
Ata da 187ª Reunião Ordinária do 1 

Conselho Municipal de Saúde de Cascavel 2 

Aos dezessete dias do mês de junhodo 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:1.1) Informe sobre o Contrato e organização para a prestação de serviços de 5 

pediatria em Cascavel.2. Discussão Temática: 2.1) Discutir sobre o Contrato Organizativo da 6 

Saúde - COAP 3.1 Ata nº 186, de 20 de maio de 2013. 4. Ordem do Dia: 4.1 Para deliberação: 7 

4.1.1) Discutir e deliberar sobre o atendimento em maternidade em Cascavel.4.1.2) Discutir e 8 

deliberar sobre o credenciamento da 11ª Conferência Municipal de Saúde.4.1.3)Discutir e 9 

deliberar sobre as Propostas das Conferências Locais de Saúde. 5) Destaque das 10 

Comissões:1) Informe Gerais: 1.2) Paridade das Entidades do Conselho Municipal de Saúde. O Sr. 11 

Antonio Vieira Martins iniciou a reunião às dezessete horas e quarenta e cinco minutos fazendo uma 12 

verificação de quórum com vinte e dois Conselheiros presentes. 2. Discussão Temática: 2.1) Discutir 13 

sobre o Contrato Organizativo da Saúde – COAP. O Sr. Marcelo da Décima Regional de Saúde 14 

fez uma apresentação explicando o que é o Contrato Organizativo da Saúde (COAP) que veio para 15 

substituir o Termo de Compromisso de Gestão Municipal ou Estadual do Pacto pela Vida, que foi 16 

criado pelo Decreto sete mil quinhentos e oito, o Paraná esta construindo as condições ideais para 17 

que se possa trabalhar esse contrato as discussões vem acontecendo no Conselho Estadual 18 

deSaúde e na Comissão IntergestoresBipartite Estadual. O Contrato Organizativo da Saúde (COAP) 19 

trabalha com um plano ascendente de assistência de acordo com as necessidades da população, 20 

está sendo feita a territorialização dos municípios depois serão trabalhadas as necessidades das 21 

redes de atenção que vão ser instituídas, as redes que estão encaminhadas no Paraná são, Mãe 22 

Paranaense, Rede de Urgência e Emergência que já foi lançada, o Serviço de Atendimento Móvel de 23 

Urgência (SAMU) Regional, a dos usuários em situação crônica, a rede Psicossocial e a rede das 24 

Pessoas Idosas, provavelmente esse ano seja assinado o contrato com as Redes de Urgência e 25 

Emergência, Rede Mãe Paranaense e das Condições Crônicas, dentro da regionalização o Paraná 26 

optou por continuar com as vinte e duas regionais de saúde englobando em quatro macros regionais. 27 

A Região de Saúde terá sua governança sendo o conjunto de Secretários de Saúde e os Técnicos da 28 

Regional de Saúde, essa governança pretende dentro dessa região identificar quais são as 29 

necessidades da população, quais são os serviços que temos dentro dessa região, quais os volumes 30 

de recursos necessários para o atendimento das necessidades dessa população e onde serão 31 

encaminhadas as necessidades que não são contempladas dentro da região, essa discussão se dará 32 

dentro da Comissão IntergestoresBipartite Regional então serão feitos os planejamentos da região, 33 

partindo do Município, região, macro região e dentro do Estado. O Estado começou uma caminhada 34 

e está propondo que vão acontecer agora junto com as oficinas do Programa de Qualificação da 35 

Atenção Primária à Saúde (APSUS), provavelmente haverá um encontro macro regional em agosto 36 

com os gestores onde o Estado vai demonstrar em que pé está à situação e quais são os próximos 37 

caminhos dentro desta sistemática do Contrato Organizativo da Saúde (COAP). A Sra. ArleneBernini 38 

Fernandes disse que a base do Contrato Organizativo da Saúde (COAP) é a formação das redes de 39 

atenção à saúde e a regionalização que seria uma forma de diminuir o processo de andança dos 40 

usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e traz uma figura diferente que não existia que é a 41 

responsabilidade sanitária que os gestores terão que assumir dar conta daquilo que se tem 42 

possibilidade de organizar dentro do sistema na nossa região.Os investimentos que tivemos para o 43 

Consórcio Intermunicipal de Saúde ele vem de encontro com aquilo que nós precisamos fortalecer na 44 

região e que hoje temos dificuldade, então a Secretaria está trabalhando os seus projetos em cima 45 

disso. Ainda não foi assinado o contrato do Contrato Organizativo da Saúde (COAP), ainda estamos 46 

em um processo de aprendizado, também temos dúvidas estamos em um processo de aprendizado, 47 

propôs que fosse marcado um dia para que assistissem ao vídeo que é mais esclarecedor. O Sr. 48 

José Quevedo indagou como fica a situação dos usuários nessa mudança, vai ter mais leito, vai 49 

atender mais as crianças, vão ter novos hospitais trabalhando no Sistema Único de Saúde (SUS), vai 50 

ter dinheiro novo e que eles prometem para melhorar. Como ficará o trabalho dos Conselhos gostaria 51 

que esclarecessem isso. A Sra. ArleneBernini Fernandes disse que quanto ao controle social a 52 

Secretaria tem uma agenda com o Conselho Estadual que está fazendo o acompanhamento e que 53 

ainda não foi assinado o contrato então não se tem o formato como será feito no Paraná, esse 54 

contrato não é terceirizado é o gestor municipal, estadual e federal fazendo uma pactuação de como 55 

se dá, o Estado não quer fazer ainda sem ter algumas garantias, quanto aos leitos disse que gostaria 56 

que nossos leitos diminuíssem muito e que a atenção primária fosse muito boa e bem resolutiva com 57 

os profissionais da área de saúde resolvendo os problemas das pessoas e não só encaminhando 58 



para especialidades sendo que na atenção primária tem a possibilidade de resolver muita coisa, com 59 

o decreto do Contrato Organizativo da Saúde (COAP) tem como orientação para o sistema a atenção 60 

primária de saúde sendo ordenadora de todas as redes de atenção, gostaria de colocar em uma 61 

agenda aqui no Conselho para apresentar qual é o movimento que estamos fazendo para o 62 

fortalecimento da atenção primária para que possam acompanhar o Município, é preciso organizar a 63 

atenção primária para que ela seja sustentável do ponto de vista das necessidades da população, 64 

hoje no Paraná a atenção primaria deixa a desejar em relação a outros Estados, quanto a dinheiro 65 

novo seria muito bom que viesse. O Sr. Bendito Monteiro disse que tem um encaminhamento na 66 

Secretaria de Saúde há trinta dias está aguardando um atendimento e que a sua esposa está 67 

aguardando a quatro meses e não tem uma resolutividade. Item 1) Informes Gerais: 1.1) Informe 68 

sobre o Contrato e organização para a prestação de serviços de pediatria em Cascavel. O Sr. 69 

Reginaldo Roberto Andrade disse que não houve muitos avanços na negociação do contrato com o 70 

Hospital Santa Catarina tendo em vista a dificuldade do hospital em garantir principalmente em melhoria 71 

da infraestrutura da unidade com relação ao telhado, ao espaço físico com a demanda crescendo 72 

bastante agora no inverno e algumas outras melhorias que o Município não pode fazer numa unidade 73 

que não é própria, como expectativa temos a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Veneza pronta 74 

estamos fazendo estudos para reestruturar o serviço de urgência e emergência e junto com o Conselho 75 

Comunitário e a Associação de Moradores poderiam estar discutindo esse problema para decidir a que 76 

unidade nós aproveitaríamos o espaço do Veneza, temos um problema quanto a pessoal que em virtude 77 

do aumento de procura tem aumentado o tempo de espera para atendimento estando sempre sendo 78 

priorizado as emergências e as urgências e os não urgentes ficando de acordo com a classificação de 79 

risco para um momento seguinte o reforço da equipe está programado temos um edital de chamamento 80 

público em vigência com profissionais que já apresentaram documentos, foram catorze médicos 81 

chamados e apenas quatro apresentaram documentação, já estamos com autorização para chamar um 82 

novo edital desses dez remanescentes, na enfermagem chamamos vinte profissionais onze 83 

apresentaram documentos então trará uma dificuldade maior ainda na organização, tivemos conversa 84 

com o prefeito e o Secretário de Administração para que possamos fazer remanejamento de pessoal de 85 

outras áreas e reorganizar esse processo a fim de que reforce em especial a pediatria, a equipe de 86 

enfermagem, garantindo ali também a permanência de pelo menos quatro médicos durante o dia e dois 87 

na madrugada para que se tenha uma agilização maior com relação ao tempo de espera nas Unidades 88 

de Pronto Atendimento (UPAs), e com a implantação dessas medidas que foram passadas para as 89 

coordenações, nos próximos dias já tenhamos algumas melhorias. 3.1 Ata nº 186, de 20 de maio de 90 

2013. Foi colocado em votação e por dezessete votos favoráveis, nenhum voto contrário e 91 

duas abstenções foi aprovadaa Ata número cento e oitenta e seis de vinte de maio de dois mil 92 

e treze.4.1 Para deliberação: 4.1.1) Discutir e deliberar sobre o atendimento em maternidade 93 

em Cascavel.O Sr. Reginaldo Roberto Andrade disse que Cascavel está fazendo parte da rede Mãe 94 

Paranaense através do Programa Ninar que faz o acompanhamento desde a gestação, a 95 

maternidade e acompanhamento da criança até um ano de idade, está sendo feita uma classificação 96 

de risco, que darão as referências que serão para o Hospital São Lucas quando for de baixo e médio 97 

risco, quando for de alto risco estarão sendo acompanhadas inicialmente pela Unidade de Gestação 98 

de Alto Risco e daí referendadas ao Hospital Universitário para que faça o parto e tenha todo o 99 

aparato necessário inclusive Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, a entrada do Hospital São 100 

Lucas é bem recente, menos de um mês, com isso o Hospital Universitário poderá então dar atenção 101 

aos casos de alto risco. O Sr. Allan Araújo disse que é preciso estar discutindo todo o Perinatal, ou 102 

seja, o pré-natal, o período que a gestante vai chegar a uma unidade hospitalar e o pós-natal, aí sim 103 

é o que se entende que seja um atendimento relevante para as pacientes de maternidade de 104 

Cascavel. Na próxima reunião do Conselho espera poder apresentar o que se está chamando do 105 

Hospital Universitário dois mil e catorze dois mil e vinte, o hospital tem que ser ampliado não pode 106 

daqui a dez anos permanecer com essa estrutura, a unidade materno infantil não é um projeto para 107 

daqui a dez anos, queremos colocar no orçamento do Estado para dois mil e catorze, pois a estrutura 108 

atual não tem condições, precisamos prever uma unidade Neonatal de vinte leitos, a estrutura que 109 

existe hoje não oportuniza a presença do pai. Estamos colocando muito claramente que precisamos 110 

além da obra física, materiais, recursos humanos e custeio, esta é a previsão que estamos fazendo e 111 

queremos entregar toda esta previsão até o mês de agosto para o Estado do que será nossa nova 112 

Unidade Materno Infantil.Hoje às vezes é realizado o parto e não podemos levar a mãe para a 113 

enfermaria porque não tem vaga o bom seria se outra unidade também pudesse receber essa mãe 114 

mesmo se a criança ficasse lá para que se possa receber mais gente, mas não é essa a realidade é 115 

muito difícil gestionar uma maternidade que às vezes tem vinte pacientes esse fluxo tem sido 116 



gestionado e o mérito de tudo é dos profissionais que apesar da estrutura procuram sempre dar o 117 

melhor atendimento, sabemos que é um estresse muito grande para qualquer equipe quando se tem 118 

uma demanda maior que sua capacidade. Em dois mil e dez foram setecentos e cinquenta e três 119 

pacientes por mês no centro obstétrico e em dois mil e doze setecentos e quarenta e um, chegando 120 

a mil e trezentos pacientes em dezembro do ano passado, em dois mil e treze a média tem sido de 121 

mil e duzentos a mil e trezentos atendimentos, a maioria chega lá por livre demanda, com a 122 

implantação do Mãe Paranaense esperamos poder controlar melhor a demanda, que seja obedecida 123 

a triagem que vá para a unidade hospitalar a qual a baixa complexidade possa ser atendida não só a 124 

unidade como também os outros municípios. A demanda vem num crescente sempre entre mil e 125 

duzentos a mil trezentos pacientes sendo que dessas, quatrocentas são internadas e muitas que 126 

seriam para outras unidades. No mês de maio foram mil e setenta e cinco pacientes com quinhentos 127 

e vinte seis de livre demanda, o Hospital Universitário não está fazendo uma porta paralela com essa 128 

livre demanda, são muitas as ocasiões que ocorrem a livre demanda e o Hospital não pode deixar de 129 

atender, são poucos pelo número de atendimentos total. Do total de internamentos dos anos de dois 130 

mil e onze para cá quarenta a cinquenta por cento são de obstetrícia é setor que realmente tem uma 131 

sobrecarga. É muito grande o trabalho que o Hospital Universitário realiza com profissionais de 132 

competência estamos fazendo um trabalho para otimizar e estimular para que essas pessoas 133 

continuem executando o melhor trabalho possível, além disso temos o compromisso de formar 134 

profissionais das diversas áreas para o bom atendimento, com a ampliação poderemos ter novas 135 

modalidades, possa ter uma residência de Uti Neonatal. A Sra. Sra. ArleneBernini FernandesBernini 136 

Fernandes disse que o Mãe Paranaense por um estudo epidemiológico ficou dividido em três níveis 137 

de risco as gestantes, que é o risco habitual a qual toda mulher grávida passa, o risco intermediário e 138 

o alto risco, no estudo feito no Paraná foi percebido que as mulheres negras, as mulheres indígenas 139 

tem um risco muito maior do que as mulheres brancas, da mesma forma as mulheres menores de 140 

quinze anos e as de mais de quarenta anos morrem mais e as crianças dessas mulheres morrem 141 

mais e também morrem mais as acima de vinte anos que vão para o terceiro ou quarto filho, são 142 

muitos riscos que envolvem fatores sociais, culturais e demográficos, por isso a Secretaria de Saúde 143 

do Estado fez um chamamento para todos os hospitais do Paraná que fizessem a adesão ao vínculo 144 

da gestante para realização dos partos, na região da Décima Regional somente um município tem 145 

mais de trinta mil habitantes então esses outros municípios não comportam uma unidade hospitalar 146 

que faça todo um conteúdo de procedimentos, hoje em dia cada vez menos os hospitais de pequeno 147 

porte querem realizar os partos, os profissionais que estão saindo da área médica não estão saindo 148 

com a disposição a atuar nessa natureza porque as condições hospitalares nem sempre dão a 149 

garantia que a sociedade está exigindo, em Cascavel além do Hospital Universitário somente o 150 

Hospital São Lucas se credenciou, nos demais municípios do interior tivemos somente três hospitais 151 

que se credenciaram, muitos por não terem sua documentação regulamentada. O Hospital São 152 

Lucas colocou a disposição cento e sessenta partos mês e ficou com o risco habitual com Cascavel, 153 

Braganey, Iguatu e Anay, o Hospital Universitário ficou no risco habitual com Cascavel, Santa 154 

Tereza, Lindoeste, Vera Cruz e Céu Azul sendo que Céu Azul está contratando Ginecologista para 155 

voltar a fazer partos, o Hospital São Lucas para risco intermediário é referencia para Braganey, 156 

Iguatu, Anay, Cafelândia, Corbélia, Formosa, Iracema, Nova Aurora Jesuítas e Cascavel e o Hospital 157 

Universitário para os demais municípios da região, pena que o hospital de Corbélia não fez a adesão 158 

ao Mãe Paranaense. A Sra. Palmira Rangel disse que algumas unidades estão deixando a desejar 159 

quanto ao pré-natal e o que vai acontecer são os bebês de risco os partos pré-maturos, o Mãe 160 

Paranaense é muito bonito tem dinheiro novo nos hospitais mas leitos novos não tem, não tem 161 

incentivo para as unidades de Saúde, para o profissional estar colocando mais qualidade no seu pré-162 

natal, tem gestante que já vai direto para uma cesária não espera o trabalho de parto, desde que 163 

faça um pré-natal correto todos os partos deveriam ser natural, o parto humanizado diz que toda 164 

gestante tem direito a um acompanhante mas nenhum hospital dá, por que coloca quatro ou cinco 165 

gestantes dentro de um quarto de pré-parto onde tem menina de doze, treze, quinze anos e mães de 166 

trinta e cinco, quarenta anos, programas estão sendo criados, dinheiro tem mas como está sendo 167 

investido esse dinheiro, quando que uma gestante no primeiro dia já vai saber o que vai ter que fazer 168 

durante a gravidez. O Sr. Amâncio Luiz dos Anjos fez um protesto pela morte de um colega professor 169 

que sofreu um acidente e com fraturas expostas foi levado ao hospital de Corbélia e a outro 170 

município não sendo atendido, quando chegou ao Hospital Universitário já era tarde demais. A 171 

estudante de medicina Daniele Marchioli disse que conhece bem a realidade do Hospital 172 

Universitário pois os acadêmicos assim como os residentes são a linha de frente desse hospital, 173 

disse que recebem, atendem e emitem as guias para atendimento, em três semanas que passaram 174 



no Centro Obstétrico foi uma média de trezentos pacientes para cada aluno, desses atendimentos há 175 

os grupos de intercorrência obstétrica, o grupo de doenças sazonais, infecciosas  e o grupo das 176 

pacientes mal encaminhadas, parece que há uma resistências principalmente das Unidades de 177 

Pronto Atendimento (UPAs) com intercorrências não obstétricas, é feito atendimento de unha 178 

encravada no Centro Obstétrico isso não tem que acontecer, atendem resfriado comum que poderia 179 

ser facilmente resolvido na unidade básica, por ser gestante já é encaminhada direto para o Hospital 180 

Universitário, há um outro grupo de gestantes que são as mal informadas sobre as intercorrências da 181 

gravidez, elas não são orientadas sobre o vômito e as dores da gravidez, dos atendimento quarenta 182 

por cento não são intercorrências obstétricas uma melhoria na atenção básica e uma diminuição da 183 

resistência do atendimento a gestante ia permitir um melhor atendimento para quem realmente 184 

precisa ser encaminhado para um serviço de alta complexidade como é o Hospital Universitário. O 185 

Sr. Alvanir Quevedo perguntou sobre a obstetrícia clinica do Hospital Universitário que não possui 186 

nenhum leito o que pode ser feito sobre isso, disse que se preocupa com o Hospital Salete 187 

disponibilizar somente dois leitos e o Santa Catarina que tem um leito somente, quanto ao Mãe 188 

Paranaense o que realmente vai melhor para o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS). O Sr. 189 

Nilson Machado perguntou sobre uma mãe que fez o parto no Hospital Universitário e falta um 190 

exame e disseram que vai demorar dias e ela tem que ficar no hospital. O Sr. Ildemar Marino Canto 191 

disse que o Hospital São Lucas vai disponibilizar vinte e um leitos somente para a área de 192 

obstetrícia, e que o hospital irá até as unidades de Saúde para mostrar um vídeo mostrando para as 193 

gestantes como ela tem que fazer, dizer até aonde ela chegar, como ela deve chegar na unidade 194 

quais são os momentos, quais são as preocupações que possa vir a ocorrer, para que se possa 195 

atuar o mais precoce possível auxiliando a atenção primária e a saúde, o que ela deve levar o que o 196 

hospital fornece e que não fornece, temos salas de pré-parto com no máximo duas gestantes com 197 

idades selecionadas, no próximo ano teremos a residência em ginecologia e obstetrícia. No ano 198 

passado atendia-se quarenta partos mês, nesse ano já temos a média de cento e um partos mês, se 199 

compromete em enviar uma copia do vídeo para o Conselho Municipal de Saúde. A Sra. 200 

ArleneBernini Fernandes disse que a tônica do Mãe Paranaense é a atenção primária e tem que 201 

melhorar muito ela precisa ser resolutiva, pediu que já deixe pautado na próxima reunião para falar 202 

sobre essas redes. O Sr. Allan Araújo que se angustia por não haver no Hospital Universitário um 203 

plano diretor que previsse o crescimento, com a estrutura de hoje não tem solução para aquela 204 

gestante que necessite de um atendimento diferenciado a estrutura não permite e não se pode 205 

distribuir os pacientes dentro do hospital porque vai chegar os pacientes da emergência então não 206 

tem muito que conversar o Hospital Universitário tem que ampliar senão vai continuar reclamando 207 

sempre das mesmas coisas, são mil e trezentos atendimentos que são distribuídos dentro dos leitos 208 

muitas vezes da maneira que da, não é isso que se quer, sim que se melhore muito na assistência, 209 

queria que os problemas fossem somente recursos humanos, mas temos todos esses problemas. O 210 

Sr. Reginaldo Andrade disse que tem bastante coisas para melhorar mas tem muita coisa 211 

acontecendo e o Município não tem uma responsabilidade direta pela intercorrência, o Hospital São 212 

Lucas está se propondo a auxiliar naquilo que poderia ser resolvido na atenção primaria para não 213 

virar uma intercorrência ou para não chegar como se fosse uma intercorrência, temos sucessos bons 214 

já e isso é fruto de uma atenção primária, temos a mais de cinco anos em Cascavel o fortalecimento 215 

das referências em gestação de alto risco, tem o programa de alimentação e leites especiais para 216 

que se tenha um resultado diferente na mortalidade infantil, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 217 

não esta preparada para fazer atendimento de obstetrícia isso esta pactuado com o Hospital 218 

Universitário e agora com o Hospital São Lucas, tem que ficar claro qual é o papel de cada um nessa 219 

história, reconhece se o papel dos Hospitais que tem feito bem e a aproximação dos prestadores 220 

com os gestores vai trazer a possibilidade de melhor mais ainda. Não havendo casos de mortalidade 221 

materna. Foi colocado em votação e por dezessete votos favoráveis, nenhum contrário e 222 

nenhuma abstençãofoi aprovada a proposta para que em uma próxima reunião volte a se 223 

discutir o atendimento em Maternidade em Cascavel, Esclarecimentos da Décima Regional 224 

sobre os Programas de Saúde do Governo do Estado.4.1.2) Discutir e deliberar sobre o 225 

credenciamento da 11ª Conferência Municipal de Saúde. O Sr. Antonio Vieira Martins apresentou 226 

a proposta para que o credenciamento seja feito na sexta-feira das dezessete horas até às dezenove 227 

horas e no sábado das oito às nove horas, no inciso terceiro o credenciamento dos delegados 228 

suplentes no lugar dos delegados titulares ausentes ocorrerá das nove horas às dez horas do dia 229 

seis de julho, no inciso sexto são considerados observadores todos que individualmente se 230 

inscreverem na sexta-feira das dezessete às dezenove horas e no sábado das oito às dez horas. O 231 

Sr. Ivanildo Claro disse que os delegados deveriam fazer o seu credenciamento na sexta-feira para 232 



acompanhar todo o processo da Conferência inclusive a Palestra e caso o delegado titular não 233 

comparecesse o suplente faria o credenciamento na primeira meia hora do sábado, a pessoa para 234 

ser delegado tem que acompanhar todo o processo inclusive a Palestra Magna, discutir as 235 

proposições das Pré-Conferências. A Sra. Palmira Rangel defendeu que fosse alterado o texto 236 

original porque muitas pessoas não podem participar dos dois dias. Foi colocado em votação e por 237 

onze votos favoráveis, três contrários e nenhuma abstenção foi aprovada a proposta que o 238 

credenciamento dos delegados titulares seja realizado no dia cinco de julho de dois mil e 239 

treze, das dezessete às dezenove horas e dia seis das oito às nove horas no local do evento.5) 240 

Destaque das Comissões. Foi encerrada a reunião às dezenove horas e cinquenta e dois 241 

minutose eu, João Luiz Noleto Meira lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será por mim e 242 

pelos membros da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, assinada. Cascavel, dezessete de 243 

junho de dois mil e treze. 244 
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