 

4 - Prefira alimentos integrais em substituição aos carboidratos refinados; 

5 - Não consuma alimentos muito calóricos no jantar, isso pode prejudicar 

6 - Pratique atividades físicas, elas são fundamentais para promover condicionamento, 
aumentar a longevidade e diminuir o estresse;

7 - Só consuma medicamentos sob orientação médica;

9 - Tenha um hobbie ou faça atividades de que goste bastante, saindo da rotina

10 - Procure informação e ajuda para parar de fumar ou de consumir álcool em excesso. (fumo 
causa problemas pulmão, álcool é nocivo ao fígado e ao pâncreas).



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

ABO

Associação Brasileira de Odontologia Regional de Cascavel

A Associação foi fundada em 03.10.1970, integrante da ABO-Pr, sendo esta uma associação 
de classe com personalidade jurídica, representativa dos Cirurgiões Dentistas da cidade de 
Cascavel e municípios do oeste do Pr., sem fins lucrativos, apolítica, com tempo de duração 
indeterminada e sem discriminação religiosa ou racial, tendo por sede e foro jurídico a cidade de 
Cascavel, Estado do Paraná, situada à Avenida Assunção, 729.

O 1o Presidente foi - CD Nilo Larde de Rezende;

Em 1977 foi adquirido um terreno de 10.000 metros o qual foi construída a 1a sede recreativa;

Em 1987 foi realizada a 1a Jornada Odontológica do Oeste do Paraná – e em 1997 foi elevada 
a categoria de Congresso internacional de Odontologia do Pr;

De 1993 a 1995 realizaram-se trabalhos em parceria com UNiOESTE para implantação curso 
de Odontologia;

Ainda em 1995, inaugurou-se o 1o escritório administrativo da entidade;

Em 2004 aumentou-se a estrutura da Escola de Educação Continuada (UniABO) que contava 
com 05 cursos de especialização e mais 10 cursos de aperfeiçoamento;

Em 2007 o presidente CD Geraldo Luiz Grisa e sua diretoria adquiriram a atual sede Recreativa;

Em 2010 homenagens foram realizadas aos fundadores sob gestão CD Marli Schmitt Walker, 
bem como projeto de reforma e ampliação da sede ADM;

Em 2011 adquiriu-se um microscópio para aprimoramento dos alunos e melhoria aos 
atendimentos dos pacientes;

Em 2012 foi emitido Alvará de liberação obra sob gestão CD Rodrigo G. Ribeiro, com conclusão 
obra em 2013.

Em 2014 a associação completou 44 anos de existência.

Durante este período, a associação vem junto a comunidade local buscando a valorização e o 
aprimoramento dos profissionais, bem como contribuindo com o Controle Social do SUS, na 
participação em Conselhos, Comissões, Conferências e outros pertinentes ao Sistema Único 
de Saúde.

Cristiane Vlapiana  
CD Presidente ABO Cascavel



CRA
Conselho Regional de 
Administração do Paraná

O Conselho é uma autarquia federal, órgão consultivo orientador, disciplinador e fiscalizador 
do exercício da profissão de Administrador. É uma entidade dotada de personalidade jurídica, 
com autonomia técnica, administrativa e financeira. Atua de maneira a unificar e fortalecer a 
categoria profissional dos Administradores além de resguardar o mercado de trabalho, evitando 
que profissionais de outras áreas assumam tarefas privativas do Administrador. Por isso deve 
fiscalizar o exercício da profissão de Administrador, julgar as infrações e impor penalidades na 
conformidade da lei Federal no 4769/65 e Decreto 61934/67. Cabe ainda ao Conselho organizar 
e manter o registro dos Administradores.

Nossa contribuição ao Conselho Municipal de Saúde é auxiliar na constituição do ideal democrático 
e no fortalecimento da cidadania para mudança do modelo administrativo e gerencial dos 
hospitais, bem como propor ampliação operativa das instituições de saúde e a correta utilização 
dos recursos humanos e materiais.

Entendemos ainda, que atuar no acompanhamento dos Programas Sociais, na Gestão de 
Benefícios, nas Condicionalidades, e nas oportunidades de desenvolvimento das capacidades 
das famílias desenvolvidas ou articuladas pelo município e em seus programas complementares, 
também contribui para nosso fortalecimento e amplitude enquanto classe profissional na sociedade 
e no mercado.

CIED

Comissão permanente de informação em saúde e educação para o controle social 
do SuS

Nos dias 09 e 10 de outubro de 2014, a CiED realizou oficina de capacitação sobre Controle 
Social – entre relações de poder e formas estratégicas de trabalho, com o facilitador Luis Felipe 
Ferro (Terapeuta Ocupacional, Dr. e Docente da Universidade Federal do Paraná, Conselheiro 
Municipal de Saúde e Coordenador da Comissão de Saúde Mental de Curitiba-Pr), no auditório 
da Câmara Municipal de Cascavel.

A proposta do encontro foi abordar as diferentes formas de poder que se estabelecem nos 
espaços de controle social, apresentando algumas das barreiras e potencialidades para o controle 
social, assim como possibilidades estratégicas de trabalho e organização para ampliar a eficácia 
do controle das ações públicas. Para além, o encontro prevê capacitação para organização de 
ações elaboradas por agentes vinculados ao controle social para enfrentamento de diferentes 
problemáticas vivenciadas pela população. Nesta capacitação serão apresentadas formas de 
estruturação da gestão em rede nos conselhos de saúde, ressaltando possibilidades de ampliação 
da captação de recursos para o município de maneira solidária entre os diferentes segmentos que 
participam dos conselhos.

A Oficina contou a presença de 30 conselheiros e 02 jovens artistas do Colégio Estadual Padre 
Carmelo Perroni.

Confira:



COQUELUXE
A coqueluche é uma doença infecciosa aguda do trato respiratório, imunoprevenível (prevenível por 
vacina), causada pelo agente etiológico Bordetella Pertussis, também conhecida popularmente 
como “tosse comprida”. Atinge todas as faixas etárias, no entanto, ocorre com maior frequência 
e gravidade entre as crianças, configurando-se como uma importante causa de mortalidade 
infantil, acometendo principalmente recém-nascidos e lactentes.

As manifestações clínicas variam de acordo com a idade do indivíduo acometido. Após um 
período de 07 a 10 dias de incubação, inicia-se a fase catarral, com sintomas indistinguíveis do 
resfriado comum, caracterizada por coriza, lacrimejamento, tosse leve, febre baixa e mal-estar. 
Uma a duas semanas dos primeiros sintomas, a doença evolui para a fase paroxística, com 
tosse mais frequente e espasmódica, descrita como rajadas repetitivas de 05 a 10 tossidas, 
muitas vezes dentro de uma única expiração, podendo ocasionar vômitos e eventualmente a 
expulsão de um tampão mucoso ao final do episódio. O episódio de tosse pode ser seguido 
por sibilo inspiratório (guincho) que ocorre quando há inspiração rápida contra a glote fechada. 
A frequência da crise paroxística varia conforme o grau de comprometimento, sendo inúmeras 
tosses no período de uma hora ou esparsos, de 05 a 10 por dia. Estes episódios são muitas 
vezes intensificados à noite e podem interferir no sono. A perda de peso não é incomum, como 
resultado da interferência no processo de alimentação. (Brasil, 2010).

Após duas a quatro semanas os episódios de tosse tornam-se menos frequentes e graves, 
anunciando o início da fase de convalescença. (BRASiL, 2010).

A coqueluche é uma doença de notificação e investigação compulsória, onde todos os 



serviços de saúde devem realizar o registro e informar obrigatoriamente os órgãos de vigilância 
epidemiológica.

A introdução da vacina DTP no calendário vacinal e os índices elevados de cobertura desta 
vacina, modificaram o cenário epidemiológico da coqueluche, com redução abrupta de sua 
incidência no Paraná e no Brasil. O Estado manteve sob o controle da doença desde 1994, 
porém houve uma elevação no índice para 1,7/100 mil casos/habitantes a partir do segundo 
semestre de 2011, com o aumento deste número para 3,7/1.000 habitantes em 2012 e 4,6/100 
mil/habitantes em 2013. Outro dado importante é a mortalidade em crianças abaixo de seis 
meses de idade. Dos vinte e dois óbitos ocorridos entre 2007 e 2013, vinte e um foram abaixo 
de seis meses de idade. (Brasil, 2010).

Em Cascavel os primeiros casos suspeitos foram detectados em 2011 com quatro casos 
notificados e investigados, porém, todos com resultado negativo. Em 2012, vinte e um casos 
foram notificados e investigados, sendo que 04 casos confirmados (positivos) e 17 casos 
descartados (negativos). No ano de 2013, o número de casos aumentou para 66 notificados 
e investigados, sendo que destes, 07 casos confirmados (positivos) e 59 casos descartados 
(negativos). Em 2014, até a data de 31 de dezembro, foram notificados e investigados 93 casos, 
com 26casos confirmados (positivos) por critério laboratorial, clínico-epidemiológico ou clínico, 
e 67 casos descartados (negativos), entretanto, 04 casos estão em avaliação para confirmação 
ou descarte. Não ocorreu nenhum óbito por coqueluche no município de Cascavel.

O Programa Nacional de imunização oferece a Vacina Pentavalente a partir de 02 meses de 
idade, sendo 03 doses (2o, 4o e 6o mês de vida do bebê) e um reforço aos 15 meses de idade 
com a Vacina DTP e outro reforço aos 04 anos de idade com a Vacina DTP. A cobertura vacinal 
no município está acima de 99%.

A coqueluche é uma doença infecciosa aguda do trato respiratório, imunoprevenível (prevenível por 
vacina), causada pelo agente etiológico Bordetella Pertussis, também conhecida popularmente 
como “tosse comprida”. Atinge todas as faixas etárias, no entanto, ocorre com maior frequência 
e gravidade entre as crianças, configurando-se como uma importante causa de mortalidade 
infantil, acometendo principalmente recém-nascidos e lactentes.

As manifestações clínicas variam de acordo com a idade do indivíduo acometido. Após um 
período de 07 a 10 dias de incubação, inicia-se a fase catarral, com sintomas indistinguíveis do 
resfriado comum, caracterizada por coriza, lacrimejamento, tosse leve, febre baixa e mal-estar. 
Uma a duas semanas dos primeiros sintomas, a doença evolui para a fase paroxística, com 
tosse mais frequente e espasmódica, descrita como rajadas repetitivas de 05 a 10 tossidas, 
muitas vezes dentro de uma única expiração, podendo ocasionar vômitos e eventualmente a 
expulsão de um tampão mucoso ao final do episódio. O episódio de tosse pode ser seguido 
por sibilo inspiratório (guincho) que ocorre quando há inspiração rápida contra a glote fechada. 
A frequência da crise paroxística varia conforme o grau de comprometimento, sendo inúmeras 
tosses no período de uma hora ou esparsos, de 05 a 10 por dia. Estes episódios são muitas 
vezes intensificados à noite e podem interferir no sono. A perda de peso não é incomum, como 
resultado da interferência no processo de alimentação. (Brasil, 2010).

Após duas a quatro semanas os episódios de tosse tornam-se menos frequentes e graves, 
anunciando o início da fase de convalescença. (BRASiL, 2010).

A coqueluche é uma doença de notificação e investigação compulsória, onde todos os 
serviços de saúde devem realizar o registro e informar obrigatoriamente os órgãos de vigilância 
epidemiológica.



A introdução da vacina DTP no calendário vacinal e os índices elevados de cobertura desta 
vacina, modificaram o cenário epidemiológico da coqueluche, com redução abrupta de sua 
incidência no Paraná e no Brasil. O Estado manteve sob o controle da doença desde 1994, 
porém houve uma elevação no índice para 1,7/100 mil casos/habitantes a partir do segundo 
semestre de 2011, com o aumento deste número para 3,7/1.000 habitantes em 2012 e 4,6/100 
mil/habitantes em 2013. Outro dado importante é a mortalidade em crianças abaixo de seis 
meses de idade. Dos vinte e dois óbitos ocorridos entre 2007 e 2013, vinte e um foram abaixo 
de seis meses de idade. (Brasil, 2010).

Em Cascavel os primeiros casos suspeitos foram detectados em 2011 com quatro casos 
notificados e investigados, porém, todos com resultado negativo. Em 2012, vinte e um casos 
foram notificados e investigados, sendo que 04 casos confirmados (positivos) e 17 casos 
descartados (negativos). No ano de 2013, o número de casos aumentou para 66 notificados 
e investigados, sendo que destes, 07 casos confirmados (positivos) e 59 casos descartados 
(negativos). Em 2014, até a data de 31 de dezembro, foram notificados e investigados 93 casos, 
com 26casos confirmados (positivos) por critério laboratorial, clínico-epidemiológico ou clínico, 
e 67 casos descartados (negativos), entretanto, 04 casos estão em avaliação para confirmação 
ou descarte. Não ocorreu nenhum óbito por coqueluche no município de Cascavel.

O Programa Nacional de imunização oferece a Vacina Pentavalente a partir de 02 meses de 
idade, sendo 03 doses (2o, 4o e 6o mês de vida do bebê) e um reforço aos 15 meses de idade 
com a Vacina DTP e outro reforço aos 04 anos de idade com a Vacina DTP. A cobertura vacinal 
no município está acima de 99%.

Vale lembrar, que nem a infecção natural (a doença) e nem a vacina conferem imunidade à 
coqueluche de forma permanente. Após 05 a 10 anos, a eficácia da vacina diminui, mesmo 
entre as pessoas com esquema vacinal completo. Porém manter o calendário vacinal atualizado 
diminui a ocorrência da doença e epidemias.
Tendo em vista que a presença da doença entre adolescentes e adultos é fonte de infecção 
para crianças, as discussões técnicas de nível nacional abordam entre outras questões “a 
necessidade de vacinar adultos para prevenir a coqueluche”.

A partir de 26 de dezembro2014, foi introduzida, no Programa Nacional de imunização do 
Ministério da Saúde a vacina adulto dTpa no calendário de vacinação da gestante como reforço 
ou complementação do esquema da vacina dupla adulto (difteria e tétano), como objetivo de 
diminuir a incidência e mortalidade por coqueluche nos recém-nascidos e crianças menores 
de um ano, porquanto no período de gestação o quadro sintomático é atípico, dificultando o 
diagnóstico e possibilitando a transmissão para lactentes,com maior risco de desenvolverem 
complicações e podendo levar a óbito. A administração da vacina é recomendada entre a 27a 
a 36a semanas de gestação e,podendo será administrada até 20dias antes da data provável 
do parto.

Elisabete Nagi



Eleições da Mesa Diretora do CMS 2015

Em reunião realiada pelo CMS, foi eleita no dia 23.01.15 a nova Mesa Diretora, cuja eleição é 
preconizada em Lei Municipal e deve ser realizada anualmente. A nova Mesa Diretora irá dar 
continuidade nos trabalhos do CMS no ano de 2015.

O Presidente Celso da Silva reeleito irá contar com apoio da Vice-Presidente Terezinha de Almeida 
Donegá, 1a Secretária Sheila Marcia Elger Vargas, 2a Secretária Telma Antonia Marcao.

No ato o Presidente manifestou sua satisfação com a composição da nova Mesda Diretora e se 
coloca a disposição de toda comunidade ao diáogo para buscar junto aos órgãos competentes 
a solução para os problemas. 

Silvana Cesconeto
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