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Ata nº 08/2022. Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, foi realizada 1 
a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Irati, na Casa dos Conselhos 2 
Municipais. A reunião teve início com a presidente realizando a leitura da pauta com a 3 

inclusão de assunto solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde: Apresentação do 4 
Relatório Anual de Gestão e Relatório Detalhado de Prestação de Contas da Secretaria 5 
Municipal de Saúde, sendo aprovada por todos. Em seguida, Carla passa a palavra para 6 
Mariana, para que a mesma realize a apresentação do Regimento Interno da XIV 7 
Conferência Municipal de Saúde. Mariana inicia a leitura do regimento, sendo solicitado 8 

alteração pela conselheira Kelly no art. 05; a conselheira solicitou que a palestra seja 9 

realizada antes das discussões das propostas da Conferência anterior, tendo em vista que 10 

é a palestra que norteia as discussões; em continuidade, no art.25, Carla expõe que a 11 
Secretária Jussara deverá indicar um relator e um coordenador para a realização da ata e 12 
do relatório da XIV Conferência Municipal de Saúde; Kelly faz a sugestão que seja alterado 13 
a palavra grupo para plenária no mesmo artigo, tendo em vista que não terá pequenos 14 

grupos de discussão, e expõe que o relator e coordenador deverão ser definidos pela 15 
Comissão. Carla expõe que o Secretário de Finanças, Senhor Juarez, comunicou que não 16 

irá liberar a transmissão da Conferência nas redes sociais e não irá liberar a internet para 17 
o local; Carla Spak questiona como será realizada a palestra, tendo em vista que o 18 
palestrante irá participar de forma on-line. Em seguida, Carla Mosele solicita que seja 19 

retomado o art.11, onde expõe quais entidades podem compor o Conselho, e após a 20 
realização da leitura, foi solicitado a inclusão das Instituições Educacionais Estaduais e 21 

Municipais. Em continuidade, Carla Spak questiona se a plenária final é para a eleição dos 22 
novos membros; Kelly explica que não, que a eleição dos novos membros é realizada 23 

dentro de cada grupo, onde os mesmos podem entrar em um consenso de quem fará parte 24 
do Conselho, ou realizar votação entre si. Após a realização da leitura do Regimento 25 
Interno, a conselheira Kelly questiona onde está o artigo que explica como será realizada a 26 
eleição dos novos membros; não contendo esta parte, os conselheiros solicitam que 27 

Mariana adicione a seção da Plenária Eleitoral após a seção dos Delegados; Kelly faz a 28 
sugestão que seja utilizado o mesmo texto do Regimento Interno da Conferência Estadual 29 
de Saúde. Em seguida, Carla coloca para aprovação o Regimento Interno da XIV 30 
Conferência Municipal de Saúde, com as alterações solicitadas, sendo aprovado por todos. 31 
Em continuidade a pauta, Carla passa a palavra para o Senhor Alejandro realizar a 32 

apresentação da Prestação de Contas do 3º Quadrimestre da Secretaria Municipal de 33 
Saúde referente ao ano de 2021; Alejandro inicia a sua fala expondo que o município conta 34 
com 23 Unidades Básicas de Saúde; um ambulatório; um pronto atendimento municipal; 04 35 
clínicas odontológicas. Em seguida, cita alguns serviços ofertados pela secretaria, como 36 
consultas médicas em clínica médica, pediatria, ginecologia e obstetrícia; procedimentos 37 

médicos ambulatoriais; procedimentos de enfermagem; atendimento odontológico; serviço 38 
de fisioterapia, dentre outros serviços ofertados. Expõe que no 3º quadrimestre do ano de 39 

2020 foi realizado o total de 33.672 consultas médicas, e no 3º quadrimestre de 2021 foi 40 
registrado o total de 42.250 consultas médicas; no 3º quadrimestre de 2020 foram 41 
realizados 101.453 exames básicos e no 3º quadrimestre de 2021, o total de 200.928 42 
exames básicos; atendimentos odontológicos no 3º quadrimestre de 2020: registrados 43 
3.854, e no 3º quadrimestre de 2021, o total de 12.850; consultas e exames especializados: 44 
o total de 6.393 no 3º quadrimestre de 2020, e no 3º quadrimestre de 2021, o total de 8.202; 45 
em seguida, expõe que na parte de farmácia básica, foram distribuídos o total de 4.846.020 46 
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medicamentos no 3º quadrimestre de 2020, e no 3º quadrimestre de 2021, o total de 47 
5.915.179 medicamentos distribuídos. Gerson questiona se continua aumentando o uso de 48 
psicotrópicos; Kelly expõe que esse aumento significativo não é somente no município de 49 

Irati, mas sim no país todo; Carla relembra que em uma reunião na 4ª Regional foi 50 
apresentado pela senhora Ismary o aumento do uso de psicotrópicos; Ismary expõe que 51 
pode trazer para a próxima reunião um estudo do aumento do uso de psicotrópicos, relata 52 
que quando começou a trabalhar no município, a mesma era contra receitar o uso de 53 
psicotrópicos e que muitos pacientes que a mesma atendeu e não receitou, voltaram ao 54 

Posto de Saúde para consultar com outro médico que receitasse os psicotrópicos; Gerson 55 
faz a sugestão que esse tema entre para discussão nas próximas Conferências; Kelly expõe 56 

que já foi discutido pela região no ano de 2009, que saúde mental deve ser colocada como 57 
prioridade; Carla relata que na Conferência de Saúde Mental, foi colocado as diversas 58 
medicinas alternativas, como acupuntura, floral, homeopatia, sendo um tratamento paliativo 59 
para ir retirando aos poucos os psicotrópicos; Carla expõe que talvez seja necessário o 60 

Conselho Municipal de Saúde expor a necessidade de um Conselho de Saúde Mental no 61 
município; Ismary expõe que o município está se movimentando para a criação de um 62 

Comitê de Saúde Mental que terá a participação de diversas áreas. Em continuidade, 63 
Alejandro faz a apresentação dos Indicadores de Saúde de Pactuação Interfederativa, onde 64 
expõe as metas estabelecidas pelo Ministério de Saúde; explica que o SISPACTO é 65 

avaliado através de 22 diretrizes: 1º indicador: Mortalidade prematura (30 a 69 anos), 66 
previsto 95 óbitos e o município teve 121; 2º indicador: Proporção de óbitos de mulheres 67 

em idade fértil (10 a 49 anos) investigados, obtendo 100% do percentual; 3º indicador: 68 
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida, estabelecido 98% e o município 69 
atingiu 99,20%; Kelly expõe que é importante ressaltar que a meta do 1º indicador ter 70 

aumentado não é bom; Alejandro expõe que muitas das mortes registradas nos indicativos 71 
tem relação com a COVID-19; 4º indicador: Proporção de vacinas selecionadas do 72 

Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade, meta 73 

estabelecida de 75% e o município alcançou 0%; Alejandro explica que o município teve 74 
crianças vacinadas, porém, como não atingiu a meta estabelecida, no sistema fica como 75 
zerado; Carla questiona se o Conselho Municipal de Saúde solicitar os dados corretos,  76 
pode ter acesso; Alejandro explica que o Conselho pode ter acesso aos dados reais do 77 
município, porém, para a aprovação do SISPACTO é necessário a apresentação dos dados 78 

retirados do sistema oficial do Ministério de Saúde; 5º indicador: Proporção de casos de 79 
notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação, sendo 80 
estabelecida a meta de 100% e o município atingiu a meta; 6º indicador: Proporção de cura 81 
dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes, sendo estabelecida 82 
a meta de 100% e o município obteve o percentual de 0%, tendo em vista que não tinha 83 

casos ativos de hanseníase no município; 7º indicador: Número de casos autóctones de 84 

malária, que não se aplica ao município; 8º indicador: Número de casos novos de sífilis 85 

congênita em menores de um ano de idade, a meta estabelecida sendo 1 caso e o município 86 
registrou 4 casos; 9º indicador: Número de casos novos de aids em menores de 5 anos, 87 
não sendo registrado casos no município; 10° indicador: Proporção de análises realizadas 88 
em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro 89 
residual livre e turbidez, sendo estabelecida a meta de 100% e o município atingiu 74,48%; 90 
11º indicador: Razão de exames citopatológicos do colo de útero em mulheres de 25 a 64 91 
anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária, 92 
estabelecida a razão de 0,80 sendo atingida a razão de 0,35; 12° indicador: Razão de 93 
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exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na 94 
população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária, sendo 95 
estabelecida a razão de 0,60 e alcançada a razão de 0,17; Ismary explica que neste 96 

indicador entra a questão da saúde da mulher ser centralizada, onde para contar nos 97 
índices, os atendimentos devem ser realizados de forma descentralizada e cada mulher 98 
deve ser cadastrada em uma unidade de saúde; expõe que os exames de preventivo são 99 
contabilizados apenas a cada três anos por mulher; 13º indicador: Proporção de parto 100 
normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar, estabelecida a meta de 44% 101 

sendo atingida o total de 47,16%; 14º indicador: Proporção de gravidez na adolescência 102 
entre as faixas etárias de 10 a 19 anos, sendo estabelecido o percentual de 10%, sendo 103 

alcançado 8,99%; 15º indicador: Taxa de mortalidade infantil, sendo estabelecido 4 mortes 104 
e o município registrou 7 óbitos; 16º indicador: Número de óbitos maternos em determinado 105 
período e local de residência, estabelecido o número de 1 óbito, sendo registrado 3 óbitos 106 
no município; 17º indicador: Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção 107 

Básica, sendo estabelecido o percentual de 75% e o município alcançou o percentual de 108 
64,22%; 18º indicador: Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do 109 

Programa Bolsa Família (PBF), meta estabelecida de 85% e atingida 45,38%; de acordo 110 
com Alejandro, sendo um resultado atípico decorrente da pandemia; 19º indicador: 111 
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica, estabelecida a meta 112 

de 60%, alcançada 60,52%; Gerson expõe que achou o índice de atendimento bucal muito 113 

baixo; Jussara explica que no ano de 2021, os consultórios de saúde bucal ficaram por um 114 
determinado período fechados devido a pandemia; 20º indicador: Ações de matriciamento 115 

sistemático realizadas por CAPS com equipe de atenção básica, sendo uma meta não 116 
alcançada pelo município; 21º indicador: Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% 117 

de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue, estabelecida a meta de 118 
6, sendo atingida 4; 22º indicador: proporção de preenchimento do campo ocupação nas 119 

notificações de agravos relacionados ao trabalho, estabelecida a meta de 100%, meta 120 
atingida pelo município; Alejandro finaliza dizendo que no total foram 42.8% as metas 121 
propostas atingidas, explica que mesmo com a pandemia de Covid-19, que começou no 122 
ano de 2020, a Secretaria Municipal de Saúde, além de focar nos esforços no combate a 123 
pandemia, manteve os atendimentos nas demais áreas. Em continuidade, Alejandro inicia 124 
a apresentação do Relatório Anual de Gestão, explicando que o relatório anual saúde 125 

possui o desenvolvimento do serviço de saúde resultante de suas ações, possui os dados 126 
quantitativos de produção de serviços assistenciais à população em atenção básica, explica 127 
que a base de dados são os sistemas de informação do Ministério da Saúde, que tabulam 128 

dados de informação hospitalar, ambulatorial, e atenção básica e os programas prioritários 129 
na Rede Municipal estão organizados para atender grupos de alto risco e áreas 130 
estabelecidas pela pactuação de indicadores de saúde; relata que de acordo com o censo, 131 

atualmente a população de Irati é composta por 30.057 homens e 31.031 mulheres; em 132 

seguida, realiza a apresentação do indicador de morbidade hospitalar, sendo todas as 133 
causas de internações hospitalares, explica que muitas internações estão relacionadas à 134 
Covid-19; em seguida repassa os dados de mortalidade por doenças infecciosas e 135 
parasitas, doenças do aparelho circulatório, neoplasias, doenças do aparelho respiratório, 136 

gravidez e puerpério, casos confirmados por óbitos de Covid-19; realiza a demonstração 137 
dos dados da produção de Ações e Serviços de Saúde, expondo os números de consultas 138 

médicas, totalizando 111.497 atendimentos nos três quadrimestres, e odontologia 139 
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totalizando 23.364 atendimentos nos três quadrimestres; explica que teve um grande 140 
aumento nas consultas médicas devido a última cepa da Covid-19 que resultou em muitas 141 
consultas e poucos internamentos; Gerson expõe que o atendimento em odontologia está 142 

baixo, e Jussara explica que os atendimentos odontológicos foram suspensos durante a 143 
pandemia, realizando somente atendimento de urgência; Gerson solicita que nas próximas 144 
reuniões seja apresentado o número de atendimentos odontológicos dos últimos 5 anos; 145 
Alejandro faz a sugestão que seja realizado um comparativo dos atendimentos 146 
odontológicos de 2021 com o 1º quadrimestre de 2022; Jussara expõe que foi realizada a 147 

contratação de mais 06 dentistas através do PSS e 08 técnicos de Saúde Mental; esclarece 148 
que o município precisa de um concurso, pois o quadro profissional está defasado; Leonel 149 

questiona Jussara com relação a falta de funcionários e a abertura de mais 03 Postos de 150 
Saúde; Jussara explica que serão mais 03 Estratégias de Saúde da Família dentro das 151 
unidades; Leonel fala sobre a importância de a mesma esclarecer isso para a comunidade, 152 
tendo em vista que a informação que chegou à comunidade é outra. Em seguida, Carla 153 

questiona os conselheiros da possibilidade em marcar uma reunião extraordinária para a 154 
continuidade da reunião; Gerson se posiciona favorável, expondo que se trata de um 155 

assunto denso que requer discussão; Jussara faz a sugestão que a reunião seja agendada 156 
para o dia 29/03/2022; Aldenir faz a sugestão que para a próxima reunião a secretaria traga 157 
os números reais do município, como por exemplo, a vacinação em crianças, onde o 158 

sistema aparece como zero e o município vacinou. Após, Carla coloca para votação a 159 
reunião extraordinária no dia 29/03/2022 às 08h15min, na sala de reuniões da Casa dos 160 

Conselho, sendo aprovado por todos. Em seguida, Mariana questiona se será colocado 161 
para aprovação a Prestação de Contas que foi apresentada por inteiro; Carla expõe que as 162 
duas apresentações entrarão para aprovação na reunião do dia 29/03/2022. Sem mais 163 

assuntos a tratar, a presidente Carla do Rocio Mosele encerrou a reunião. Eu, Mariana do 164 
Carmo Bueno da Rocha, redigi e assinei a presente ata com a presidente, e os demais 165 

conselheiros assinaram o livro de presença. 166 
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