
 

 

 

ATA 10/2019 

Ata da décima reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de 

Santo Antonio do Sudoeste – PR 

 

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às quinze horas teve 

início a reunião do Conselho Municipal de Saúde com a Presidente Antonia, a 

qual cumprimentou a todos os conselheiros e fez a leitura da pauta. Então, fiz a 

leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por todos os presentes. 

Nesse momento, Maria Elisa deu sequencia, explicando sobre o desligamento 

da Dra. Bruna, sendo que no mês de outubro já não foi necessário pagar o 

auxílio moradia, pois a mesma já estava desvinculada do Programa e não 

trabalhou. Também foi explanado sobre o curso de urgência e emergência 

escolar e coletivo, em que a prefeitura realizou licitação para propiciar o curso a 

todos os condutores, sendo trabalhado de acordo com cada secretaria, ou seja, 

de acordo com a função de cada um. Maria Elisa ainda explica, que as maletas 

serão melhor organizadas, para não haver imprevistos na hora da viagem. O 

que é confirmado pela conselheira Carmen, sendo que muitas vezes 

presenciou que a ambulância chega carregar o paciente no Hospital e o 

condutor e a técnica de enfermagem percebem que não há maleta no veículo, 

tendo que ir buscar. Então, Antonia sugere que se organize uma maleta 

completa para cada veículo, acreditando que assim, não haverá mais 

problemas. A secretária de Saúde destaca sobre a mudança do horário de 

atendimento da farmácia do posto de saúde central, a qual passará a abrir as 

07:30 horas da manhã e fechará as 18:00 horas, sempre com a presença de 

um farmacêutico, após esse horário não haverá atendimento, somente no outro 

dia. Maria Elisa aproveita o assunto, para informar ao Conselho sobre uma lista 

de medicamentos em que o Psiquiatra do Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) solicita, justificando que obteria melhores resultados no tratamentos 

dos pacientes com doenças mentais, acredita-se que esses irão contribuir na 

redução do número de internamentos. Inclusive, a administração já autorizou a 



secretaria para organizar essa compra. Angela, conselheira e psicóloga do 

CAPS, acredita na possibilidade, de a longo prazo, os pacientes em uso 

dessas medicações reduzirem a ingestão medicamentosa. A secretária 

destaca, que solicitou da equipe do CAPS, o trabalho com os pacientes e 

também com os familiares, sendo que a pouco tempo, houve a perda de duas 

pessoas no município por suicídio, o que a assusta, pois não eram pacientes 

do CAPS, então, algo está passando despercebido no momento das 

extratificações, segundo ela. Na sequencia, Maria Elisa apresenta um relatório 

dos últimos vinte dias, em que reduziu significativamente o número de 

consultas do plantão noturno, acredita-se que as mudanças surtiram efeito, 

porém a Conselheira e representante do Hospital e Maternidade Santa Izabel 

Carmen, declara, que em contrapartida houve aumento do número de 

atendidos no plantão noturno, porém, de acordo com a Maria Elisa, o Hospital 

possui contrato para atender mensalmente qualquer cidadão do município 

sendo caso de urgência ou emergência, desde que, os postos de saúde 

estejam fechados, ou seja, no sábado, domingo, feriados e após as 23 horas, 

ou então, àqueles encaminhados com ficha do plantão, porém o paciente não 

deve escolher o médico, quem o atenderá será o plantonista do Hospital. Em 

relação a nova estrutura, Maria Elisa acredita que ainda esse ano será 

inaugurada. Também foi comentado sobre o concurso público, que abrirá 

vagas principalmente para agente administrativo os quais devem suprir a falta 

nas recepções, então, os agentes de saúde retornaram às suas atividades. 

Inclusive, a secretária, destaca sobre o treinamento que no primeiro momento 

seria somente para os recepcionistas e agora, será organizado para toda a 

equipe de atendimento. Aproveitando o assunto, o conselheiro Marcos, registra 

um ocorrido com seu familiar, no atraso do atendimento na unidade de saúde 

do Vila Catarina, onde ele acredita que a equipe está mal prepara, pois o 

paciente estava com febre alta e ficou aguardando a vez, sendo um caso para 

se priorizar. Em seguida, Carmen faz um convite ao Conselho para visitar a 

sala de emergência montada no Hospital com os equipamentos emprestados 

pela Secretaria Municipal de Saúde, na ocasião, a conselheira pediu como 

funciona o fornecimento de fraldas geriátrica, o que foi explicado pelas 

assitentes sociais Eliziana e Jussara, em que o município não possui programa 

para tal, o que acontece é que a Casa de Apoio Irmãos Cirilo da cidade de 

Francisco Beltrão, fornece alguns pacotes para nossos pacientes, no momento 

atendemos sete pessoas, e na fila de espera estão mais de 30 idosos 

esperando. Antonia, explica que anualmente a Associação de Senhoras 

Rotarianas realizam o bazar e que neste ano, estão atendendo seis pessoas, 



fornecendo fraldas com o dinheiro arrecadado. Apresentamos as atividades 

realizadas no outubro Rosa, inclusive o CAPS fez palestras com o enfermeiro 

Lucas e o Dr. Urgélio, falando sobre a saúde da mulher. Maria Elisa explica 

sobre o cronograma de férias, que será de novembro de dois mil e dezenove à 

fevereiro de dois mil e vinte, os profissionais irão sair, mais nenhuma equipe 

ficará descoberta. Na sequencia, foi explicado ao conselho sobre um ocorrido 

na equipe do Marcianópolis, onde houve um desentendimento com o médico e 

a enfermeira, e então, o médico está trabalhando em uma equipe da cidade, 

acredita-se que logo, a equipe terá medico novamente e tudo será resolvido 

para o bem de todos. Maria Elisa destaca que houve um aumento de cento e 

sessenta fisioterapias no mês. Para finalizar, a secretária relata que houve 

mudança no sistema federal para o repasso de recurso para as equipes, sendo 

antes, repassado pela per capta municipal, e a partir de agora, será pelo 

número de pessoas cadastradas nas unidades de saúde, a mesma aproveita a 

opurtunidade para expressar seu desejo em em organizar uma equipe para 

atender apenas os estrangeiros ou então, àqueles que são brasileiros e moram 

no país vizinho Argentina.Não havendo mais questionamentos, as dezessete 

horas e quinze minutos, encerrou-se a reunião, e para constar eu, Simoni 

Aparecida de Barros Carminatti, nutricionista, conselheira municipal de saúde e 

secretária excutiva deste Conselho lavrei a presente ata, a qual após lida e 

aprovada será assinada por mim e pelos demais membros presentes. 

 

 


