
 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata da Reunião

05/09/2017

Ata da reunião ordinária  do Conselho Municipal  de Saúde,  realizada no dia  cinco de

setembro de dois mil e dezessete, às 13:30 na sede do Conselho.  Conste-se neste ato

que toda a reunião foi gravada em CD de áudio e que seu conteúdo é parte integrante

desta ata, bem como relação dos presentes consta no livro de controle de presença.

Presidente Nilson Pereira dá abertura com a leitura da ata da reunião anterior realizada

no dia  29/08/2017,  logo após votação houve aprovação da ata  por  unanimidade e  a

mesma será encaminhada ao fórum. Leitura e recebimento de ofício de substituição dos

representantes  Bruno Boaron, titular e André Luís Boaron, suplente  da Associação dos

Engenheiros, sendo os novos representantes indicados Rafael Esteven Reis, como titular

e suplente Edson Vaz da Silva. Passado para a primeira pauta do dia, apresentação sobre

a rede de saúde, a secretária de saúde Chrystiane Chemim deu as boas vindas a todos e

repassa para que as servidoras Franciele dos Santos Leite Couto e Kátia de Oliveira

Affonso façam a apresentação sobre o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde,

apresentado  sobre  a  visão  e  missão  da  Secretaria  de  Saúde,  novo  organograma  e

detalhamento  dos  departamentos,  divisões  e  seções  com  suas  atribuições  e

competências.  Discutido  sobre  os  níveis  de  atenção  a  saúde,  importância  do

fortalecimento da Atenção Primária no município de Campo Largo, visando promoção e

prevenção à saúde. Exposto sobre os equipamentos de saúde disponíveis e governança

da Secretaria Municipal de Saúde, como Unidades de Saúde, núcleo de especialidades –

NIS III e Pronto Atendimento, responsabilidades e competências de cada um, processo de

trabalho e porta de entrada no sistema de saúde municipal, programas desenvolvidos e

ofertados, como, por exemplo, saúde da mulher, criança, idoso, entre outros. Importância

do conselheiro conhecer o funcionamento da rede de saúde e auxiliar na orientação da

população. Dr Jane relata que historicamente haviam os médicos da família e por um

período houve uma formação voltada para especialidade,  porém isto foi  resgatado na

atualidade o médico da família.  Edirceu questiona sobre como é o funcionamento da

Unidade de Saúde da Família,  como deve ocorrer os agendamentos para que toda a

população seja atendida, explicado sobre o funcionamento e formas de agendamentos,

drº Eduardo questiona sobre a atenção secundária se é de competência do Estado e

sobre o nis de competência municipal, explicado pelas servidoras que o município possui



o serviço de especialidades de forma complementar, porém a competência é estadual; drº

Eduardo relata ainda sobre a importância de o município melhorar a oferta e o acesso ao

nível  secundário,  mesmo  havendo  a  competência  estadual,  tendo  em  vista  grande

demanda de algumas especialidades e exoneração de vários profissionais. A Secretária

de saúde Chrystiane relata que esta semana foi encaminhado a Secretaria Estadual de

Saúde  uma  relação  do  número  de  pacientes  em  fila  de  espera  em  algumas

especialidades e questionamento de como sanar estas filas de espera, relata ainda sobre

a  regionalização  que  com  nova  redação  da  Política  de  Atenção  Primária,  muitas

alterações estão previstas e a melhoria do acesso da população em todas as unidades de

saúde será facilitado, reforça ainda que o município está investindo primeiramente na

atenção primária  para  reorganizar  a  rede de saúde e após este  processo passará  a

restruturar a atenção secundária. Dr Eduardo reforça sobre que a Atenção Primaria deve

ser o foco porém a atenção secundária não pode estar esquecida e a secretaria deve

priorizar este nível de atenção, tendo em vista grande demanda. Retomado apresentação

e  mostrado  quais  atividades  estão  sendo  desenvolvidas  nas  unidades  de  saúde,

reestruturação dos serviços, auditoria do APSUS – Programa de Qualificação da Atenção

Primária.  Apresentado ainda aos Conselheiros  de Saúde o  formato  e composição da

versão preliminar  do Plano Municipal  de Saúde 2018-2021,  que foi  encaminhado aos

conselheiros para apreciação, Chrystiane sugere reunião extraordinária para discussão do

mesmo tendo em vista prazo para entrega ser até no máximo dia 30 de Setembro de

2017. Sugerido ainda a composição de uma comissão para análise do plano, conselheiros

discutem a forma de análise do mesmo, e a definição de uma comissão delimitaria o

acesso e discussão do tema; por maioria definido que todos os conselheiros fariam leitura

do  documento  e  agendado  reunião  extraordinária  para  o  dia  19  de  Setembro  para

discussão do mesmo com a presença de todos os conselheiros. Seguiu-se a pauta sobre

os exames de ecografias, a secretária de saúde explica que o município está enfrentando

dificuldades para realização destes exames, pois possui o equipamento porém não há

profissional  para  realização  dos  mesmos,  tem  comprado  exames  de  ecografia  de

prestadores,  porém  está  encerrando  saldo  destes  exames  e  necessita  abrir  novo

processo  licitatório  para  realização  destes  exames,  portanto  foi  apresentado  plano

operativo  para  contratação  deste  serviço,  com  valores  e  descriminação  de  tipos  de

ecografias  necessárias  para  apreciação  e  votação  do  conselho  de  saúde,  Suelen

questiona que as ecografias das gestantes que hoje tem saído para Curitiba, a unidade de

Saúde tem observado que muitas tem faltado,  pois  não sabem se deslocar  até lá,  e

questionou sobre a possibilidade de verificar para que este contrato seja no município,



facilitando o acesso e diminuindo o absenteísmo. Presidente Nilson coloca em votação e

Plano Operativo para as ecografias foi aprovado por unanimidade. Próxima Pauta Plano

Operativo para consultas de psiquiatria, secretária informa sobre a ausência de médico

psiquiatra  infantil,  e  dificuldades  com  psiquiatria  adulto,  pois  alguns  profissionais

exoneraram, foi aberto processo seletivo para suprir estas necessidades, sendo que em

psiquiatria adulto uma pessoa passou, aceitou a vaga e poderá assumir a vaga somente

em fevereiro  devido etapa de finalização do curso,  em psiquiatra  infantil  passou uma

pessoa e a mesma não aceitou a vaga, outro agravante é que o profissional de psiquiatria

do Hospital Infantil se aposentou e não há previsão de contratação de outro profissional

no serviço, a secretaria de saúde expõe o plano que trata sobre a compra de consultas de

psiquiatria  em  caráter  complementar  por  período  de  2  meses,  através  de  processo

licitatório, visando sanar demanda reprimida atual de 300 pacientes, através da compra

de  400  consultas  em  psiquiatria  no  município  de  Campo  Largo,  valor  de  referência

conforme tabela  sus,  foi  levantado  debate  sobre  tal  assunto  devido  à  dificuldade  de

compra deste  serviço  conforme tabela  SUS e  urgência  em adquirir  o  mesmo,  porém

secretária  explica sobre a importância de que todas as etapas sejam realizadas para

compra do serviço tendo em vista que se trata de serviço público e legalidade necessária.

Discutido sobre os casos de pacientes psiquiátricos atendidos no serviço de urgência e

emergência, pois diversas dificuldades têm sido enfrentadas para encaminhamentos dos

mesmos, regulação pela central de leitos, e conselheiros sugerem discutir estes assuntos

em parceria com Ministério Público, é proposto a votação do plano operativo atual e caso

fracasse este processo licitatório o conselho mostrou-se disposto a auxiliar no que for

necessário  para  emissão  de  documentos  que  possam  dar  subsídio  para  resolver  a

questão das consultas  psiquiátricas,  desde que respeitando a lei  de responsabilidade

fiscal. Colocado em votação Plano Operativo para consultas de psiquiatria sendo que o

mesmo foi aprovado por unanimidade. Presidente Nilson dá por encerrada a reunião. Eu

Franciele dos Santos Leite Couto, servidora da Secretaria Municipal de Saúde lavrei a

seguinte ata, que segue assinada por todos os conselheiros de saúde
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