ATA nº 08/2021
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Santo Antonio do
Sudoeste – PR
Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um, teve início a
reunião com a leitura da pauta pela Presidente do Conselho Municipal de Saúde,
Antonia Nats, sendo: Leitura da ata da reunião anterior; Ofício nº 235/2021 da SMS ao
Conselho de Saúde; Cirurgias eletivas; Consultas especializadas e exames; Covid-19;
Endemias. Na sequencia, a Presidente Antonia agradeceu a presença da vereadora
Grasiela Cristina Giacobbo Nodari, presente na reunião, representando o poder
legislativo. Em seguida, fiz a leitura do Ofício nº 235/2021, o qual a Secretária de Saúde
Camila Regina Rodrigues explicou que o ofício é referente à solicitação de
credenciamento de duas equipes de atenção primária, que serão usadas para dar suporte
às equipes de atenção básica, nos horários onde não existe atendimento atualmente,
relatou também que não haverá a necessidade de contratação de novos profissionais
para compor as equipes visto que existem pessoas disponíveis para isso. De acordo com
as cirurgias eletivas, Camila comunicou que estão sendo retomadas após a paralisação
durante o agravamento da pandemia, e por isso a Secretaria de Saúde está realizando
visitas em hospitais buscando aqueles que têm interesse em fazer o credenciamento para
realização das cirurgias. Relatou que está sendo formalizado o processo de
credenciamento do Hospital Madre de Dio em São Miguel do Iguaçu, o qual fará
aproximadamente 100 (cem) procedimentos, os quais ainda estão em levantamento, e
depois disso, serão repassados para o conhecimento do Conselho. Ainda, Camila falou
que a Fundação Hospitalar da Fronteira, em Pranchita também está realizando o
credenciamento para realização de cirurgias gerais e ginecológias, as quais ainda estão
em processo de levantamento, e serão repassadas para conhecimento dos conselheiros
depois da finalização. A coordenadora da vigilância epidemiológica, Maíra, que
também esteve presente na reunião, orientou que essas cirurgias serão pagas com

101.000,00 (cento e um mil reais) reais que veio através de uma portaria com esse
recurso para investimento de cirurgias, o qual começa a ser utilizado em setembro e
deve ser finalizado em 31 (trinta e um) de dezembro deste ano. Maíra relatou que irá ter
como prioridade para a realização das cirurgias pessoas mais jovens, devido ainda
estarmos em época de pandemia do Covid-19. De acordo com as consultas
especializadas e exames, Camila relatou que no mês passado havia 715 (setecentas e
quinze) consultas de ortopedista aguardando na fila, e que no dia 26 (vinte e seis) de
agosto foi retirado um relatório e esse número caiu aproximadamente para 300
(trezentas) pessoas. Também relatou que a secretaria está buscando outros
credenciamentos de exames onde existia maior demanda na fila, e que somente neste
mês foram marcados em média 250 (duzentos e cinquenta) exames. Camila também
anunciou ao conselho que a Sociedade Brasileira de Gastrologia fará um estudo no
munícipio de Santo Antonio do Sudoeste, com a população de 50 (cinquenta) a 75
(setenta e cinco) anos com solicitação de exames de rastreio para câncer de reto. Sobre o
Covid-19, Maira relatou que apesar da quantidade de casos no município estarem
estáveis, a doença irá permanecer, e que a terceira onda do Covid-19 ainda pode
acontecer, também relatou que temos no Estado a circulação das variantes Lambda e
Delta do vírus, porém os casos são isolados e sem transmissão comunitária. Quanto a
vacinação, mencionou que quase 50 (cinquenta) por cento da população já está vacinada
com a segunda dose e que falta aproximadamente 3 (três) mil pessoas ainda serem
vacinadas. Quanto às endemias, Maíra disse que temos 46 (quarenta e seis) casos
notificados de dengue porém nenhum confirmado, e que a ação de remoção de
criadouros irá continuar com o setor de urbanismo repassando nos bairros para remover
mais uma quantidade de lixo que foi retirado dos domicílios após a primeira remoção.
Neste momento, não havendo mais questionamentos a Presidente Antonia encerrou a
reunião, e para constar eu, Halana Vilhalba lavrei a presente ata, a qual após lida e
aprovada será assinada por mim e pelos demais membros presentes.

