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Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Santo 

Antonio do Sudoeste – PR 

 

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte, as quinze horas teve 

início a reunião ONLINE do Conselho Municipal de Saúde através da 

Ferramenta de Comunicação Skype Web, na qual participaram de forma 

remota os conselheiros de saúde, a Diretora Do Departamento Municipal de 

Vigilância em Saúde Maíra de Sá Sguarezi, e o farmacêutico Mateus Milani 

Kuhn, onde foram tratados assuntos referentes ao Enfrentamento Municipal do 

COVID-19. Na ocasião, foi explicitado sobre a reorganização das unidades de 

Saúde, referendando a Unidade Sentinela, a qual está adequada para atender 

especificamente casos suspeitos do coronavírus, e a Unidade de Saúde Sete 

de Setembro e Jardim Fronteira onde são atendidos os demais casos que se 

fazem necessário, inclusive uma das unidades com horário estendido até as 

vinte e três horas (plantão noturno). Além disso, a Secretária ressaltou os 

poucos casos que estavam sendo atendidos na Unidade Sentinela, sendo a 

média diária de mais ou menos quinze pessoas. O farmacêutico Mateus, 

explicou sobre o medicamento cloroquina, em que a orientação da Secretaria 

de Saúde do Estado do Paraná, é de que, a liberação somente será realizada a 

nível de internamento hospitalar para casos graves. Inclusive, a conselheira 

Carmen questiona se, caso os médicos do Hospital e Maternidade Santa Izabel 

solicitarem o medicamento, como deverão proceder, então Mateus reforça, que 

o paciente que necessitar, deverá ser encaminhado via central de leitos. Na 

ocasião a Sra. Maíra explanou acerca dos testes rápidos que vieram para o 

município, citando a quantidade de cem testes recebidos, bem como, os casos 

que se enquadrariam para o acesso da população, no momento também 

informou sobre a imunização da Influenza H1N1, citando os grupos de risco 

que estão sendo vacinados (profissionais de saúde, idosos e profissionais da 

segurança pública) e que, com o passar dos dias, outros grupos do público-

alvo terão direito às doses. Para além disso, falou-se também em relação aos 

casos de dengue à nível municipal. A Assistente Social Eliziana explicou para 



os participantes sobre o processo de monitoramento dos munícipes, 

salientando que os monitorados são aqueles vindos de áreas endêmicas, 

àqueles que tiveram contato com casos positivos de COVID-19, como também, 

a população que passou pela Unidade Sentinela ou pelo Hospital e 

Maternidade Santa Isabel, com sintomas de ordem gripal ou de cunho 

respiratório. Nesse sentido, os monitoramentos são realizados de quarenta e 

oito em quarenta e oito horas, onde a equipe orienta acerca do uso dos 

equipamento de proteção individual e também da importância em manter o 

isolamento social, visando a proteção da saúde do monitorado e também das 

pessoas que convivem no mesmo cenário social destes. Frisa-se que foram 

atendidos alguns casos solicitados da Receita Federal, onde brasileiros vieram 

do País Argentino para o Brasil, sendo assim, a equipe comparece até o local 

para preencher a ficha de monitoramento, munidos dos equipamentos de 

proteção individual e também do termômetro para medir a temperatura do 

paciente. A Secretária ressalta que na data de primeiro de maio, que será 

feriado nacional, assim como foi em vinte e um de abril, a unidade de saúde 

sentinela estará aberta para atendimento durante o dia, como forma de auxiliar 

ao Hospital e Maternidade Santa Izabel que já faz o atendimento de urgência e 

emergência. Maíra explicou em relação as barreiras instaladas em dois pontos 

da cidade, sendo que o horário de funcionamento está sendo das sete horas da 

manhã até as dezenove horas da noite, onde funcionários da prefeitura 

municipal, sendo agentes comunitários de saúde e profissionais da secretaria 

municipal de educação realizam o monitoramento de pessoas que entram na 

cidade, preenchendo uma ficha e posterior a isso repassando a equipe de 

monitoramento para dar sequencia no trabalho. A conselheira Carmen, 

questiona se a secretaria recebeu algum recurso para o enfrentamento da 

pandemia, o que foi explicado pela Secretária Maria Elisa é do recebimento de 

um incentivo para enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional (crédito 

extraordinário) no valor de quarenta mil reais para a Atenção Básica e de 

oitenta mil reais para a Média e Alta Complexidade, e salientou que o plano de 

aplicação já está no setor de Contabilidade da Prefeitura. Não havendo mais 

questionamentos, as dezessete horas, encerrou-se a reunião, e para constar 

eu, Eliziana Carla Nunes da Luz, lavrei a presente ata, a qual após lida e 

aprovada será assinada por mim e pelos demais membros presentes. 


