
Ata da 248ª Reunião Ordinária de 2018 do 1 

Conselho Municipal de Saúde de Cascavel 2 

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se no Auditório da Prefeitura 3 

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

Expediente Interno. 1.1) Ata nº 247, de 17 de setembro de 2018. 2) Ordem do dia: 2.1) Para 5 

Deliberação. 2.1.1) Discutir e deliberar sobre VIGIASUS. 2.1.2) Discutir e deliberar sobre 6 

Relatório Quadrimestral de Vigilância em Saúde do Trabalhador.  2.1.3) Discutir e deliberar 7 

sobre Regimento Interno da Comissão Organizadora da 14ª Conferência Municipal de Saúde.  8 

2.1.4) Eleger Conselheiros para a VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 9 

Adolescente 3) Discussão Temática. 3.1) Descarte de Medicamentos. 3.2) Violência contra a 10 

Mulher. 4) Informes Gerais. O Sr. João Maria iniciou a reunião às dezessete horas e quarenta e 11 

cinco minutos fazendo verificação de quórum estando dezessete Conselheiros presentes. 1) 12 

Expediente Interno. 1.1) Ata nº 247, de 17 de setembro de 2018. Foi colocado em votação e 13 

com dezoito votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovada a 14 

Ata duzentos e quarenta e sete de dezessete de setembro de dois mil e dezoito. O Sr. Elton 15 

solicita que seja eleita a SENFEOSPAR para fazer parte da Comissão Organizadora da Décima 16 

quarta Conferência Municipal de Saúde. Foi colocado em votação e com dezesseis votos 17 

favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovada a inclusão da 18 

SENFEOSPAR na Comissão Organizadora da Décima quarta Conferência Municipal de Saúde. 19 

Foi colocado em votação e com dezessete votos favoráveis, nenhum voto contrário e 20 

nenhuma abstenção foi aprovada a inclusão de pauta para participação de conselheiros na 21 

CIST do Conselho Estadual de Saúde do Paraná - CES/PR, Aprovar inclusão de pauta para a 22 

utilização do recurso residual da Resolução SESA número seiscentos e quatro dois mil e 23 

dezoito para a compra de mais quatro oxímetros. Foi solicitada pela SESAU a inversão de pauta 24 

do Item 3.1) Descarte de Medicamentos. Foi colocado em votação e não havendo nenhum voto 25 

contrário foi aceita a inversão de Pauta. 3.1) Descarte de Medicamentos. A Sra. Carla disse que 26 

o medicamento é diferente dos outros lixos que se tem em casa e também nos serviços de saúde 27 

então tem uma classificação diferente e um destino diferente muita gente joga na privada e dá 28 

descarga não se pode fazer esse tipo de descarte pois vai poluir o meio ambiente a água também 29 

não pode ser descartado no lixo comum o sistema de tratamento de esgoto não consegue eliminar 30 

algumas substâncias dos medicamentos então acabam contaminando o meio ambiente podendo 31 

causar danos aos seres vivos não só humanos o medicamento é considerado um resíduo químico 32 

nos dispensários das unidades de saúde também nas farmácias básicas é onde se deve fazer os 33 

descarte de medicamentos tanto vencido quanto os que sobram após tratamento se não estiver 34 

vencido ele passa por uma triagem verificando as condições podendo ser reaproveitado para outro 35 

paciente estando vencido há uma empresa especializada em destino final de resíduo químico 36 

contratada que vai recolher dando o destino correto no aterro sanitário que é próprio para resíduo 37 

químico dando um destino final que não vai agredir o meio ambiente. O Sr. Mauro indaga se o 38 

descarte através das farmácias comerciais é correto. O Sr. Elton disse que ficou preocupado com o 39 

reaproveitamentos dos medicamentos qual a garantia que as pessoas armazenaram os 40 

medicamentos de forma correta como é avaliado se esse medicamento pode ser utilizado. O Sr. 41 

Antonio Vieira Martins disse que falta o Município fazer uma campanha publicitária no sentido de 42 

esclarecer a população no sentido de aonde levar e como levar. A Sra. Carla disse que as farmácias 43 

particulares aceitam e vão fazer o mesmo destino que fazemos, a avaliação dos remédios um dos 44 

critérios é a validade outro é um questionário respondido pela pessoa que leva o medicamento 45 

quanto a forma de armazenamento é avaliada a embalagem se é detectado qualquer tipo de 46 

problema já é descartado mesmo que não esteja vencido o atendente preenche o Procedimento 47 

Operacional Padrão e assina o formulário com as informações e é colocado no sistema se vai 48 

descartar ou se vai aproveitar, a divulgação é feita em dias que tem campanhas e os agentes 49 

comunitários de saúde também fazem a orientação nas visitas, algumas unidades tem uma caixa 50 

onde são indicadas os lugares para jogar comprimidos, pomadas e dependendo do que vai ser 51 

jogado tem que entregar no dispensário. O Sr. Mauro Giomo disse que estava na unidade de São 52 

Salvador e os funcionários comentaram que vão fazer visitas em um assentamento perto e levavam 53 

medicamentos até um período atrás para distribuir para a população e atualmente a SESAU não 54 

deixa mais levar os medicamentos porque corria o risco dos medicamentos chegarem em condições 55 

inadequadas de uso, agora como que querem nos convencer agora que o medicamento levado para 56 

casa pelo usuário depois de não se sabe quanto tempo vai na unidade de saúde e só com um 57 

questionamento e visualização do medicamento sem saber quais as condições de armazenamento 58 

isso é aceito e qual é o motivo da unidade não poder mais levar os medicamentos no assentamento 59 

quando vai fazer as visitas. O Sr. Claudio disse que é um tema bem técnico para responder em outro 60 



momento por oficio ou em outra reunião do Conselho hoje quem faz a avaliação é um técnico 61 

capacitado para isso prefere responder de forma oficial com um técnico que domine o assunto mas 62 

com certeza em momento algum var ser colocado em risco a reutilização de um medicamento há 63 

todo um processo não havendo nenhum caso notificado de algum problema nessa área somos 64 

bastante cuidadosos e responsáveis com relação a essa utilização e lembrando que o investimento 65 

em assistência farmacêutica tem crescido nos últimos anos de uma forma bastante intensa temos 66 

valorizado bastante a gestão na assistência farmacêutica em todo o nosso protocolo até porque 67 

considerando o que o Ministério recomenda para ter nas nossa farmácias básicas temos uma 68 

quantidade muito maior do que a preconizada sem contar o nosso protocolo de medicamentos 69 

especiais a resposta ficamos devendo para esse Conselho para fazer formalmente. O Sr. Antonio 70 

Vieira Martins disse que vale uma discussão mais aprofundada sobre o descarte de medicamento 71 

propõe que esse assunto volte em outra reunião como ponto de pauta principalmente a recepção 72 

como está sendo feita e uma proposta da secretaria para divulgação usar a mídia mesmo usar a 73 

imprensa para que toda a população fique sabendo. A Sra. Cleucir propõe que se usem as salas de 74 

espera nas unidades para fazer a divulgação. 2) Ordem do dia: 2.1) Para Deliberação. 2.1.1) 75 

Discutir e deliberar sobre VIGIASUS. Foi lido o parecer da Comissão de Acompanhamento da 76 

Atenção à Saúde e Avaliação de Projetos e Convênios (CASP) dando parecer favorável. Foi 77 

colocado em votação e com dezessete votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma 78 

abstenção foi aprovada a Prestação de Contas do VIGIASUS dois mil e dezessete e proposta 79 

de aplicação de recursos financeiros para dois mil e dezoito. 2.1.2) Discutir e deliberar sobre 80 

Relatório Quadrimestral de Vigilância em Saúde do Trabalhador. Foi lido o parecer da Comissão 81 

Intersetorial de Saúde do trabalhador (CIST) aprovando o Relatório. Foi colocado em votação e 82 

com dezessete votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma abstenção foi aprovado o 83 

Relatório da Vigilância em Saúde do Trabalhador referente ao Segundo Quadrimestre de dois 84 

mil e dezoito. 2.1.3) Discutir e deliberar sobre Regimento Interno da Comissão Organizadora 85 

da 14ª Conferência Municipal de Saúde. Foi colocado em votação e com dezessete votos 86 

favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção foi aprovado o Regimento Interno da 87 

Comissão Organizadora da Décima Quarta Conferência Municipal de Saúde. 2.1.4) Eleger 88 

Conselheiros para a VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Não 89 

foram eleitos. 2.1.5) Discutir e deliberar sobre a utilização do recurso residual da Resolução 90 

SESA número seiscentos e quatro dois mil e dezoito para a compra de mais quatro oxímetros. 91 

O Sr. Claudio disse que são quatrocentos reais que sobraram da compra de equipamentos que já 92 

passaram pelo Conselho e é o que dá para comprar com esses recursos e para gastar o 93 

procedimento é esse. Foi colocado em votação e com dezessete votos favoráveis, nenhum voto 94 

contrário e nenhuma abstenção foi aprovado a utilização do recurso residual da Resolução 95 

SESA número seiscentos e quatro de dois mil e dezoito para a compra de mais quatro 96 

oxímetros. 2.1.6) Discutir e deliberar sobre a participação de conselheiros na CIST do 97 

Conselho Estadual de Saúde do Paraná - CES/PR. O Sr. Elton propõe que mande o Presidente e 98 

o Secretário até para que não fique somente uma pessoa para participar dessas discussões com 99 

maior ênfase para Cascavel. Foi colocado em votação e com dezesseis votos favoráveis, 100 

nenhum voto contrário e uma abstenção foi aprovado que o coordenador da CIST Sr. Elves 101 

Vieira Rocha e o Presidente Sr. João Maria Oliveira Lima membros da Comissão Intersetorial 102 

de Saúde do Trabalhador - CIST participem das reuniões da CISTT do Conselho Estadual de 103 

Saúde do Paraná - CES/PR. 3) Discussão Temática. 3.1) Violência contra a Mulher. A Sra. Marly 104 

disse que o Ministério da Saúde pontua os agravos ou as doenças que são de notificação 105 

compulsória e nós seguimos essa lista para estar sempre analisando o que é de notificação e hoje a 106 

violência está nessa lista dentro dessa notificação tem uma ficha especifica com vários campos onde 107 

notificamos os vários tipos de violência aquela violência mais urbana que seria mais de rua que 108 

envolve a população masculina ela não entra nesse rol de notificações, no período de dois mil e doze 109 

até dois mil e dezessete temos um total de quatro mil novecentos e vinte casos sendo um total geral 110 

nesse período contra a mulher foram dois mil duzentos e dezenove notificações pela faixa etária se 111 

percebe que de doze a quinze e dezesseis a dezenove e de vinte a vinte e três anos temos o maior 112 

número de notificações nessas faixas etárias e trabalhando com essas faixas etárias se percebe que 113 

muitas vezes é uma coisa auto provocada e se percebe que a maioria é em mulheres mais jovens 114 

que se encontra o maior número de registros de violência essas notificações vieram das unidades de 115 

saúde e um volume grande de notificações são das UPAS também de hospitais e de serviços de 116 

saúde mental do Município, nesse levantamento se destaca as auto provocadas aquela que a própria 117 

pessoa acaba se violentando a si mesmo a violência física nas diversas formas a psicológica a 118 

negligencia é muito encontrada na faixa etária do adolescente dirigir sem habilitação, ingerir bebida 119 

alcoólica e a violência sexual também presente nesse grupo dos principais casos de violência. A Sra. 120 



Cleucir indaga se os profissionais dos serviços de saúde se eles estão sensibilizados com relação ao 121 

atendimento da mulher quanto a violência doméstica se estão capacitados para acolher, 122 

diagnosticar, orientar e dar os devidos encaminhamentos quando detectada as mulheres em situação 123 

de violência física, sexual, psicológica porque cada caso é uma abordagem diferente e se esses 124 

profissionais encaminham essas mulheres para a rede intersetorial. A Sra. Marly disse que sempre 125 

se discute como todas as outras notificações de outras doenças e a violência é um agravo à saúde 126 

tanto quanto ao preenchimento das notificações quanto ao encaminhamento quanto a sensibilização 127 

se percebe quanto ao número de notificações recebidas estamos conseguindo atingir essa parte com 128 

os profissionais e estão com o olhar um pouco mais apurado até porque em um primeiro momento 129 

ela chega um pouquinho camuflada as vezes aparece como uma queda e é um tema difícil um tema 130 

pesado e se deve ter muito tato e muita tranquilidade para lidar com essas vitimas com essas 131 

pessoas os encaminhamentos as vezes são através da assistência social com a parte de abrigos 132 

quando tem necessidade e outros encaminhamentos dentro da própria rede de saúde mesmo seja 133 

de saúde mental para um acompanhamento ou do Cedip ou do HU de profilaxia depende muito do 134 

que está posto para o encaminhamento na ficha tem um campo que o profissional que está 135 

atendendo pontua para onde está sendo encaminhado hoje tem melhorado muito essa parte de 136 

encaminhamento que é o principal para que essas pessoas possam ser atendidas essa é a questão 137 

principal da notificação e todos os serviços que temos que às vezes não é dentro da UPA que vai se 138 

conseguir suprir a necessidade as vezes contanto com outras secretaria e os serviços próprios de 139 

saúde. A Sra. Cleucir disse que na violência sexual existe um protocolo de setenta e duas horas para 140 

essa paciente estar fazendo as profilaxias se está sendo feito como está sendo conduzido pela 141 

secretaria. A Sra. Sonia disse que normalmente é seguido dois protocolos específicos o que segue 142 

dentro da UPA é o protocolo intersetorial que são os encaminhamentos para as áreas especificas já 143 

tendo um fluxo e um protocolo estabelecidos que seguem esse padrão e para o HU são dois 144 

protocolos que são firmados foram validados na rede intersetorial e todas as áreas da rede seguem o 145 

mesmo protocolo. A Sra. Marly disse que na violência sexual a orientação é para que essa vitima 146 

seja atendida em até setenta e duas horas nesse tempo são feitas algumas medicações para que 147 

essa vitima adquira algumas doenças sexualmente transmissível temos o Cedip que atende em dias 148 

de semana em horário comercial durante a noite e feriados são encaminhadas para o HU. 4) 149 

Informes Gerais. O Sr. João Maria Oliveira Lima encerrou a reunião às dezoito horas e quarenta e 150 

cinco minutos e eu, João Luiz Noleto Meira lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será por 151 

mim e pelos membros da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, assinada. Cascavel, 152 

quinze de outubro de dois mil e dezoito. 153 
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