
 

 

 

Ata da segunda reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde 

de Santo Antonio do Sudoeste – PR 

 

Aos vinte e sete dias do mês de março, com início às dezesseis 

horas, na Secretaria Municipal de Saúde, reuniram-se os 

conselheiros municipais de saúde e os representantes da Câmara 

Técnica da Dengue, para reunião ordinária do Conselho. Dando 

início, Dariéli agradeceu a presença de todos e apresentou a pauta 

da reunião: apreciação do Relatório Anual de Gestão doa não de 

2018 e o Relatório de Indicadores do SISPACTO de 2019. Em 

seguida apresentou em forma de documento à todos os 

conselheiros o Relatório Anual de Gestão do ano anterior e o 

Relatório de Indicadores do SISPACTO. Em apreciação ao 

Relatório, a conselheira Carmem questionou sobre o baixo número 

de preventivos. Dariéli também chamou a atenção sobre o 

crescente número de gravidez na adolescência, que é um indicador 

de saúde. A conselheira Maíra também explanou sobre os óbitos 

infantis. Relatou que foram avaliados quatro óbitos infantis, e 

segundo a investigação, forma dois de formas evitáveis e dois de 

forma não evitáveis, uma má formação e um sem causa básica 

definida. Um dos casos evitáveis foi de uma gestante e preferiu 

fazer o pré-natal no privado, e não tinha nenhuma consulta pré-

natal pelo SUS. Os conselheiros solicitaram que se busque 

estratégias para melhorar esses indicadores. A conselheira 



Carmem também questionou se as propostas da Conferência 

anterior foram atendidas. O conselheiro Rodolfo denunciou que 

algumas pessoas retiram remédio e não tomam corretamente e tem 

estoques de medicamentos armazenados em casa. A conselheira 

Ivonete sobre o agendamento que existe uma demora muito 

grande, relatou que a médica da sua Unidade de Saúde informou 

que algumas vezes envia paciente para o especialista e demora 

para sair o agendamento do paciente. Dariéli informou que a 

médica Martha que atende as demandas do posto se desligou da 

Secretaria, também comentou que o psiquiatra do CAPS também 

teve o contrato encerrado e que alguns médicos do Programa Mais 

Médicos estão saindo. Com isso, irá aumentar a demanda no 

Hospital e pediu a colaboração de todos para entendimento dessa 

questão. A conselheira Ivonete voltou a falar da reclamação da 

população sobre a falta de alguns exames e Dariéli explicou que 

eventualmente a máquina necessita de manutenção, estraga e isso 

prejudica o andamento da demanda de exames. Dariéli também 

informou que o processo de Chamamento Público dos exames 

laboratoriais ficou para 26/04/2019 e os valores de exames ficaram 

o da tabela sus. Sem mais, eu Cristiane Gomides Moro encerro a 

presente ata e tem lista de presença em anexo. 

 

 


