
Ata da 190ª Reunião Extraordinária de 2013 do 1 

Conselho Municipal de Saúde de Cascavel 2 

Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, reuniu-se no Auditório da Prefeitura 3 

Municipal de Cascavel, em reunião ordinária o Conselho Municipal de Saúde, sendo a pauta. Item 1) 4 

Informes Gerais: 2. Discussão Temática: 2.1) Pesquisa dos Acadêmicos da UNIOESTE sobre 5 

de Saúde Pública em Cascavel. 3. Expediente Interno. 3.1) Ata nº 188, de 19 de gosto de 2013. 6 

3.2) Ata Reunião Extraordinária nº 001, de 02 de setembro de 2013. 3.3) Ata nº 189, de 23 de 7 

setembro de 2013. 4. Ordem do Dia. 4.1) Para deliberação: 4.1.1) Discutir e deliberar sobre o 8 

credenciamento de Serviço de Radiologia. 4.1.2)Discutir e deliberar sobre os indicadores e a 9 

pactuação da Secretaria Municipal de Saúde para 2013. 4.1.3) Discutir e deliberar sobre a 10 

manifestação de apoio ao Projeto de Lei 321/13 que destina 10% das receitas brutas da União 11 

para a área da Saúde. 4.1.4) Discutir e deliberar sobre habilitação do HUOP nas 12 

especialidades: Hospital Dia, referência para sofrimento ou transtorno mental e gestação de 13 

alto risco. 4.1.5) Discutir e deliberar sobre o atendimento em pediatria no Hospital Santa 14 

Catarina. 4.1.6) Discutir e deliberar sobre a composição do CMS para Gestão 2014/2015. 4.1.7) 15 

Discutir e deliberar sobre o Projeto de Capacitação de Conselheiros. 5) Destaque das 16 

Comissões. O Sr. Antonio Vieira Martins iniciou a reunião às dezoito horas fazendo uma verificação de 17 

quórum com treze Conselheiros presentes. Item 1) Informes Gerais: Foi feito informe sobre a prestação 18 

de contas da Secretaria Municipal de Saúde no dia trinta e um de outubro às dezesseis horas e trinta 19 

minutos referente ao segundo quadrimestre de dois mil e treze, sendo realizada no auditório da Câmara 20 

Municipal, o Sr. Antonio Martins informa que nesse dia já tem outro compromisso e não poderá se fazer 21 

presente. Foi colocado em votação e por doze votos a favor, nenhum contrário e uma abstenção 22 

foi aprovada a inclusão de pauta do item Discutir e deliberar sobre as Unidades selecionadas 23 

no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ). Foi 24 

colocado em votação e por catorze votos a favor, nenhum contrário e nenhuma abstenção foi 25 

aprovada a inclusão de pauta do item Homologar o Conselho Local de Saúde do Bairro 26 

Guarujá. Foi colocado em votação e por catorze votos a favor, nenhum contrário e nenhuma 27 

abstenção foi aprovada a inclusão de pauta do item Homologar o Conselho Local de Saúde do 28 

Distrito de São Francisco. Foi colocado em votação e por catorze votos a favor, nenhum 29 

contrário e nenhuma abstenção foi aprovada a inclusão de pauta do item Discutir e deliberar 30 

sobre a habilitação do CAPs Ad III e de duas Unidades de Acolhimento (infanto juvenil e 31 

adulto). Foi colocado em votação e por catorze votos a favor, nenhum contrário e nenhuma 32 

abstenção foi aprovadaa inclusão de pauta do item Eleger conselheiro para participar da I 33 

Conferencia Temática da População Idosa do Estado do Paraná. Foi colocado em votação e por 34 

catorze votos a favor, nenhum contrário e nenhuma abstenção foi aprovada a inclusão de pauta 35 

no item 4.1.4 da modalidade de atendimento ao paciente portado de obesidade. 2. Discussão 36 

Temática: 2.1) Pesquisa dos Acadêmicos da UNIOESTE sobre de Saúde Pública em Cascavel. 37 

A professora Manoela de Carvalho disse que na verdade não é uma pesquisa e sim uma 38 

sistematização de alguns dados, na época do fechamento das unidades no período da tarde foi 39 

solicitado pelo Conselho uma lista com nome, local onde estavam lotados, carga horária, qual a 40 

formação e o salário de todos os funcionários, estes são dados preliminares e é uma das possíveis 41 

análises que se pode fazer a respeitos desses dados. Na lista que a Secretaria Municipal de Saúde 42 

encaminhou constava mil novecentos e cinquenta e quatro profissionais, desses quarenta e nove 43 

virgula oito por cento tem o nível de formação fundamental, sendo que vinte e nove por cento tem 44 

formação universitária e vinte e um de nível médio, o que se repara é que quase metade dos 45 

vinculados à atenção básica tem o nível de formação elementar ou fundamental, a distribuição da 46 

força de trabalho dos com formação universitária segundo a categoria profissional e a carga horária 47 

que estão desempenhando entre três, seis e oito horas diárias. Do total de médicos vinculados a 48 

Secretaria Municipal de Saúde temos cento e dezenove médicos com a carga horaria de oito horas 49 

diárias, se fizermos uma conta do número de médicos que trabalham oito horas e a população de 50 

Cascavel se dividir pelo número de equipes que podem atender até quatro mil pessoas, precisaria de 51 

setenta e duas equipes de Saúde da Família e cento e dezenove equipes para atender duas mil e 52 

quatrocentas pessoas, então considerando número de médicos naquele momento se teria médicos 53 

para cobrir cem por cento do Programa Saúde da Família considerando que esses médicos atuariam 54 

somente nessa estratégia, em relação ao nível técnico o que chama a atenção é o profissional 55 

técnico de enfermagem dentre os profissionais de nível médio ele compõe mais de sessenta por 56 

cento da força de trabalho de nível médio dentro da Secretaria Municipal de Saúde todos com a 57 

carga horária de seis horas diárias, os trabalhadores de nível fundamental cerca de setenta por cento 58 



cumpre a jornada de oito horas diárias, como na lista tinha os nomes dos profissionais e onde 59 

estavam lotados os de formação universitária foram divididos entre as Unidades de Pronto 60 

Atendimento (UPAs), Unidades Básicas e Unidades de Saúde da Família, chamando a atenção para 61 

que nem todos os profissionais estão nestes três tipos de serviços os demais se supõe que estejam 62 

desenvolvendo atividades administrativas ou em serviços especializados, dos oitenta e nove 63 

enfermeiros quarenta por cento estão nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), do total de 64 

médicos daquela tabela que eram duzentos, cento e quarenta e um estão distribuídos nestes três 65 

tipos de serviços sendo que cinquenta por cento nas Unidades Básicas, quarenta por cento nas 66 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e nove por cento compondo as equipes de Saúde da 67 

Família, se supõe que esses cinquenta e um médicos que restaram da lista estão desenvolvendo 68 

trabalhos em cargos administrativos e serviços especializados, a distribuição da força de trabalho de 69 

nível médio e fundamental os auxiliares de enfermagem são trinta e cinco por cento nas Unidades de 70 

Pronto Atendimento (UPAs) enquanto os técnicos de enfermagem sessenta e sete por cento estão 71 

nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), zeladores cinquenta e quatro e meio por cento estão 72 

nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), foi feito um cálculo mensal de gastos deu um milhão 73 

quarenta e oito mil e trezentos e cinquenta e seis reais dividindo pelas três Unidades de Pronto 74 

Atendimento (UPAs) da um gasto mensal de aproximadamente trezentos e cinquenta mil reais em 75 

cada Unidade de Pronto Atendimento (UPA), fazendo esse cálculo pelas Unidades Básicas de da 76 

Família o valor encontrado foi de um milhão seiscentos e dezenove mil seiscentos e oitenta e quatro 77 

reais esse total dividido pelo total de unidades da uma média de quarenta e nove mil reais investidos 78 

na força de trabalho, o que se gostaria de conversar e discutir com os Conselheiros é que desde mil 79 

novecentos e noventa e quatro se vem discutindo que a estratégia de saúde da família deveria ser a 80 

estratégia substitutiva da rede de atenção básica nos municípios existe municípios que já comtam 81 

com quase toda a rede coberta com o Saúde da Família o que questiona é qual vai ser a escolha do 82 

Município de Cascavel se vai ser Saúde da Família ou Pronto Atendimento qual destes dois modelos 83 

tem o perfil de impactar com o perfil da saúde da população, todos sabem que a Unidade de Pronto 84 

Atendimento (UPA) presta um atendimento paliativo para aquela queixa naquele momento, 85 

queremos discutir porque se sabe que existe um incentivo financeiro do Ministério da Saúde para 86 

implantação tanto das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) quanto para equipes de Unidade de 87 

Saúde da Família (USF) isso vai consumir grande parte dos recursos municipais para bancar uma 88 

estratégia que foi induzida pelo Ministério da Saúde mas o que tem que se perguntar é se isso vai 89 

dar o resultado esperado para a população de Cascavel, o modelo de atenção que está se 90 

construindo em Cascavel será capaz de produzir impactos positivos sobre o perfil da saúde da 91 

população é isso que a gente espera que o Conselho Municipal de Saúde discuta por isso se levou a 92 

discussão naquele momento de fechamento da capacitação que foi feito com os Conselheiros. A Sra. 93 

Palmira Rangel disse que a saúde pública não tem que ser o paliativo e o curativo como ocorre nas 94 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e sim fazer a saúde preventiva e isso se faz com as 95 

Unidades de Saúde da Família (USFs), continuou indagando até quando vamos estar só tratando e 96 

não prevenindo até os institutos privados e convênios já viram que a prevenção é o melhor remédio 97 

pra tudo, até a Unimed está chamando, alertando seus conveniados antes que se instale o problema, 98 

faz outra indagação a nossa saúde pública daqui cinco dez anos vai continuar sendo um depósito de 99 

doentes. O Sr. José Quevedo disse que gostaria de saber como é que vai ser bom trocar uma 100 

Unidade Básica com três médicos por uma Unidade de Saúde da Família (USF) com um médico 101 

generalista e se existe um modelo alternativo, dirigindo-se ao Secretário de Saúde disse que há anos 102 

pede que seja enviado para o Conselho o relatório que é apresentado na prestação de contas, que 103 

gostaria de ver o relatório antes da prestação de contas. A professora Manoela de Carvalho disse 104 

que o que pode melhorar na atenção básica é a diminuição da demanda em relação à oferta de 105 

serviço, uma equipe de saúde ficar responsável por duas mil e quatrocentas pessoas é uma coisa, 106 

agora pegando como exemplo a área da unidade do Faculdade tendo praticamente dezoito mil 107 

pessoasnaquela área se houver uma ou duas equipes para atender essa população isso não vai 108 

ampliar o acesso daquelas pessoas aos serviços de atenção básica precisaria no mínimo cinco 109 

equipes e considerando que uma unidade só pode ter três equipes então precisaria de outra unidade 110 

de saúde para comportar esse serviço, então o Saúde da Família só pode melhorar se de fato 111 

ampliar o acesso e a equipe tiver condições de trabalho para alterar o processo de trabalho. O Sr. 112 

Reginaldo Andrade disse haver alguns pontos que precisam ser frisados no levantamento feito pela 113 

Professora Manoela, primeiro quando é feito um comparativo com uma parte desse todo é dada uma 114 

falsa impressão de números maiores ou melhores, mas com uma distorção bastante grande, era 115 

preciso ampliar esse universo lógico seu foco era saber se a Unidade de Saúde da Família (USF) 116 



tinha uma cobertura maior ou menor e indicar uma possibilidade, disse que é um defensor de 117 

Unidade de Saúde da Família (USF) e ele é facultativo é uma das modalidades de assistência que é 118 

incentivada pelo Ministério da Saúde inclusive financeiramente, disse que o gasto não é o mais 119 

importante e que o Ministério tem incentivado o Município a cadastrar o Programa de Melhoria de 120 

Acesso e Qualidade (PMAQ), hoje já existe vinte e uma equipe em funcionamento e essa é a politica 121 

que se quer adotar, existe todo um grupo que precisa ser trabalho para se estruturar toda essa rede 122 

o que não é difícil, mas que tem ser programada gradativamente, a politica Nacional colocou que só 123 

iria repassar verbas para unidades novas das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), tem que ser 124 

colocado os gastos com a especialidade que não é uma responsabilidade direta do Município temos 125 

que buscar alternativa para fazer essa mudança de conseguir um acesso mais rápido, a atenção 126 

primária ela é tão importante que ela faz a comunicação com todas as demais redes e ela tem que 127 

estar bem preparada, disse que quando foram fechadas as unidade no período da tarde foi a pior 128 

decisão que já tomou como gestor de saúde porque teoricamente era a pior alternativa mas era fazer 129 

isso ou colocar a população em risco então foi deixado a eletiva para depois e priorizado a urgência, 130 

essas fase passou e hoje estão sendo gradativamente recompostos tanto que hoje já se tem vinte e 131 

uma equipes de Saúde da Família, precisamos fazer um processo escalonado de fortalecer a 132 

atenção primária, não da para chegar aqui amanhã e dizer que tenho médicos para cem equipes, 133 

tem os administrativos é um volume muito expressivo só no Serviço Integrado de Atendimento ao 134 

Trauma em Emergência (SIATE) temos treze médicos, no Serviço de Atendimento Móvel de 135 

Urgência (SAMU) tem mais catorze médicos então esse cálculo tem que ser refeito, não é só chegar 136 

aqui e falar que nós temos médicos para implantar cem equipes, não são só médicos tem que ter 137 

agentes comunitários para dar sustentação ao credenciamento, dar treinamento para as equipes e 138 

com a abertura do Lago Azul vai completar a cota de credenciamentos que é de vinte e duas 139 

unidades, para o ano que vem teremos que apresentar novos projetos. Dizer que a Saúde tem muito 140 

dinheiro e não sabe como gastar o dia de ver os gastos é o dia que é apresentado o balanço no 141 

Conselho e o dia que apresenta a Audiência Pública, o relatório vai ser disponibilizado no dia em que 142 

ficar pronto, mas não adianta só olhar aquele monte de números e não entender nada e por isso não 143 

vai à Audiência Pública, saber onde estão sendo investidos os recursos é lá que o Conselheiro tem 144 

que se inteirar do que está acontecendo e se entenda o que pode ser modificado, disse está aberto a 145 

sugestões o Conselho tem essa prerrogativa de deliberar a respeito de projetos, de idéias de novos 146 

modelos, disse que está claro que atenção primária em saúde deve ser e sempre será prioridade. 3. 147 

Expediente Interno. 3.1) Ata nº 188, de 19 de agosto de 2013. Foi colocado em votação e por 148 

dezesseis votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovada a Ata 149 

número cento e oitenta e oito de vinte e nove de agosto de dois mil e treze. 3.2) Ata Reunião 150 

Extraordinária nº 001, de 02 de setembro de 2013. Foi colocado em votação e por dezesseis 151 

votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovada a Ata da primeira 152 

Reunião Extraordinária de dois de setembro de dois mil e treze. 3.3) Ata nº 189, de 23 de 153 

setembro de 2013. Foi colocado em votação e por dezesseis votos favoráveis, nenhum voto 154 

contrário e nenhuma abstenção foi aprovada a Ata número cento e oitenta e nove de vinte e 155 

três de setembro de dois mil e treze. 4. Ordem do Dia. 4.1) Para deliberação: 4.1.1) Discutir e 156 

deliberar sobre o credenciamento de Serviço de Radiologia. O Sr. Reginaldo Andrade disse que 157 

é preciso credenciar um serviço, pois dos dois que prestavam esse tipo de serviço um se 158 

descredenciou e o outro está se descredenciando, há uma empresa interessada que já entregou a 159 

documentação e estão tecnicamente em condições viáveis de iniciar a prestação de serviços, essa 160 

documentação vai ser encaminhada para a Décima Regional de Saúde e para Secretaria Estadual 161 

de Saúde para homologação e a partir desse processo todo ele estaria apto a iniciar e na sequência 162 

seriam repassados os recursos disponibilizados para os prestadores anteriores para essa empresa 163 

interessada e ela faria a absorção dessa demanda, seriam repassados os recursos desse prestador 164 

que está se descredenciando. O Sr. João Maria indagou aonde fica  essa nova empresa e se já 165 

presta serviços para o Sistema Único de Saúde (SUS). O Sr. Reginaldo Andrade disse que não sabia 166 

de cabeça o endereço, mas que a vigilância sanitária esteve no local e o processo vai para o Estado 167 

e então vão ser avaliadas todas as condições tanto pelo Município como pelo Estado, essa empresa 168 

não presta serviços atualmente, mas se propõe a fazer o credenciamento e iniciar a prestação de 169 

serviços. A Sra. Palmira Rangel disse que o processo não se encontrava com a mesa diretora só 170 

havendo um Ofício solicitando pauta, continuou dizendo que o Conselho tem autonomia para aprovar 171 

credenciamento ou não e que vai ser fiscalizado pela Vigilância Sanitária, Décima Regional de Saúde 172 

e Secretaria Municipal de Saúde. O Sr. João Maria disse que se esse prestador não é credenciado 173 

ao Sistema Único de Saúde (SUS) ele não poderia receber verba do Sistema Único de Saúde (SUS). 174 



O Sr. Reginaldo Andrade disse que a solicitação feita foi para a habilitação desse prestador junto ao 175 

Sistema Único de Saúde (SUS) para que ele seja incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). 176 

Assim que o processo for aprovado no Estado e na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) ficará 177 

autorizado a tirar o dinheiro do prestador que está pedindo para sair e do outro que já saiu para esse 178 

que já vai estar habilitado, ninguém vai passar dinheiro enquanto esse trâmite todo não estiver 179 

concluído, o Conselho tem que analisar é que não temos nenhum serviço e temos um interessado 180 

queremos ou não queremos se sim vamos encaminhar o processo para Curitiba, eles só recebem 181 

com o serviço comprovado se não comprovar não recebe. O Sr. José Quevedo disse que não é 182 

contra o serviço, mas deve ser informado quanto vai custar esse serviço e tem vários itens que 183 

devem ser esclarecidos. A Sra. Palmira Rangel disse que se os serviços credenciados estão saindo 184 

e um está querendo entrar e cabe ao gestor saber quem é, pois a responsabilidade é do gestor e o 185 

prestador só vai receber se ele fizer os serviços e o valor é tabelado não há necessidade de 186 

questionar quanto vai ser pago e como vai ser pago se não prestar o serviço não recebe isso é claro, 187 

disse que a preocupação é se um serviço já saiu e se o outro sair quem vai fazer o serviço de raio-x 188 

que já tem uma fila enorme e aí alguém quer se credenciar para montar um processo para ser 189 

avaliado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) na Décima Regional e pela Vigilância se não 190 

podemos dar um parecer favorável agora isso só vai ficar para depois do carnaval, se ficarmos o fim 191 

de ano sem um serviço de raio-x como vai fazer. Foi colocado em votação e por quinze votos 192 

favoráveis, nenhum voto contrário e uma abstenção foi homologadaa Resolução vinte e seis 193 

de dois mil e treze “ad referendum” referente ao credenciamento da empresa CIT - Serviços de 194 

Radiologia LTDA para prestação de serviços no Sistema Único de Saúde – SUS. 4.1.2) Discutir 195 

e deliberar sobre os indicadores e a pactuação da Secretaria Municipal de Saúde para 2013. O 196 

Sr. Reginaldo Andrade disse que são sessenta e sete indicadores que são previamente formatados 197 

pelo Ministério da Saúde que estão sendo alimentados com dados, o início foi por várias vezes 198 

adiado e agora o Estado colocou como meta que até o final de outubro se tenha tudo isso já definido, 199 

foi feita a alimentação destas informações no site do Ministério, pretendemos para o próximo ano 200 

desde que seja disponibilizado a tempo uma mudança nesse processo porque estamos pactuando e 201 

falta setenta dias para acabar o ano e vamos ter que dar conta do que não demos até agora, para o 202 

ano que vem nos comprometemos a enviar isso com bastante antecedência desde que o sistema 203 

esteja disponível, ele está bastante ligado ao Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 204 

(COAP) e esses indicadores fazem parte inclusive do contrato organizativo das ações públicas de 205 

saúde. Foi colocado em votação e por quinze votos favoráveis, nenhum voto contrário e duas 206 

abstenções foi homologada a Resolução vinte e sete dois mil e treze “ad referendum” 207 

referente aos indicadores e a Pactuação da Secretaria Municipal de Saúde. 4.1.3) Discutir e 208 

deliberar sobre a manifestação de apoio ao Projeto de Lei 321/13 que destina 10% das receitas 209 

brutas da União para a área da Saúde. A Sra. Palmira Rangel disse que o Conselho Nacional 210 

instituiu um dia de apoio ao Saúde mais Dez o projeto deu entrada na Câmara Federal mas tudo 211 

indica que não vai ser aprovado, no dia vinte e nove agora vai haver uma manifestação em Brasília 212 

onde vários estados estão encaminhando representantes para essa mobilização o Estado do Paraná 213 

se acredita que não vai estar encaminhando ninguém porque na ultima reunião do Conselho 214 

Estadual só foi pedido uma moção de apoio a mobilização, pediram para o Conselho Municipal apoio 215 

para que levassem as suas solicitação junto aos Deputados Federais da região para que eles se 216 

sensibilizem com essa Lei de iniciativa popular. O Sr. Amancio dos Anjos disse que com certeza vai 217 

ter uma caravana da APP Sindicato lá em Brasília defendendo a Saúde mais Dez. Foi colocado em 218 

votação e por dezesseis votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi 219 

homologada a Moção de apoio ao Projeto de Lei 321/13 que prevê o destinamento de 10% das 220 

receitas brutas da União para a área da Saúde e apoio ao Movimento Saúde +10. 4.1.4) Discutir 221 

e deliberar sobre habilitação do HUOP nas especialidades: Hospital Dia, referência para 222 

sofrimento ou transtorno mental e gestação de alto risco.Foi feita uma apresentação das quatro 223 

habilitações que o Hospital Universitário está pleiteando junto ao Ministério da Saúde e junto a 224 

Secretaria de Estado da Saúde, das quatro, as três primeiras são de especialidades já atendidas 225 

pelo Hospital Universitário mas pela falta de habilitação isso impossibilita o Hospital Universitário de 226 

estar faturando os procedimentos que são realizados, muitos atendimentos no Pronto Socorro e no 227 

Ambulatório necessitam que o paciente permaneça em observação dentro do hospital e isso não é 228 

cobrado, muitos paciente de tratamentos crônicos que vão até o hospital para serem atendidos sobre 229 

orientação e atendimentos médicos, seria para corrigir essas situações. Dentro do Pronto Socorro 230 

teremos de dez a quinze por cento de atendimentos que o hospital estará tendo condições de 231 

realizar fatura. A segunda habilitação é sobre a gestação de alto risco que são feitos os atendimentos 232 



de toda a regional e de outros municípios de fora, mas é cobrado como atendimentos a pacientes e 233 

não como alta complexidade, são atendidas em media de mil e duzentas na obstetrícia e ginecologia 234 

dessas uma grande parte é de alto risco. A terceira habilitação é a Ala de Desintoxicação para 235 

Crianças e Adolescentes com dezessete leitos que já vem atendendo em média de trinta e duas a 236 

trinta e cinco crianças que permanecem de sete a trinta dias internados, esse leito é cobrado como 237 

clínica geral, isso vai dar condição não só de cobrar a referência para esse procedimento, também 238 

vai permitir um incentivo financeiro no valor de sessenta e seis mil reais que é para implantar o leito 239 

como o hospital tem dezessete leitos ele recebe esse valor e a proposta e justamente para 240 

reformular essa ala com espaços novos justamente para que eles tenham esses espaços fora do 241 

hospital para realizar atividades e na estrutura física para que tenham espaço melhor adequado. A 242 

Portaria ela é abrangente ela define as normas de funcionamento e habilitação do serviço hospitalar 243 

de referência para o atendimento das pessoas com sofrimento e transtorno mental e com 244 

necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, ela é especifica para o 245 

tratamento do doente psiquiátrico em decorrência do uso de álcool, crack e outras drogas somente 246 

para adolescentes não tendo condições de inserir um adulto naquela ala. Mesmo se fosse dez por 247 

cento, o hospital dispõe de cento e sessenta e quatro leitos como disponibiliza dezessete nesta ala 248 

estaria dentro dos dez por cento, continua atendendo normalmente e o que vai mudar com a 249 

habilitação será a cobrança desse procedimento como atendimento de saúde mental. A outra 250 

homologação trata-se de assistência de alta complexidade ao individuo com obesidade é um serviço 251 

novo o que existe é uma equipe multidisciplinar que já vem realizando atendimentos dentro do 252 

ambulatório, com essa habilitação queremos agregar uma nova especialidade dentro do hospital. Foi 253 

colocado em votação e por quinze votos favoráveis foi aprovada a habilitação do Hospital 254 

Universitário do Oeste do Paraná - HUOP na especialidade Hospital Dia, para realização de 255 

procedimentos cirúrgicos, diagnósticos ou terapêuticos em regime de atendimento que 256 

necessitem permanecer em observação por até doze horas, de acordo com a Portaria 257 

quarenta e quatro de dois mil e um. A Sra. Palmira Rangel disse que a portaria diz dez por cento 258 

no hospital geral mas não estipula e a outra parcela da população que também está em sofrimento, 259 

que também teria direito a estar dentro dos dez por cento em hospital geral, esses dez por foi 260 

implantado porque o Ministério Público obrigou, o Conselho não deliberou quanto a implantação, 261 

disse que é favorável que o Hospital Universitário receba sobre isso, mas que fique bem claro que se 262 

tem conhecimento que a Portaria diz que é dez por cento de leitos em hospital geral para parcela 263 

com transtorno psicossocial e transtorno mental e que fique claro que lá só atende criança e 264 

adolescente. Disse também que é totalmente contrária nos moldes que está hoje. O Sr. João Maria 265 

perguntou se essa portaria vai somar aos dez por cento existente se foi isso que tinha sido dito. A 266 

representante do Hospital Universitário disse que a portaria não diz que tem que ser somente para 267 

adulto ou somente para criança ou só para adolescente, qualquer habilitação que for feita ao 268 

Ministério da Saúde ou a Secretaria de Estado da Saúde nunca se mistura crianças com adulto, não 269 

se habilita as duas especialidades juntas, os processos são diferenciados, desde dois mil e seis que 270 

o Hospital Universitário foi obrigado a fazer essa Ala e nunca recebeu por isso, ela custa mais de um 271 

milhão de reais é uma necessidade da cidade e da região não tem como fechar, agora o que precisa 272 

é regularizar a cobrança e o faturamento e estruturar melhor essa ala. O Sr. Allan Araújo disse que o 273 

Hospital Universitário necessita dos credenciamentos principalmente em relação à própria 274 

manutenção e a própria sustentabilidade financeira, quem visitou o Hospital Universitário 275 

ultimamente viu a maneira diferenciada que é feita a abordagem dos pacientes que é atendido dentro 276 

desse perfil de menores usuários de álcool e drogas, é um trabalho muito difícil e conseguimos 277 

conquistar uma equipe multiprofissional que vem trabalhando em parceria com o Ministério Público, 278 

fazer um atendimento de qualidade tem um custo para o Hospital do jeito que está hoje se fatura 279 

setenta e sete mil por ano e se gasta mais de um milhão, a Portaria e a Legislação ela indica não só 280 

para o Hospital Universitário e sim para todos os prestadores do Sistema Único de Saúde (SUS) uma 281 

de pelo menos dez por cento dos leitos destinados para esse tipo de paciente, o Hospital 282 

Universitário não tem condições de ampliar esse atendimento para adultos. Disse que a Universidade 283 

Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) é uma dos maiores centros de pesquisa sobre obesidade 284 

e diabetes dentro de pesquisas experimentais está se usando toda essa experiência trazendo para 285 

aquilo que o usuário é mais beneficiado que é a assistência ao individuo com obesidade. Foi 286 

colocado em votação e por treze votos favoráveis, nenhum voto contrário e duas 287 

abstençõesfoi aprovada a habilitação do Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP na 288 

especialidade de Serviços Hospitalares de Referência para a atenção a pessoas com 289 

sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades de saúde decorrentes 290 



do uso de álcool e outras drogas, de acordo com a Portaria cento e quarenta e oito de dois mil 291 

e doze.Foi colocado em votação e por catorze votos favoráveis, foi aprovada a habilitação do 292 

Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP na especialidade de Gestação de Alto 293 

Risco, de acordo com a Portaria mil e vinte de dois mil e treze. Foi colocado em votação e por 294 

catorze votos favoráveis, nenhum contrario e uma abstenção foi aprovada a habilitação do 295 

Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP na especialidade de Assistência em Alta 296 

Complexidade no Indivíduo com Obesidade, de acordo com a Portaria quatrocentos e vinte e 297 

cinco de dois mil e treze. O Sr. Reginaldo Andrade disse que ao se pautar esses assuntos tem que 298 

ter anuência da Secretaria, disse que há outro assunto que está tramitando recentemente que 299 

também foi solicitado intervenção na pauta e que assim que houver um parecer vai ser encaminhado 300 

para apreciação do Conselho, da mesma forma entendendo o interesse e a prerrogativa do Hospital 301 

Universitário acompanhou a aprovação e não se opõe a essa metodologia instituída, mas que cabe 302 

ao Gestor Municipal e o Estadual avaliar o processo, ficou de passar pela Secretaria depende ainda 303 

de uma análise da Vigilância Sanitária que é um parecer que falta o que não inviabiliza o que foi 304 

aprovado no Conselho, mas cabe ao gestor propor ao Conselho Municipal se não qualquer prestador 305 

de serviços viria e faria essa propositura que poderia criar outras questões o que não é o caso do 306 

Hospital Universitário, disse que há uma Comissão que avalia projetos no Conselho e essa 307 

Comissão deve emitir parecer a respeito dos processos em andamento, o que seria uma questão 308 

óbvia e legal de fluxo de agendamentos senão todos viriam aqui solicitar credenciamento e poderia 309 

trazer transtornos futuramente. A representante do Hospital Universitário disse que o processo é 310 

composto por um montante de documentos juntados dentro do hospital feitos pelo médico se quem 311 

instrui esse processo é a Décima Regional, esses processos uma vez instituído e protocolado são de 312 

posse da Secretaria de Estado da Saúde então o hospital não poderia retirar esses documentos e 313 

encaminhar, então cabe a Décima e ao Estado que faça esse encaminhamento, quanto a 314 

encaminhar para a Comissão do Conselho disse que entende que não haveria necessidade. O Sr. 315 

Reginaldo Andrade disse que a falha foi do Conselho e não do Hospital Universitário que não 316 

conhece o trâmite então deixa para os gestores que se entendem, todos os processos precisam da 317 

anuência do Conselho e todos quem encaminha é a Secretaria Municipal e pede ao Conselho que 318 

não paute mais nada que não seja demandado pela Secretaria Municipal que é o único gestor que 319 

pode demandar a respeito disso. O Sr. Amancio dos Anjos disse que não concorda com a 320 

representante do Hospital Universitário sobre os documentos serem feitos pelos médicos e não 321 

precisarem passar pelas Comissões, os conselheiros se não tiverem condições vai ser requisitado a 322 

quem de direito para orientar. O Sr. José Quevedo disse que deveriam ser terem enviado para a 323 

Comissão da qual faz parte, disse que não vai ser contra mas o fluxo tem ser feito corretamente. 324 

4.1.5) Discutir e deliberar sobre o atendimento em pediatria no Hospital Santa Catarina. O Sr. 325 

Antonio Vieira Martins disse que na época os Conselheiros baseados nas informações que 326 

receberam que o hospital não tinha interesse que a Pediatria continuasse lá, então os Conselheiros 327 

aprovaram as mudanças propostas pelo Município e depois com a revolta da população o Prefeito 328 

voltou atrás e tomou outra decisão, por isso que foi pautado outra vez pelo não cumprimento de uma 329 

Resolução do Conselho para saber da Secretaria como é que está isso. O Sr. Reginaldo Andrade 330 

disse que na época através de reuniões com a população, com lideres comunitários foi repensado e 331 

através de um entendimento com o novo proprietário do hospital foi possível manter a unidade em 332 

funcionamento no mesmo local, foi apresentado um estudo com relação ao novo espaço e quando 333 

ficar pronta a reforma do hospital ele vai ceder um espaço para que provisoriamente se possa 334 

atender nos consultórios da ala nova e também uma ala de internamento seria feito uma nova 335 

recepção ampliada e também uma cedência de espaço para serviços de apoio, está sendo feita 336 

avaliação do novo custo do aluguel que deve ficar entorno de vinte e cinco mil reais, lembrando que 337 

vai ser destinada uma outra área do hospital para uma ala de internamento pediátrico que 338 

futuramente poderia ser aproveitado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que seria um complemento 339 

para internamentos essa nova estruturação dependeria também da construção do Angra dos Reis e 340 

do Sanga Funda que quando da construção poderia ter um espaço ocupado pela Unidade de Pronto 341 

Atendimento (UPA) Pediátrica, quando da construção seria definido qual a melhor solução. O Sr. 342 

Antonio Vieira Martins disse que o Angra dos Reis, o Sanga Funda e também o Veneza já foram 343 

aprovados pelo Conselho então não vão voltar para discussão. A Sra. Palmira Rangel disse que há 344 

uma Resolução do Conselho que não vai ser cumprida e que caberia ao Secretário pedir revogação 345 

dessa Resolução, porque se uma resolução não é cumprida cabe ao Conselho encaminhar para o 346 

Ministério Público o que seria uma situação muito desagradável até porque a palavra do Prefeito que 347 

na época foi dito que quando o Prefeito fala não se precisa formular proposta e isso está em Ata, 348 



disse que a Resolução era que fosse feita a mudança de estrutura da Unidade de Pronto 349 

Atendimento (UPA) Pediátrica para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Brasília e da estrutura 350 

da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Brasília para a Unidade de Pronto Atendimento 351 

(UPA)Veneza então o Gestor é quem deveria pedir a revogação dessa Resolução. O Sr. Santo Savi 352 

disse que deveria tornar sem efeito essa resolução porque não houve prejuízo. O Sr. Reginaldo 353 

Andrade propõe que seja revogada a Resolução vinte e um de dois mil e treze do Conselho 354 

Municipal de Saúde. Foi colocado em votação e por catorze votos favoráveis foi aprovada a 355 

revogação da Resolução de número vinte e um de dois mil e treze, referente à mudança de 356 

local da estrutura de atendimento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediatria. 4.1.6) 357 

Discutir e deliberar sobre a composição do CMS para Gestão 2014/2015. Foi colocado em 358 

votação e por catorze votos favoráveis foi aprovada que seja realizado contato com as 359 

entidades eleitas na Décima Primeira Conferência Municipal de Saúde informando que foi 360 

prorrogado o prazo até o dia trinta e um de outubro de dois mil e treze para que encaminhem a 361 

documentação para assumir a vaga na Gestão dois mil e catorze dois mil e quinze. 4.1.7) 362 

Discutir e deliberar sobre o Projeto de Capacitação de Conselheiros. Foi colocado em votação 363 

e por catorze votos favoráveis foi aprovado o Projeto para qualificar os conselheiros 364 

municipais de saúde Gestão dois mil e catorze dois mil e quinze. 4.1.8)Discutir e deliberar 365 

sobre as Unidades selecionadas no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 366 

da Atenção Básica (PMAQ). O Sr. Reginaldo Andrade disse que no ano passado foram feitos 367 

credenciamentos de cinco equipes. A avaliação é feita por instituição externa nesta foram técnicos da 368 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) foram obtidas quatro notas excelente e uma 369 

ficou com nota ótima, esse projeto foi instituído pela Portaria mil seiscentos e cinquenta e quatro de 370 

dois mil e onze, essa avaliação vai dar condição para que se analise a condição de cada uma delas, 371 

o valor é transferido fundo a fundo varia de dois mil e duzentos reais a onze mil reais por equipe esse 372 

valor é transferido para o fundo quando a equipe consegue nota acima de boa, se obter uma nota 373 

regular bom chega até vinte por cento do valor e quando é ótima chega até cem por cento do valor, 374 

demora de dois a seis meses para acontecer a avaliação depois da implantação, as equipes hoje 375 

são, uma equipes em Sede Alvorada com dezesseis profissionais, Uma em São Salvador, duas no 376 

Santo Onofre, uma no Santa Bárbara, uma no Rio do Salto, Navegantes com catorze profissionais, 377 

Cataratas com quinze, São João com dezenove, Santos Dumont com doze profissionais, Morumbi 378 

com duas equipes, Juvinópolis com dezoito profissionais, Interlagos duas equipes com trinta 379 

profissionais, Espigão Azul uma equipe com doze profissionais, Colmeia uma equipe, Unidade de 380 

Saúde da Família (USF) Canada uma equipe com quinze, Brasmadeira duas equipes com trinta e 381 

São Francisco uma equipe com dezessete, tem um mínimo estabelecido para cada equipe que é um 382 

médico, um enfermeiro, o assistente social já é um acréscimo, dois técnico de enfermagem e no 383 

mínimo quatro agentes comunitários de saúde, o repasse totaliza cinquenta mil reais por mês, sendo 384 

as com notas ótimas onze mil reais e a que obteve o resultado bom com seis mil e seiscentos reais, 385 

a Secretaria Municipal de Saúde passaria a receber mais oitenta e cinco mil e oitocentos reais, cada 386 

equipe passaria a receber o mínimo de dois mil e duzentos reais assim que credenciadas podendo 387 

chegar até onze mil reais de pendendo da avaliação que vai acontecer no próximo mês, se avaliada 388 

como ótima recebe onze mil reais se boa recebe seis mil e seiscentos, a avaliação é feita por equipe 389 

externa e essa unidade que não recebeu ótima, principalmente as equipes novas elas estão em uma 390 

fase bem preliminar os Unidade de Saúde da Família (USF) do interior já havia um processo em 391 

andamento a bastante tempo talvez por isso não se obtenha um resultado satisfatório em todas as 392 

unidades novas porque elas estão em implantação a idéia é que se obtenha a melhor nota para que 393 

se obtenha melhores recursos financeiros para o Município. O Sr. José Quevedo perguntou se isso é 394 

para esse ano ou só para o ano que vem. O Sr. Reginaldo Andrade disse que as cinco já estão 395 

recebendo as demais foram cadastradas no Ministério serão avaliadas já era para estar vindo os dois 396 

mil e duzentos reais que é o valor mínimo estabelecido, mas até o momento não foi depositado, o 397 

processo aconteceu durante o mês de setembro estão pedindo a anuência do Conselho para ser 398 

homologado na próxima Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para que o Ministério desencadeie o 399 

processo de repasse de recursos total a partir da avaliação, não haverá repasse se não houver toda 400 

essa sistemática de aprovação inclusive na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), não se sabe se 401 

virá retroativo, o valor que passa a valer é a definição da avaliação é um professor contratado ele 402 

passa por um treinamento e vai de unidade em unidade conversa com os pacientes, conversa com a 403 

equipe, conversa com o gestor e estabelece a nota de acordo com a avaliação que ele fizer. A Sra. 404 

Palmira Rangel perguntou o que muda para os profissionais que atuam nessas áreas e o que vai ser 405 

mudado em relação ao gestor público. O Sr. Reginaldo Andrade disse que há toda uma dinâmica no 406 



processo de cadastramento que envolve todos os profissionais da unidade eles seguem um manual 407 

do Ministério e se envolvem em todos os pontos do atendimento eles são chamados a participarem 408 

de todo o processo dessa avaliação inicial e também são cobrados para assim que o avaliador vier 409 

dizendo que algum ponto não está bom temos que tomar isso como uma orientação e procurar 410 

intervir naquele processo, é feita uma Ata onde vão os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde 411 

acompanhar esse processo de autoavaliação e a partir disso ela é colocada no sistema e eles 412 

assinam uma Ata se comprometendo a acompanhar aquele processo e também procurar intervir e 413 

temos que incentivar e cobrar. A Sra. Palmira Rangel disse que a avaliação vai ser feita e nesse 414 

meio a capacitação para mudar o acolhimento, do desenvolvimento do trabalho o gestor vai fazer 415 

algum tipo de projeto em relação a isso, para mudar o perfil do atendimento público do Município, 416 

porque precisa ser mudado. O Sr. Reginaldo Andrade disse que no site do Ministério há um manual e 417 

que se pode baixar para conhecer melhor, disse que os funcionários são envolvidos a fazerem uma 418 

autoavaliação daqueles critérios e requisitos que foram aprovados no manual a partir disso eles vão 419 

dar uma nota se derem uma nota ruim eles já estão sendo provocados a melhorar e depois da 420 

avaliação externa nós procuramos intervir e na primeira semana de novembro vai ser feito um 421 

treinamento para as vinte e uma equipes. Foi colocado em votação e por catorze votos foi 422 

aprovado o cadastramento das Unidades de Saúde da Família no Programa Nacional de 423 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ. 4.1.9) Discutir e deliberar 424 

sobre a habilitação do CAPs Ad III e de duas Unidades de Acolhimento (infanto juvenil e 425 

adulto). Foi colocado em votação e por catorze votos a favor, nenhum contrário e nenhuma 426 

abstenção foi aprovada a inclusão de pauta do item Discutir e deliberar sobre a habilitação do 427 

CAPs Ad III e de duas Unidades de Acolhimento (infanto juvenil e adulto). O Sr. Reginaldo 428 

Andrade disse que trata-se de duas unidades de acolhimento uma infanto juvenil outra adulto e um 429 

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Três (CAPS ad III) no prédio funcionarão essas três 430 

unidades, é preciso enviar um projeto para o Ministério da Saúde e em cima disso pleitear o envio 431 

dos recursos para o funcionamento do Centro de Recuperação para Dependentes de Álcool e 432 

Drogas (CETRAD) com os vinte e cinco municípios. Foi colocado em votação e por treze votos a 433 

favor, nenhum contrário e nenhuma abstenção foi aprovada a habilitação do CAPs Ad III. 5) 434 

Destaque das Comissões. Foi encerrada a reunião às vinte horas e vinte minutos e eu, João Luiz 435 

Noleto Meira lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será por mim e pelos membros da Mesa 436 

Diretora do Conselho Municipal de Saúde, assinada. Cascavel, vinte e um de outubro de dois mil e treze. 437 
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