
 

 

 

Reunião Extraordinária  
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI 

 
Ata nº 02 – 08.06.2015 

  

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze aconteceu às 1 

8h15, na Sala de Capacitação do Departamento de Recursos Humanos da 2 

Prefeitura de Cascavel/PR a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho 3 

Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI com a presença de seu presidente, 4 

Senhor Jaime Mariano e a maioria de seus membros conforme consta na 5 

lista de presença anexa, para tratar dos seguintes pontos de Pauta:                     6 

1. Abertura com a Palavra do Presidente. 2. Aprovação da Pauta.                           7 

3. Justificativa de Faltas. 4. Apreciação e deliberação da Ata da 1ª 8 

Reunião Extraordinária do CMDI, realizada no dia 07/05/2015, na sala de 9 

capacitação do departamento de Recursos Humanos. 5. Apresentação 10 

da enfermeira Elisabete Nagi, responsável pelo Setor de Imunização da 11 

Secretaria de Saúde – SESAU, a fim de esclarecer-nos sobre:  Quais 12 

são as vacinas importantes e/ou indispensáveis às pessoas com faixa 13 

etária a partir de sessenta anos de idade;  A respeito da Carteira de 14 

Vacinação do Idoso: quais vacinas devem estar lá informadas, além da 15 

PNEUMO 23 e INFLUENZA A (H1N1) ?;  Referente ao passo-a-passo do 16 

procedimento de atendimento aos idosos quando eles procuram a 17 

Unidade Básica de Saúde em busca de vacinação;  Se é realizada a 18 

disseminação de informações sobre vacinação aos idosos, a respeito 19 

de quais vacinas eles podem e/ou devem tomar (Carteira de Vacinação 20 

do Idoso). 6. Informes Gerais. a) Apreciação do Ofício nº125/2015 21 

encaminhado pelo Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, 22 

ao Secretário Municipal de Saúde, sr. Reginaldo Andrade, referente a 23 

uma notícia publicada no Jornal Gazeta do Paraná, b) Apreciação do 24 



Ofício GS nº 251/2015, advindo da Secretaria Municipal de Saúde em 25 

resposta ao Ofício nº125/2015, encaminhado pelo Conselho Municipal 26 

dos Direitos do Idoso.  O presidente do Conselho Municipal dos Direitos do 27 

Idoso – CMDI e representante da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 28 

– SEAJUR, Jaime Mariano, inicia a reunião agradecendo a presença de 29 

todos os conselheiros e visitantes. Passando desta forma, para o próximo 30 

ponto de pauta nº 2. Aprovação da Pauta. O Presidente coloca a pauta em 31 

apreciação e a mesma é aprovada por unanimidade de votos. Em seguida 32 

passa-se ao ponto de pauta nº 3. Justificativa de Faltas. Susana Medeiros 33 

Dal Molin e Ellen Anacleto Baeza informam que não receberam justificativas 34 

de falta. Passa-se para o ponto de pauta nº4. 4. Apreciação e deliberação 35 

da Ata da 1ª Reunião Extraordinária do CMDI, realizada no dia 36 

07/05/2015, na sala de capacitação do departamento de Recursos 37 

Humanos. A Ata é aprovada por unanimidade e passa-se ao 5º ponto de 38 

pauta. 5. Apresentação da enfermeira Elisabete Nagi, responsável pelo 39 

Setor de Imunização da Secretaria de Saúde – SESAU, a fim de 40 

esclarecer-nos sobre:  Quais são as vacinas importantes e/ou 41 

indispensáveis às pessoas com faixa etária a partir de sessenta anos 42 

de idade;  A respeito da Carteira de Vacinação do Idoso:                           43 

quais vacinas devem estar lá informadas, além da PNEUMO 23                                               44 

e INFLUENZA A (H1N1) ?;  Referente ao passo-a-passo do 45 

procedimento de atendimento aos idosos quando eles procuram a 46 

Unidade Básica de Saúde em busca de vacinação;  Se é realizada a 47 

disseminação de informações sobre vacinação aos idosos, a respeito 48 

de quais vacinas eles podem e/ou devem tomar (Carteira de Vacinação 49 

do Idoso). Neste momento houve uma alteração na Pauta, em virtude do 50 

atraso da chegada da enfermeira Elisabete Nagi, antecipando então os 51 

Informes Gerais, que passa a ser o 5º ponto de pauta. 5. Informes 52 

Gerais. a) Apreciação do Ofício nº125/2015 encaminhado pelo Conselho 53 

Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, ao Secretário Municipal de 54 

Saúde, sr. Reginaldo Andrade, referente a uma notícia publicada no 55 



Jornal Gazeta do Paraná e b) Apreciação do Ofício GS nº 251/2015, 56 

advindo da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao Ofício 57 

nº125/2015, encaminhado pelo Conselho Municipal dos Direitos do 58 

Idoso. O presidente do CMDI, Jaime Mariano, informou os conselheiros 59 

presentes sobre o envio do Ofício nº125/2015 ao Secretário Municipal de 60 

Saúde, Sr. Reginaldo Andrade, referente a uma notícia publicada no Jornal 61 

Gazeta do Paraná, que trata sobre um indício de irregularidade no 62 

atendimento a alguns idosos, e também comunicou a todos sobre a 63 

devolutiva desta Secretaria ao CMDI, através do Ofício GS nº 251/2015, em 64 

resposta à solicitação feita. O Presidente faz a leitura dos referidos Ofícios e 65 

coloca-os à disposição de quem os queira ler novamente. Feito isso, passa-66 

se ao próximo ponto de pauta, nesta nova organização.                                67 

6. Apresentação da enfermeira Elisabete Nagi, responsável pelo Setor 68 

de Imunização da Secretaria de Saúde – SESAU, a fim de esclarecer-69 

nos sobre:  Quais são as vacinas importantes e/ou indispensáveis às 70 

pessoas com faixa etária a partir de sessenta anos de idade;  A 71 

respeito da Carteira de Vacinação do Idoso: quais vacinas devem estar 72 

lá informadas, além da PNEUMO 23 e INFLUENZA A (H1N1) ?;  73 

Referente ao passo-a-passo do procedimento de atendimento aos 74 

idosos quando eles procuram a Unidade Básica de Saúde em busca de 75 

vacinação;  Se é realizada a disseminação de informações sobre 76 

vacinação aos idosos, a respeito de quais vacinas eles podem e/ou 77 

devem tomar (Carteira de Vacinação do Idoso). O presidente do CMDI 78 

neste momento chama a enfermeira Elisabete Nagi à frente, 79 

apresentando-a e reafirmando a razão da sua presença nesta Reunião 80 

Extraordinária. Elisabete Nagi inicia o assunto da sua fala, informando que 81 

recebeu um Ofício do CMDI convidando-a para este momento e para esta 82 

ação, e que, para isso, havia se organizado e preparado a fim de fazer da 83 

melhor forma possível o que lhe foi solicitado. Sua fala inicia-se com 84 

informações sobre a vacina Antitetânica. Elisabete comunica a todos os 85 

presentes que pessoas pertencentes à faixa etária dos 60 anos, ou mais, 86 



devem ter tomado as três doses desta vacina. Caso o idoso não tenha  como 87 

comprovar quantas doses já tomou, ou se já tomou esta vacina, ele poderá 88 

reiniciar as três doses, tomando uma dose a cada trinta dias e, depois da 89 

terceira dose, voltar a tomar uma dose de reforço somente depois de um 90 

intervalo de dez anos. Na sequência ela fala sobre a vacina que combate a 91 

Febre Amarela e informa que se o idoso tiver em sua Carteira de Vacinação 92 

uma única dose, e o período transcorrido não ultrapassa dez anos, ele é 93 

considerado imunizado. Entretanto, caso esteja, ou vá enfrentar uma 94 

situação de risco, o médico poderá determinar que ele tome uma outra dose. 95 

No caso de em sua Carteira de Vacinação o idoso tiver o registro de duas 96 

doses, mais a dose de reforço, ele não precisa mais ser vacinado contra a 97 

Febre Amarela. Se esta vacina for tomada ser controle, ela mesma pode 98 

desenvolver a doença.  A próxima vacina a ser tratada é a contra a 99 

Influenza A ou H1N1. A enfermeira Elisabete informa que para o combate 100 

desta doença a vacina deve ser tomada uma vez ao ano, e o tempo para o 101 

início do efeito da mesma é de aproximadamente vinte dias. Após seis 102 

meses da tomada da vacina, seu poder de efeito passa a diminuir.                    103 

O indicado é que se tome alguns meses antes do inverno, mas isso não 104 

impede de tomar em pleno Verão, porque há gripes fortes que também 105 

ocorrem nesta estação do ano. E, para finalizar, aborda sobre a vacina 106 

Pneumo 23, considerada uma ‘vacina especial’, devido a determinados 107 

cuidados que se deve ter com a mesma. Explica que esta vacina deve ser 108 

tomada sob orientação e solicitação médicas, em virtude da possibilidade de 109 

ocorrer algum tipo de alergia e/ou complicação, dependendo das condições, 110 

histórico e/ou situação orgânica da pessoa. Também comunica que a 1ª 111 

dose protege em aproximadamente noventa por cento, mas que Cascavel 112 

tem um estoque baixo dessas vacinas em virtude de reformas que estão 113 

acontecendo em alguns laboratórios produtores da mesma. E com relação à 114 

disponibilização da vacina, existem alguns critérios e procedimentos 115 

advindos do Ministério da Saúde que devem ser considerados e seguidos, 116 

como condição de receber as solicitações das doses requeridas.                            117 



A conselheira Elizabeth Frederico Mendoza pergunta a respeito da 118 

possibilidade de algum efeito colateral preocupante que tenha ocorrido, e/ou 119 

eventuais complicações, mas a enfermeira Elizabete Nagi afirma que em 120 

Cascavel ela não tem conhecimento de ter havido algum tipo de evento 121 

negativo sobre isso. Na sequência, a conselheira Ida Maria Dolla pergunta 122 

se existe a possibilidade de algum profissional ir à Secretaria Municipal de 123 

Esporte e Lazer - SEMEL para falar sobre Vacinação dos Idosos, e a 124 

enfermeira Elisabete Nagi informa que sim, mas que tal solicitação tem que 125 

ser feita via Ofício. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerra a 126 

reunião às 11h47, e a conselheira Susana Medeiros Dal Molin, juntamente 127 

com a pedagoga Ellen Anacleto Baeza, lavram a presente ata que após lida 128 

e aprovada, será por nós, e pelo Presidente, assinada.  129 


