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APRESENTAÇÃO

“Desafio da saúde na Pandemia; Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS); Financiamento
e fortalecimento do controle social”

O tema da 13ª Conferência Municipal de Saúde de Campo Magro pretendeu colocar,
no centro da discussão, os desafios trazidos pela pandemia para o Sistema Único de Saúde.
Um olhar sobre os movimentos que visaram atender às novas demandas e suas fragilidades.
Entender o contexto nacional e os movimentos contrários ao SUS, como redução no
financiamento e adoção de medidas privativistas pelo governo central. Lutar é preciso.
Defender o SUS como direito de todos também o é.
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INTRODUÇÃO
Estamos no ano de 2021 e desde 2019 enfrentamos um dos maiores desafios que a
humanidade já enfrentou: vidas ceifadas, sofrimentos de toda ordem. Parece que a ordem
natural das coisas está invertida. Desenvolvemos campanhas e instituímos leis clamando
para que as pessoas fiquem em casa; que as atividades humanas (religiosas, comerciais, de
lazer e educacionais) não se realizassem. O poder público (estadual e municipal) instala
barreiras para impedir que as pessoas circulem. Como se, de repente, o único desejo é que
tudo pare. Não somos mais desejados. Ou, visto de outra forma, somos tão desejados que é
preciso conter, de todas as formas, o único inimigo que pode nos afetar e destruir: o novo
coronavírus.
Para isso, é necessário conter os mecanismos de transmissão. Neste período, toda a
atenção do serviço de saúde voltou-se para o enfrentamento da COVID-19 e da pandemia
mundial. Em nosso município foram elaborados planos de contingência e, assim,
instituíram-se o Comitê de Operações Emergenciais - COE, a Unidade Sentinela para
Sintomáticos Respiratórios, a Unidade de Telemonitoramento da COVID-19 com equipe
multidisciplinar, o fechamento temporário de unidades de saúde para aproveitamento de RH
nas novas ações. Fomos bem-sucedidos no combate à doença, que ainda nos afeta de
sobremaneira, mas agora já em condições melhores, na medida em que a vacinação
progride.
Neste contexto, somos desafiados a construir e realizar a 13ª Conferência Municipal
de Saúde. E de que forma? Reuniões presenciais não estão permitidas para evitar
aglomerações. E então, como realizar as pré-conferências, tão importantes para a
construção coletiva de uma conferência? E como realizar a própria conferência? Mas o
Conselho Municipal de Saúde lançou mão das experiências do próprio período pandêmico
para buscar alternativas: realizar a conferência virtualmente.
E assim, a conferência foi realizada, numa programação desenvolvida em várias
etapas: Live de abertura; período para inscrição de propostas, delegados e membros do
Conselho Municipal de Saúde; momento para votação presencial para eleição do conselho e
Live da Plenária Final para apreciação e votação das propostas e apresentação dos membros
eleitos. Com efeito, uma experiência nova. E talvez o melhor convite para realizar a melhor
conferência municipal de saúde da história do município. Assim, propôs-se debater os
seguintes eixos:
Eixo Atenção Básica: A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro nível de atenção
em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e
coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com
o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de
saúde das coletividades. Trata-se da principal porta de entrada do SUS e do centro de
comunicação com toda a Rede de Atenção dos SUS, tendo na sua composição as Unidades
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Básicas de Saúde e suas Equipes de Estratégia de Saúde da Família, Saúde Bucal, Agentes
Comunitários de Saúde.
Eixo Assistência Farmacêutica: Tem entre seus objetivos Implementar as atividades
relacionadas à reorientação da Assistência Farmacêutica Básica, com o propósito de ampliar
o acesso dos usuários do SUS aos medicamentos básicos, promovendo seu uso racional.
Eixo Urgência e Emergência: Buscando sempre o acolhimento com classificação de
risco e resolutividade, a organização da Rede de Urgência e Emergência (RUE) tem a
finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de saúde com o objetivo de ampliar
e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência e
emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna. O Município de Campo Magro
tem a Unidade de Saúde 24 Horas como referência dos casos de urgência e emergência
Eixo Saúde Mental: A Política de Saúde Mental é estruturada por meio da Rede de
Atenção Psicossocial (RAPS), que conta com diversos pontos de atenção para acolhimento e
tratamento de pessoas com transtornos mentais e usuárias de álcool e drogas.
Eixo Regulação e Avaliação em Saúde: Controle e Avaliação são processos inerentes
à função de gestão, voltados para os aspectos quantitativos, qualitativos, físicos e
financeiros das políticas de saúde. O monitoramento, controle e avaliação da prestação de
serviços de saúde à população são responsabilidades dos gestores estaduais e municipais,
tendo como um dos principais insumos para estas práticas o processo de contratação de
serviços complementares.
Eixo Administração: O Departamento de Administração da Secretaria de Saúde tem
como responsabilidades direcionar, instruir e acompanhar os atos e processos relativos a
pessoal, manter registros referentes à vida funcional dos servidores da secretaria e o
desenvolvimento dos recursos humanos da Pasta, programar as necessidades, e controlar
quantitativamente e financeiramente os materiais permanentes e insumos da Secretaria
Municipal de Saúde, administrar o protocolo e arquivo da secretaria, bem como
acompanhar e dar andamento aos processos no Sistema de Protocolo, direcionar os serviços
de transporte, telefonia, manutenção dos equipamentos, planejar e supervisionar as
atividades de informática no âmbito da secretaria.
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RELATÓRIO FINAL
A 13ª Conferência Municipal de Saúde de Campo Magro teve sua cerimônia on-line
de abertura realizada em 28 de julho de 2021 com a participação de 162 pessoas e 16
delegados. No decorrer de suas atividades, conforme a programação abaixo, houve diversas
participações e proposições, finalizada com 146 participantes em 18 de julho de 2021 na
aprovação das propostas. Toda a 13ª Conferência Municipal de Saúde de Campo Magro
deu-se de acordo com o Regimento Interno e Decreto Municipal nº 399/2021 (em Anexos).
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PROPOSTAS APROVADAS
Eixo I – Atenção Primária em Saúde
1. Atuar para reduzir as morbidades e as mortalidades por fatores de risco e de proteções
modificáveis, decorrentes de doenças crônicas não transmissíveis.
2. Realizar ações e práticas educativas de promoção à saúde nas academias ao ar livre com
profissional para instrução, considerando a atividade física/lazer como questão fundamental
de saúde pública, visando combater o sedentarismo, a obesidade infantil e juvenil e
promovendo o envelhecimento ativo e saudável.
3. Implantar a estratégia “Amamenta e Alimenta Brasil” em todas as Unidades Básicas de
Saúde do município para o fortalecimento das ações de aleitamento materno.
4. Articular uma rede de enfrentamento ao Transtorno de Acumulação com abordagem
interdisciplinar e intersetorial que aborde desde a identificação e territorialização desses
indivíduos até o tratamento e acompanhamento.
5. Manter as ações de promoção e prevenção em Saúde Bucal nas escolas com a realização
dos bochechos com flúor e escovação supervisionada.
6. Intensificar a sensibilização dos usuários sobre a importância da adesão aos programas e
tratamentos através das redes sociais e material audiovisual.
7. Fortalecer os grupos de Hiperdia, Diabetes, Gestantes e Puericultura, trabalhando de
forma multidisciplinar e interdisciplinar e estratificação de risco.
8. Realizar ações efetivas em todas as UBS ao cuidado nutricional das crianças, implantando
os grupos de puericultura.
9. Fortalecer e implantar as linhas de cuidados à saúde: Linha Guia do Diabético, Linha Guia
do Idoso, Linha Guia de Saúde Bucal.
10. Implantar protocolos municipais para atuação dos Enfermeiros.
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Eixo II – Assistência Farmacêutica
11. Melhorar a estrutura física da CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico –para
facilitar o recebimento de medicamentos e correlatos. Adequar a estrutura para dispensação
de medicamentos do Componente Especializada da Assistência Farmacêutica.
12. Renovar a estruturação da Rede de Frio da assistência farmacêutica, visto que se
ampliou a dispensação das canetas de insulinas humanas (NPH e Regular) atendendo à
Norma Técnica nº 84/2021 – CGAFB/DAF/SCTIE/MS.
13. Manter e ampliar a aquisição de medicamentos pelo Consórcio Paraná Saúde.
14. Prestar assistência e treinamento do uso de glicosímetros na dispensação do aparelho a
gestantes e insulinodependentes.
Eixo III – Urgência e Emergência
15. Implementar protocolos de segurança em cenários envolvendo violência, garantindo a
integridade do profissional.
16. Implantar um núcleo de atendimento aos profissionais da área da saúde com ofertas de
Terapias Ocupacionais e aconselhamento psicossocial a fim de qualificar e melhorar a
condição de trabalho do Servidor.
17. Implantar atendimento com Protocolo de Classificação de risco, ficando a triagem
privativa do enfermeiro conforme conselho de classe e legislação vigente.
18. Readequar a base SAMU conforme normas e legislação vigentes.
19. Garantir manutenções preventiva e corretiva dos equipamentos já existentes nos
serviços de saúde, bem como compra de equipamentos novos.
20. Adequar o serviço de lavanderia de acordo com normas hospitalares vigentes.
21. Manter ambulância branca na Unidade de Saúde 24 horas Samambaia, com profissional
condutor e técnico de enfermagem em todos os plantões, a fim de qualificar o atendimento
aos usuários.
22. Implantar painel eletrônico para atendimento na Unidade de Saúde 24 horas
Samambaia.
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23. Criar ala para pacientes psiquiátricos internados na Unidade que aguardam vaga na
Central de leitos psiquiátricos.
24. Articular com o Governo do Estado do Paraná o cumprimento de sua responsabilidade
constitucional no investimento em saúde do nosso município mantendo serviços e insumos
de média e alta complexidade.
25. Conscientizar a população quanto aos serviços prestados nas Unidades Básicas e no 24
Horas através das redes sociais e material audiovisual, estabelecendo critérios para
atendimento.
Eixo IV – Vigilância em Saúde
26. Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde, por meio das ações de vigilância, promoção
e proteção, especialmente no controle das doenças transmissíveis.
27. Criar plano de ação para enfrentamento dos maus-tratos aos animais, tratando-os como
agravo à saúde, e que identifique as vulnerabilidades das famílias tutoras desses animais.
28. Identificar e territorializar pacientes com Transtorno de Acumulação, atuando junto à
rede de enfrentamento ao transtorno já proposta.
29. Implementar vigilância a ataques e mordeduras – principalmente aos que envolvam cães
e gatos – com ficha de investigação própria e completa.
30. Criar Programa de Manejo e Controle Populacional de Cães e Gatos (PMCPCG) com
registro e identificação de todos os Cães e Gatos do município (por meio de microchips e
identificação visual), e suas estimativas populacionais.
31. Identificar e Territorializar os equinos das áreas de risco como forma de rastrear
zoonoses e maus tratos.
32. Intensificar as ações de fiscalização em conjunto com as Secretarias Municipais do Meio
Ambiente e Urbanismo.
33. Promover cursos para a manipulação de alimentos em parceria com a Secretária de
Indústria e Comércio.
34. Realizar articulação entre saúde e assistência social através de grupos de trabalho que
foquem em todos os tipos de violência, incluindo animal.
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35. Criar “Mapa da Violência” no município, identificando e territorializando todos os casos
de violência, incluindo animal.
Eixo V – Saúde Mental e Controle Social
36. Organizar uma rede para o enfrentamento ao Transtorno de Acumulação e que a RAPS
esteja diretamente envolvida, uma vez que o transtorno necessita de monitoramento para o
resto da vida da pessoa acometida.
37. Criar linha guia de Saúde Mental do Município, visando a qualificação da estratificação
de risco dos pacientes encaminhados para o serviço, bem com abordagem multiprofissional,
especializada e intersetorial, atentando-se às situações de autolesão, tentativas de suicídio e
uso de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas (cigarro, narguilé, álcool, drogas, etc.),
envolvendo as famílias nas abordagens.
38. Criar um grupo de trabalho e intervenção para pessoas com transtorno de acumulação
de animais e objetos, com integração entre Saúde e Assistência Social, criando grupos
voltados à identificação, encaminhamento e acompanhamento dessas pessoas no
município.
39. Construir o CAPS com espaço adequado para as oficinas e terapias, e que atenda as
situações necessárias para a manutenção do cuidado à saúde dos usuários e profissionais e
ações frente aos momentos pandêmicos.
40. Criar parcerias e convênios que intensifiquem as ações na linha de cuidado aos
dependentes químicos e portadores de transtornos mentais.
41. Garantir a ampliação da assistência em saúde mental por meio do apoio matricial, às
equipes da atenção básica e demais equipes onde se fizer necessário.
42. Investir nas ações de ampliação das ofertas terapêuticas, atendimentos individuais e em
grupos na atenção básica e/ou ambulatorial visando a prevenção, tratamento e
acompanhamento aos pacientes com transtornos mentais leves ou moderados.
43. Ofertar práticas integrativas complementares – PICs (acupuntura, auriculoterapia e
arteterapia) para os usuários das oficinas no CAPS e a outros pacientes nas UBS.
44. Criar protocolo e garantir atendimento e transporte da pessoa em situação de crise nas
unidades de saúde.
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45. Garantir a linha de cuidados para atenção às pessoas com transtornos do espectro do
autismo e suas famílias.
46. Proporcionar nos espaços intersetoriais ações de inclusão às pessoas com transtornos
mentais.
47. Manter a realização das oficinas de reabilitação terapêuticas de modo adaptado às
situações pandêmicas.
Eixo VI – Regulação e Avaliação em Saúde
48. Intensificar as ações de qualificação da fila de espera da central de marcação.
49. Buscar convênios/parcerias com universidades para atendimento das demandas com
escassez de prestadores do serviço de saúde pelo Estado.
50. Implementar “Faltômetro” como forma de conscientizar a população acerca de atrasos e
faltas a consultas nas UBS, CAPS e atendimentos especializados.
51. Criar mecanismos de responsabilização dos usuários faltosos às consultas de
especialidades, que não comunicarem no prazo suas ausências aos compromissos
assumidos, sem ferir direitos adquiridos garantidos pelos princípios e diretrizes do SUS.
Eixo VII – Administração em Saúde
52. Melhorar a manutenção nas Unidades básicas de saúde e 24 horas.
53. Implantar sala de apoio à amamentação em, pelo menos, uma unidade básica de saúde.
54. Reestruturar todas as unidades de saúde no interior com a construção de unidade
centralizada.
55. Ampliar horário de atendimento da UBS Viviane.
56. Divulgar as ações da Secretaria de Saúde: estrutura, organização do atendimento e
serviços prestados.
57. Adquirir novos equipamentos de informática.
58. Criar protocolos de fluxo de atendimentos do Transporte Sanitário.
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59. Implantar “Linha Saúde” - transporte interunidades com horários e itinerários fixos que
atenda toda a população urbana e rural de acordo com a sua necessidade.
60. Prever concurso público para preencher o quadro de funcionários da saúde e estender
suas ações de forma a atender toda a população campomagrense – admitir novos médicos,
clínicos gerais e especialistas, enfermeiros, enfermeiros especialistas, nutricionistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, profissionais da educação física, médicos
veterinários,
biólogos,
terapeutas
ocupacionais,
farmacêuticos,
biomédicos,
cirurgiões-dentistas, agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias e
auxiliares e técnicos de todas as áreas da saúde.
61. Intensificar as capacitações às equipes de saúde quanto a linha de cuidado materno
infantil visando qualificar a assistência prestada durante a gestação (pré-natal), o parto e
após o nascimento.
62. Manter o treinamento dos servidores em novas tecnologias/Sistemas de informação.
63. Adquirir materiais e equipamentos para impressão de etiquetas adesivas para
identificação de pacientes em pulseira e identificação de acompanhantes nos atendimentos
na Unidade de Saúde 24 Horas.
64. Assegurar quadro de funcionários da equipe de limpeza de acordo com os serviços de
saúde em todas as unidades, capacitando-os para a especificidade de suas tarefas ou
exigindo a capacitação da empresa terceirizada contratada para tal serviço.
65. Criar comissão que avalie e fiscalize as licitações referentes à Secretaria de Saúde,
descentralizando o processo e garantindo a participação de técnicos da área.
66. Manter e intensificar o Programa de educação Continuada com a realização de cursos e
capacitações a todos os profissionais das equipes de saúde e com a implementação de
protocolos específicos que assegurem os procedimentos e tarefas nas áreas de saúde
mental, doenças infectocontagiosas, patologias e transtornos crônicos, saúde bucal,
imunização e atendimentos de urgência e emergência.
67. Retomar as discussões junto à comissão do plano de cargos e salários.
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ANEXOS
ANEXO 1 - REGIMENTO INTERNO DA 13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CAPÍTULO I
FINALIDADES E OBJETIVOS
Art. 1º. – A XIII Conferência Municipal de Saúde de Campo Magro convocada pelo Prefeito
Municipal, será realizada de forma online do 28 de Julho até o dia 18 de Agosto de 2021,
através da pagina oficial da Prefeitura e do Conselho Municipal de Saúde no aplicativo
Facebook e no Site da Prefeitura.
Art. 2º. – A Conferência Municipal de Saúde é o fórum municipal de debates sobre a saúde,
aberto a todos os segmentos organizados da sociedade local, e terá os seguintes objetivos:
I. avaliar a situação e a política municipal de saúde,
II. definir a formulação da Política Municipal de Saúde,
III. discutir e propor sobre a organização e o funcionamento do Conselho Municipal de
Saúde.
IV. eleger os delegados dos usuários e fornecer subsídios para a Conferência Estadual de
Saúde.
V. eleger os representantes dos usuários que irão compor o Conselho Municipal de Saúde.
CAPÍTULO II
OS DELEGADOS
Art. 3º. – Poderão se inscrever junto à Comissão da Conferência Municipal de Saúde todas as
entidades, instituições e movimentos interessados no aperfeiçoamento do sistema de saúde
do Município, na condição de:
I. Delegados natos,
II. Delegados credenciados
III. Participantes/ observadores.
Parágrafo único – Os delegados de que tratam os incisos I e II deste artigo terão igual direito
a voz e voto durante a Conferência Municipal de Saúde enquanto que os
participantes/observadores terão direito somente a voz.
Art. 4º. – São delegados natos os membros do Conselho Municipal de Saúde.
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Art. 5º. – Participarão como delegados credenciados aqueles inscritos e indicados pela
Sociedade.
Art. 6º. – Serão observadores da Conferência Municipal de Saúde todos que,
individualmente participarem online.
Art. 7°.- Os delegados com direito a voz e voto serão devidamente credenciados, através do
Google Forms.
CAPÍTULO III
OS TEMAS DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL
Art. 6° - tema central da Conferência Municipal da Saúde será “Desafio da Saúde na
Pandemia – Defesa do Sistema único de Saúde e Financiamento e Fortalecimento do
Controle Social”
Parágrafo Primeiro – O tema central da XII Conferência da Saúde do Município de Campo
Magro, será dividido em sete eixos temáticos:
I –Atenção Básica;
II - Assistência Farmacêutica;
III - Urgência/Emergência;
IV - Vigilância em Saúde;
V – Saúde Mental
VI – Administração;
VII - Regulação e Avaliação em Saúde.
CAPÍTULO IV
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
Art. 7 – Durante os trabalhos da Conferência Municipal de Saúde serão organizados no site
da Prefeitura formulários para a indicação das propostas dentro dos eixos temáticos
Art. 8 – Serão encaminhadas para os delegados as propostas levantadas para debate e
votação
Art 9. As propostas que obtiverem no mínimo 30% de aprovação dos delegados será
direcionada para a Plenária Final
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CAPÍTULO VII
DA ELEIÇÃO DO CONSELHO
Art. 10. – Durante os trabalhos da Conferência Municipal de Saúde serão organizados no site
da Prefeitura formulários para a inscrição de candidatos membros do Conselho Municipal de
Saúde.
Art 11. A eleição será realizada de forma presencial em escrutino secreto a ser realizada na
sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde
Art 12. Terá direito a voto os delegados credenciados e natos.
CAPÍTULO VI
DA PLENÁRIA FINAL
Art.13- A Plenária Final da Conferência Municipal de Saúde será formada pelos delegados,
com direito a voz e voto, e pelos participantes com direito a voz, para deliberar sobre as
propostas apresentadas que serão discutidas e aprovadas.
Art.14- Caberá a Comissão Organizadora a elaboração do Relatório Final da Conferência
Municipal de Saúde, bem como sua divulgação e encaminhamento aos órgãos competentes.
Art.15 – Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
Art. 16 – Encerrado os trabalhos da Conferência Municipal de Saúde, procederá a
apresentação dos representantes eleitos, dos usuários que irão compor o Conselho
Municipal de Saúde .
Campo Magro 22 de Julho de 2021
Município de Campo Magro
Secretaria Municipal de Saúde de Campo Magro
Conselho Municipal de Saúde de Campo Magro
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