
Editorial
Transparência da Saúde Pública no Brasil.

Gestão e financiamento são alguns dos principais problemas do SUS, segundo 
especialistas; 

A Saúde é uma das principais preocupações do brasileiro e também um dos 
maiores desafios dos governantes que assumiram em 1º de janeiro. Em um 
levantamento do Ministério da Saúde para atestar a qualidade do Sistema 
Único de Saúde (SUS), a média nacional ficou em 5,5, em uma escala de 0 a 
10.

O sistema de saúde pública que tem a pretensão de atender a todos os 
brasileiros, sem distinção, apresenta falhas em seus principais programas. Um 
exemplo é o Saúde da Família, que tem o objetivo de atuar na prevenção de 
doenças, alterando um modelo de saúde centrado nos hospitais.
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Em 20 anos, no entanto, nenhum estado alcançou cobertura completa. 
Apenas dois ultrapassaram os 90% de cobertura: Piauí e Paraíba. Na outra 
ponta, sete estados têm atendimento abaixo da metade: Amazonas, Rio de 
Janeiro, Paraná, Roraima, Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal, 
com 20%.

A consequência dessa e de outras falhas são hospitais lotados. Dados do 
Tribunal de Contas da União (TCU) indicam que 64% dos hospitais estão 
com superlotação. Apenas 6% nunca estão cheios.

Outro problema nacional é a mão de obra. Não só faltam médicos no interior, 
mas também estrutura para o atendimento e oportunidades para a capacitação 
dos profissionais. A formação dos médicos também é questionada.

“Os centros de formação formam profissionais para o mercado de saúde. O 
SUS é uma política pública de Estado, não é mercado. A saúde no SUS é 
vista como direito social, enquanto que no mercado é vista como mercadoria”, 
observa o consultor legislativo Geraldo Lucchese.
 

Câmara Notícias

E nós, vamos cruzar os braços?



RESOLUÇÕES DO CMS 2015
Resolução CMS/Cascavel nº 001/2015 – Aprova a eleição da nova Mesa Diretora para o ano de 2015:
Presidente - Celso da Silva (SITEP);
Vice-Presidente – Terezinha de Almeida Donegá (ASSEF);
1ª Secretária – Sheila Marcia Eler Vargas (SESAU);
2ª Secretária – Telma Antonia Marcao (AMUNCIPE);

Resolução CMS/Cascavel nº 002/2015 – Aprova que a lista de especialidades e de exames seja pública e o 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná  - CISOP e demais Conveniados da rede encaminhem 
mensalmente para o Conselho Municipal de Saúde (SESAU) lista dos usuários atendidos para fiscalização do 
Conselho Municipal de Saúde e acompanhamento pela população.

Resolução CMS/Cascavel nº 003/2015 – Aprova o Relatório Anual de Gestão – RAG 2014 e a Programação 
Anual de Saúde – PAS 2015 da Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel/Pr, sem ressalvas.

Resolução CMS/Cascavel nº 004/2015 – Aprova a participação dos Conselheiros nas Reuniões Mensais do 
Conselho Estadual de Saúde do Paraná – CES/Pr:
Março – Terezinha de Almeida Donegá e Nilson Machado
Abril – João Maria de Oliveira Lima e João Carlos Moura
Maio – Celso Lunkes e Palmira Aparecida Soares Rangel

Resolução CMS/Cascavel Nº 005/2015 - Aprova a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde 
de Cascavel/PR, referente ao 3º quadrimestre de 2014, sem ressalvas.

Resolução CMS/Cascavel Nº 006/ 2015 - Aprova os Indicadores do SISPACTO 2014 da Secretaria Municipal 
de Saúde de Cascavel/PR, com ressalva nos indicadores 21, 30 e 39 sob correção da Secretaria Municipal de 
Saúde, e aprovar a Programação de Indicadores para 2015.

Resolução CMS/Cascavel Nº 007/2015 -  Aprova a revogação da Resolução nº 006/2015 e aprovar 
os Indicadores do SISPACTO 2014 da Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel/PR e a Programação de 
Indicadores para 2015.

Resolução CMS/Cascavel Nº 008/2015 - Aprova o referendo da Ficha Intersetorial de Referência e Contra 
Referência nos serviços de saúde.

Resolução CMS/Cascavel Nº 009/2015 -  Aprova a Declaração de Realização dos Objetivos do Programa 
do Convênio 759955/2011, Proposta 34762/2011 da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE.

Resolução CMS/Cascavel Nº 010/2015 -  Aprova o fechamento da Farmácia Popular com o estudo de 
incorporação dos seis itens pela Comissão de Farmácias Terapêutica e que seja apresentado em
noventa dias ao Conselho Municipal de Saúde.

Resolução CMS/Cascavel Nº 011/2015 - O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Cascavel, na 
forma ad referendum e no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, RESOLVE: Aprovar que a 
Sra. Palmira Aparecida Soares Rangel (Associação Beneficente e Cultural dos Aposentados e Pensionistas – 
ABECAP) participe do VI Encontro Nacional das Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador, que será 
realizado em Brasília/DF, nos dias 26 e 27 de maio de 2015.



VOCÊ SABIA?

Um dos problemas no Brasil 
é a falta de recursos financeiros 
na  área da Saúde, a má gestão 
pública e a corrupção que desvia 
verba e super fatura as notas para 

benefício próprio.
Câmara Notícias.

Em oito anos, o número de 
brasileiros adultos acima do 

peso subiu quase 10 pontos 
percentuais e hoje a maioria 
da população já apresenta 

sobrepeso. Pesquisa feita pelo
Ministério da Saúde.

Foi publicado no Diário 
Oficial da União, o registro do 

Viekira Pak (ombitasvir, veruprevir, 
ritonavir, dasabuvir). Este é o quarto 

medicamento novo para o tratamento 
da Hepatite C registrado pela 
Anvisa em 2015. UNA-SUS.

Ainda não se conhece com 
exatidão a causa do Mal 

de Parkinson, e nem a cura 
para a doença, mas existe 

tratamento. UNA-SUS.

Consumo de 
refrigerantes no País 

cai 20% em seis anos. É 
o que aponta a pesquisa 

de Vigilância de Fatores de 
Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito 
Telefônico de 2014, do 

Ministério da Saúde. 
UNA-SUS.

A vacina contra a dengue 
desenvolvida pelo Instituto 

Butantã, do governo de São 
Paulo, esta em análise prioritária, 

mas não tem prazo para liberação, 
informou nesta quarta-feira, 22, a 

Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). UNA-SUS.



A Secretaria Especial de 
Saúde Indígena (Sesai) vai investir 

mais de R$ 1 bilhão no atendimento 
a populações indígenas de áreas 

demarcadas no País em 2015. Atualmente, 
cerca de 640 mil indígenas são atendidos 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS) dentro 
do Programa Atenção Básica do Ministério 
da Saúde. Mais de 15 mil profissionais de 
saúde integram equipes multidisciplinares 

que visitam regularmente aldeias de 
todo o Brasil. UNA-SUS.

O diretor-presidente da  ANA - 
Agência Nacional de Águas, Vicente 

Andreu, disse que o atlas foi elaborado para orientar o 
planejamento da gestão de águas no país. Segundo ele, como 

atualmente mais de 90% dos domicílios brasileiros têm acesso à rede de 
abastecimento de água, a escassez parece uma ameaça distante, como se 

não fosse possível haver problemas no futuro. “Existe uma cultura da abundância 
de água que não é verdadeira, porque a distribuição é absolutamente desigual. O 

atlas mostra que é preciso se antecipar a uma situação para evitar que o quadro de 
déficit venha a ser consolidado”, avalia.

“A maior parte dos problemas de abastecimento urbano do país está relacionada com a 
capacidade dos sistemas de produção, impondo alternativas técnicas para a ampliação das 

unidades de captação, adução e tratamento”, aponta o relatório.

O Brasil, dono do maior potencial hídrico do planeta, precisa segundo a  ANA cerca de 
R$ 22,2 bilhões de investimento para evitar que o desabastecimento atinja mais da 
metade das cidades brasileiras. O dinheiro deverá financiar um conjunto de obras para o 

aproveitamento de novos mananciais e para adequações no sistema de produção de água.
A maior parcela dos investimentos deverá ser direcionada para capitais, grandes regiões 

metropolitanas e para o semi-árido nordestino. 
O país é rico em disponibilidade de água, com 12% do total do mundo, mas a 

distribuição no território é muito desigual. Maiores casos de desperdício de 
água estão na agricultura e na indústria.

Solução: economizar e reaproveitar.  Luana Lourenço/
Agência Brasil



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

UOPECCAN – União Oeste  Paranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer Hospital do Câncer de Cascavel

Esta instituição filantrópica, sem fins lucrativos, trabalha há 20 anos com 
a prevenção, diagnóstico, estudos, tratamento e cura do câncer, 
atendendo em média 154 municípios.

Inicialmente começou como uma casa de Apoio ao paciente, que hoje conta 
com 60 leitos e ao longo dos anos transformou-se em um complexo hospitalar 
de combate ao câncer, sendo referência no sul do Brasil.

Oferece tratamentos clínicos, cirúrgicos, quimioterapia e radioterapia.

Atende adultos e crianças dentro dos aspectos que compreende a oncologia.
Tem como parceiros a comunidade, empresas e clubes de Rotary para continuar 
oferecendo dentro das possibilidades o melhor atendimento para seus pacientes.

Como entidade filantrópica buscamos implantar o modelo de gestão que amplie 
a capacidade de atender com mais eficácia e efetividade, atendendo as novas 
e crescentes demandas da população, com vistas a prestação de serviços de 
melhor qualidade. Esse atendimento é claramente observado no desenvolvimento 
das crianças em tratamento.

Junto ao Conselho Municipal de Saúde temos a missão de contribuir com o 
planejamento das ações e definições das Políticas Públicas de Saúde, buscando 
ampliar as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde de 
nossa comunidade.
 

Ciro Antonio Kreuz – Presidente UOPECCAN



O QUE É DENGUE?
Ainda sem vacina preventiva disponível, a dengue é uma doença muito séria e pode matar. É transmitida 
pelo mosquito Aedes Aegypti, que se prolifera dentro ou nas proximidades de habitações (casas, 
apartamentos, hotéis etc) e em recipientes que acumulam água(latas, pneus usados, garrafas, vasos de 
plantas etc). O mosquito se desenvolve em uma semana. Eliminando os focos, se impede sua reprodução. 
Por isso a importância da visita do agente de endemias, para identificação e orientação na eliminação 
desses potenciais criadouros do Aedes. De modo que pode se criar junto com o morador a rotina de 
práticas capazes de impedir a procriação do Aedes, com a proteção, a destruição ou a destinação 
adequada de criadouros, que devem ser executadas sob a supervisão do ACE ou ACS, prioritariamente 
pelo próprio morador/proprietário.

O Aedes Aegypti apresenta características diferenciadas. Ele é escuro e rajado (listrado) de branco, 
menor que um pernilongo comum e tem por habito picar durante o dia. Em geral escolhe pés e tornozelos 
para picar porque voam baixo. Sua saliva possui substancias anestésicas que tornam indolor a picada. A 
fêmea se alimenta de sangue para produzir seus ovos, e apos a picada, procura local para depositá-los 
próximo da água, dando inicio ao ciclo de desenvolvimento do mosquito, que leva em média de 7 a 10 
dias.

Além do perigo da Dengue, esse vetor traz uma nova ameaça a saúde no cenário nacional: a febre 
chikungunya. De modo que desde o ano passado o Ministério da Saúde e as secretarias municipais 
veiculam a campanha do combate a dengue e febre chikungunya que tem como slogam “O Perigo 
Aumentou. E A Responsabilidade De Todos Também”. Sendo divulgadas as orientações a população 
de como evitar a proliferação do mosquito causador das doenças, assim como alertar da gravidade 
das enfermidades. O Ministério da Saúde recomenda que com apenas 10 minutos por semana, você 
mantém sua casa livre da dengue. Deixando baldes, garrafas e recipientes que acumulem água virados 
com a boca para baixo. Deixando calhas, canos e ralos limpos e desentupidos. Galões, tonéis, poços, 
latões, tambores e barris bem vedados. Pratos de vasos de plantas com areia até a borda. Pneus sem 
água e em locais cobertos. Caixas de água vedadas. Bromélias e outras plantas sem acumulo de água. 
Vasos sanitários sem uso constante, fechados. Piscinas e fontes sempre tratadas. Lonas de cobertura 
bem esticadas para não formar poças. Bandejas de ar condicionado limpas e sem água. Bandejas de 
geladeira limpas e sem água.

IMPORTANTE FICAR ATENTO AOS SINTOMAS
Os sintomas podem aparecer, em média, de 5 a 6 dias apos a pessoa ter sido picada por um mosquito 
contaminado com o vírus da dengue. Os mais comuns são: dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, 
febre alta, dor muscular, dor nas articulações, manchas vermelhas pelo corpo, falta de apetite e fraqueza, 
saneamento da gengiva e nariz. Se a pessoa apresentar febre e mais dois desses sintomas, uma unidade 
de saúde próxima deve ser procurada, ja que existe o risco de contaminação. Quando uma pessoa pega 
dengue pela segunda vez, os sintomas são iguais ao da dengue comum. Porém o quadro clinico pode 
agravar-se rapidamente (dengue hemorrágica), apresentando sinais de insuficiência circulatória e choque, 
podendo levar a morte em até 24 horas.



O CONTROLE DA DENGUE EM CASCAVEL
A Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel, através do Setor de Controle de Endemias realiza pesquisa 
entomológica através de visitas bimestrais na área urbana e rural realizando orientações e vistorias de 
levantamento de índice e tratamento em domicílios, industrias, comércios em geral. Realiza ainda quatro 
levantamentos rápidos de índices entomológicos (LIRA) ao ano com pesquisa larvaria. Sendo que o 2º ciclo de 
2015 realizado na terceira semana de maio, sendo um importante instrumental de trabalho para identificação 
dos locais mais preocupantes que merecem uma atenção maior.

Outra medida de controle do vetor é a pesquisa nos pontos estratégicos, em ciclos quinzenais, com 
tratamento focal e/ou residual, com periodicidade mensal para o tratamento residual, trabalho no qual orienta-
se a responsabilização dos administradores e proprietários, na adoção dos métodos de controle dos imóveis 
não domiciliares, que se constituem em áreas de concentração de grande número de criadouros produtivos 
e funcionam como importantes dispersores do Aedes.

Realizado bloqueio da transmissão em situações de casos suspeitos e confirmados quando necessário, 
através do controle químico que consiste no uso de inseticidas – para o controle do vetor nas fases larvária e 
adulta, de modo a evitar a propagação da contaminação através do mosquito contaminado.

O programa conta também com uma Equipe de Agentes que realiza o trabalho de “Educação em Saúde” 
com atividades lúdicas de educação e comunicação, com vistas a prevenção e controle da dengue pela 
população. O programa busca sempre trabalhar de modo articulado com órgãos municipais de limpeza 
urbana, tendo em vista a melhoria da coleta e a destinação adequada de resíduos sólidos e outros órgãos 
municipais governamentais e entidades não governamentais, tendo em vista a atuação intersetorial.

O programa no âmbito municipal conta com Instrumento legal de apoio as ações de controle da dengue, 
a Lei Municipal nº 4.839/2008. Tal medida de caráter legal foi instituída no âmbito do município, visando 
principalmente a responsabilizar o proprietário pela manutenção e limpeza de terrenos baldios, assegurar 
a visita domiciliar do ACE aos imóveis fechados, abandonados e onde exista recusa a inspeção, alem de 
regulamentar algumas atividades comerciais consideradas criticas, do ponto de vista sanitário. 
 



SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

      Nós dependemos do SUS
    para ter boa Saúde, mas ele
precisa de nós para continuar

 melhorando.

Como nós podemos
cuidar do SUS - Sistema

Único de Saúde?

Ministério Público
(45) 3321 1200

       (45) 3226 5500
Conselho Municipal

  de Saúde/anexo 
Secretaria Municipal de 

Saúde
(45) 3321 2142

 Ministério Público Federal(41) 3219-8700www.prpr.mpf.gov.br

Ouvidorias:
Estadual

0800-644-4414
       Nacional 136 Disque Direitos Humanos

Telefone: 100
Disque Narcodenúncia

Telefone: 181

Prestando atenção se há 
nas Unidades de Saúde: 
Agentes Comunitários
Enfermeiros / Médicos

Assistentes Sociais 
/ Técnicos de 

Enfermagem/ Agentes 
Administrativos

Onde podemos
denunciar/reclamar

quando nossos 
direitos não 

são atendidos?

        

Ouvidoria 
Municipal

156

Informações Gerais 

sobre Saúde:

           sesau.cascavel.pr.gov.br

        portalsaude.pr.gov.br

            p
ortalsaude.gov.br

Conselhos Regionais:
Medicina: (45) 3327 1894
Enfermagem: (45) 3223 4511
Serviço Social: (41) 3232 4725
Farmácia: (45) 3902 1810
Odontologia: (45) 3038 5454




