
   

17ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil 1 

e dezenove, às dezoito horas e vinte e sete minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: 2 

Balduíno Taques, 445 – Centro. Presentes os Conselheiros Titulares: Diego Osmar Rodrigues, 3 

Débora Lee, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Cesar José Campagnoli, Mayara Vitorino Gevert, 4 

Leandro Soares Machado, Paulo Saincler Heusi, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Ana 5 

Caetano Pinto, Luiz Carlos De Oliveira, Candido José Colesel, Luiz Carlos Gorchinski, Jefferson 6 

Leandro Gomes Palhão. Conselheiros Suplentes: Renata Moraes, Simone Schenfeld Monçalves, 7 

Maria Alina Lurdes Oliveira, José Rosa Gomes, Wagner Lusiano de Lima Guimarães, Isabela 8 

Sens Fadel Gobbo. O Presidente Leandro Soares Machado assume os trabalhos e procede a 9 

abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes. 1. Pauta: Leitura e Aprovação das 10 

atas: 15 ª e 16ª atas das reuniões ordinárias. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. Informes 11 

Gerais. 4. Ordem do Dia. 4.1. Votação da Programação Anual de Saúde (PAS) 2019. 4.2. 12 

Eleição para o cargo de Vice- Presidente. 4.3. Apresentação da implantação da Terapia 13 

Integrativa de Ozonioterapia e SISREG. 4.4. Votação da APAE referente à inclusão de 14 

profissional de psicologia no atual contrato. (Pauta: Leitura e Aprovação das atas: 15ª e 15 

16ª atas das reuniões ordinárias). O Presidente Leandro Soares Machado faz a leitura da 16 

pauta e coloca em votação a 15ª e 16ª atas das reuniões ordinárias. Aprovadas por 14 17 

(quatorze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. 2. Relatos Gerais das Comissões. O 18 

conselheiro Jefferson Leandro Gomes Palhão faz a leitura da memória da reunião do dia 17 19 

setembro de 2019. Coordenador da Comissão: Luiz Carlos Gorchinski; Relator eventual: 20 

Leandro Soares Machado. Conselheiros Presentes: Luiz Carlos Gorchinski, Ana Caetano Pinto e 21 

Leandro Soares Machado. Conselheiros Ausentes: Faltas justificadas: Charles Renan Pinto 22 

Aurélio (falta justificada) e Inês Chuy Lopes (motivo de doença). Wagner Lusiano de Lima 23 

Guimarães; Giovanni Augusto Kalempa Panazzolo, Regina Rosa Pedroso Rosa e Diego Osmar 24 

Rodrigues. Convidada: Coordenadora de Projetos Alexandra Luise Lopes. Início da reunião: 25 

17h40. Pauta da Reunião: Análise da Programação Anual de Saúde exercício 2019. Avaliação 26 

do pedido da APAE (inclusão de profissional – psicólogo). Análise da Programação Anual de 27 

Saúde exercício 2019: Explicações sobre os seguintes itens: 4; 13; 22; 25; 41; 42; 55 e 76. 28 

Esteve presente na reunião a representante da Fundação Municipal de Saúde (FMS), 29 

Coordenadora de Projetos Alexandra Luise Lopes, respondendo os seguintes itens: Item 4: O  30 

Ministério da Saúde em 2018 limitou em apenas 3 os projetos de reformas para Unidades de 31 

Saúde. Item 13: Que no primeiro quadrimestre já foram adquiridos 5 equipamentos de 32 

conservação de vacinação, contemplando 5 Unidades de Saúdes. Item 22: Que a proposta de 33 

aquisição de veículos é de caráter propositivo, conforme repasse da verba, que atenderá os 4 34 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família NASF do município. Item: 25: Aguardando o repasse do 35 

equipamento da SESA. Item 41: Foram contratados 2 profissionais farmacêuticos. Item 42: O 36 

concurso foi realizado em 2018 e homologado em janeiro de 2019 (sem indicador de meta). Item 37 

55: No 1º quadrimestre foram contratados 11 enfermeiros (sendo que a meta era 10). Item 76: 38 

Que a meta está em curso e que somente no final do ano será tabulado a porcentagem. Obs: A 39 

coordenadora informou que cumpre ressaltar que as metas são apenas uma previsão e que a 40 

sua execução depende de diversos fatores. A Comissão deliberou com parecer favorável para a 41 

aprovação da Programação Anual de Saúde do exercício de 2019. Avaliação do pedido da 42 

APAE (inclusão de profissional – psicólogo): Em análise aos contratos vigentes foi constatado 43 

que a entidade APAE apenas mantém um contrato ativo referente à odontologia. Será verificado 44 

se a entidade quer um aditivo ao contrato atual ou se quer um novo convênio com o município 45 

ou se pretende fazer um contrato com o Ministério da Saúde. Foi solicitado para a secretaria 46 



   

executiva entrar em contato com a entidade APAE para esclarecimento. Reunião encerrada: 47 

18h43. 3. Informes Gerais. O conselheiro Luiz Carlos De Oliveira fala que foi convidado para 48 

participar no Jardim Paraíso do Conselho Local, para ele foi muito importante à disposição das 49 

pessoas para ter esse conselho na vila deles e que vale a pena dar o respaldo para eles, pois a 50 

força de vontade deles; e que ele se dispôs para o que precisarem. O conselheiro Cesar José 51 

Campagnoli fala sobre a portaria 930 de maio de 2019 que constitui o programa Saúde na Hora, 52 

e essa portaria está possibilitando que o município se habilite a uma carga horária de sessenta 53 

horas e de setenta e cinco horas ambas elas com saúde bucal, essas sessenta horas sendo 54 

divididas em onze horas diárias e mais cinco horas no sábado que é uma opção do município ou 55 

setenta e cinco horas com quinze horas diárias mais cinco horas nos sábados ou domingos. 56 

Fala que já existem quase 1940 (mil novecentos e quarenta) unidades de saúde da família no 57 

Brasil que já aderiram à saúde na hora, quase 150 (cento e cinquenta) municípios de 23 (vinte e 58 

três) estados. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fala que participou da Comissão Intersetorial 59 

de Avaliação do Contrato 394/2016 no Hospital Amadeu Puppi no dia 18/09/2019. Participou 60 

também da reunião na UPA Santa Paula do Comitê Gestor do Contrato 0422/2014 e de Gestão 61 

Integrada da Santa Paula no dia 17/09/2019 com pauta tratando de: Apresentação e discussão 62 

do relatório de produção mensal referente aos resultados obtidos no mês de agosto/2019. A 63 

conselheira Debora Lee fala que veio deixar claro para os conselheiros que é uma mera 64 

oficialização por que a denúncia vai ser feita ao conselho, leitura da denuncia pela conselheira 65 

Debora Lee, vimos através desse denunciar o comportamento do Sr. Cleiton motorista, 66 

socorrista e Anderson socorrista que são profissionais do SAMU Ponta Grossa que na data de 67 

13/09/2019 prestava seu atendimento no Grupo Renascer, onde estavam presentes na 68 

instituição Sr. Márcio professor da UEPG, Debora Lee Comassetto Machado agente de ação, 69 

William Pereira usuário do serviço, Fernanda Riquelme voluntária da instituição. Nesta data 70 

segundo relatos dos sujeitos presentes a Sra. Célia Aparecida Carneiro de Souza teria sentido 71 

sintomas ansiosos resultando em convulsões e desmaios no ato em torno das 15 horas 72 

acionaram o SAMU por três vezes informando o estado da Sra. Atendida, ás 15h45 a 73 

ambulância chegou ao local onde presenciaram que a Sra. Célia estava deitada no chão visto 74 

que não conseguíamos mantê-la deitada nas cadeiras ou em uma posição que a protegesse dos 75 

demais riscos. Os profissionais do SAMU realizaram os primeiros questionamentos, porém essa 76 

estava com os pensamentos desorganizados e sem conhecer os profissionais do Grupo 77 

Renascer, assim que os socorristas se dirigiram à ambulância voltaram sem nenhum material e 78 

no ato pediram para que ela sentasse na cadeira, mas demonstrava estar sem forças, o qual os 79 

dois se referiam de forma ríspida, isto é, “fingimento ela quer que a gente pegue ela” 80 

posteriormente buscaram a maca e deixaram no portão da instituição, após isso levaram a Sra. 81 

Célia até a maca e no ato perceberam que os socorristas usaram de pouco tratamento com a 82 

mesma e de forma grosseira levaram a paciente até o pronto-socorro, onde a mesma depois de 83 

medicada permaneceu em observação e foi liberada. Cabe ressaltar que a Sra. Célia é 84 

acompanhada pelo CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), no dia seguinte a Sra. Célia relatou 85 

dores nos braços devido o pouco trato dos socorristas. O presidente Leandro Soares Machado 86 

coloca em votação a inclusão de pauta tratando da votação referente à APAE. Aprovada a 87 

inclusão de pauta. 4. Ordem do Dia. 4.1. Votação da Programação Anual de Saúde (PAS) 88 

2019. O presidente Leandro Soares Machado coloca em votação a Programação Anual de 89 

Saúde. Aprovada por unanimidade. 4.2. Eleição para o cargo de Vice- Presidente. O 90 

presidente Leandro Soares Machado fala que por aclamação o conselheiro Jefferson Gomes 91 

Palhão foi eleito como vice-presidente. 4.3. Apresentação da implantação da Terapia 92 



   

Integrativa de Ozonioterapia e SISREG. O Sr. Paulo Roberto Pagano dentista na prefeitura há 93 

29 anos juntamente com a doutora Rosangela que está na prefeitura há 38 anos. Fala que 94 

recentemente implantaram a Ozonioterapia na odontologia. Hoje nós trabalhamos em parceria 95 

no hospital Municipal fazendo atendimento de pacientes não só na odontologia do consultório, 96 

mas como na UTI também. La a gente faz um trabalho de Ozonioterapia, são moléculas de 97 

oxigênio montadas de uma forma especial e quando elas são montadas dessa forma pegamos 98 

duas moléculas de oxigênio e mais um átomo de oxigênio e nos construímos o ozônio. Quando 99 

fazemos isso o oxigênio muda as propriedades e passa ter as propriedades que nos interessa 100 

no ponto de vista medicinal e para fazer isso usamos um aparelho chamado gerador medicinal 101 

de ozônio e esse gerador vai pegar as moléculas de oxigênio e no ambiente rico de oxigênio 102 

medicinal com alta tensão ele vai produzir o ozônio que nos vamos usar. Nós sabemos que a 103 

camada que temos em volta da terra chamada de camada de ozônio e essa camada nos 104 

protege dos raios ultravioletas do sol que causam diversas alterações orgânicas, mutações, 105 

cataratas, cegueiras, queimaduras, problemas em plantações na agricultura e causa o câncer. 106 

Como a camada nos protege muito cientistas começaram a estudar se o ozônio teria algum tipo 107 

de ação protetiva com o intuito curar certas doenças provocadas por essa radiação e ai que 108 

surgiu a Ozonioterapia. Ela não é tão conhecida no Brasil ainda por ser recente, mas em outros 109 

países como Alemanha já é usada desde 1890 quando surgiram os primeiros trabalhos 110 

envolvendo estudos quanto à ação bactericida naquela época a Europa passava por epidemias 111 

e principalmente de cólera e essa epidemias não tinham controle porque não existiam formas de 112 

se tratar, pois não existia antibióticos então na Alemanha começou a pesquisar o uso do ozônio 113 

pra tratar essas doenças, mas ela ganhou uma grande ênfase 1910 durante a primeira guerra 114 

mundial quando o alemão chamado passou a usar ozônio no campo de batalha então os 115 

soldados sofriam acidentes, levavam tiros, estilhaços de bombas e voltavam pros hospitais de 116 

campanha muito debilitados e como não existia uma forma de eliminar as contaminações 117 

bacterianas o doutor passou a usar o ozônio pra tratar esses soldados, então eles se 118 

recuperavam de uma forma muito mais rápida e eficiente, do que utilizando as medicações 119 

“usadas naquela época”. O doutor era diferente, quando drenava ele usava o ozônio e 120 

recuperava os soldados, depois eles voltavam para o campo de batalha. Como Ozonioterapia é 121 

uma coisa muito antiga ela surgiu antes da descoberta do primeiro antibiótico que foi em 1928 122 

pelo Dr. Alexander Fleming, em 1928 foi o divisor de águas porque até então a Ozonioterapia 123 

era dita como uma grande terapia para tratar os pacientes que tinham algum tipo infecção. A 124 

partir de 1928 direcionou-se toda a atenção pros antibióticos e nisso a Ozonioterapia caiu “em 125 

desgraça” porque surgiu uma coisa chamada laboratório farmacêutico, as grandes empresas 126 

investiram na venda de antibióticos e medicamentes, muito mais fácil ganharem dinheiro 127 

produzindo antibiótico e medicamentos do que uma terapia que não pode ser patenteada porque 128 

o ozônio não pode ser patenteado. Em 1975 o Dr. Heinz Konrad médico paulista introduziu a 129 

Ozonioterapia no Brasil como uma terapia experimental, ele trouxe geradores de ozônio da 130 

Europa e passou a utilizar esses gerados no Brasil no intuito de transformar uma terapia em uma 131 

terapia médica. Em 1975 o conselho federal de medicina conheceu a Ozonioterapia não como 132 

uma terapia, mas como um experimento experimental, e de lá pra cá a medicina luta para que 133 

Ozonioterapia passe a ser uma terapia e não só uma terapia experimental, mas como uma 134 

terapia medica realmente. Mas a gente sabe que a força dos laboratórios de medicamentos é 135 

muito grande, até hoje eles não conseguiram aprovar a Ozonioterapia como uma terapia médica, 136 

infelizmente. Em 2015 o conselho federal de odontologia reconheceu a Ozonioterapia como uma 137 

terapia odontológica então nós podemos usar dentro da odontologia para tratar os nossos 138 



   

pacientes, foi o primeiro conselho a conhecer a Ozonioterapia como uma terapia realmente 139 

medicinal, mas pra uso odontológico então nós podemos usar para todas as áreas da 140 

odontologia. Aconteceu que ao contrário ao próprio Conselho Federal De Medicina e contrário a 141 

vontade dos laboratórios farmacêuticos em 2017 o Ministério da Saúde reconheceu a 142 

Ozonioterapia como uma terapia passível de ser usada no SUS, então hoje ela é uma terapia 143 

reconhecida como várias outras. Após ser habilitado como profissional de Ozonioterapia com o 144 

curso concluído, propôs a secretaria de saúde que nós passássemos a fazer na odontologia o 145 

uso dessa terapia, a secretaria prontamente aceitou a ideia e foram apresentados a ela todos os 146 

motivos do porque era necessário fazer, ela autorizou a compra do gerador de ozônio e nós já 147 

estamos trabalhando com essa terapia no Hospital Municipal há dois anos, e desses dois anos 148 

um ano o Sr. Paulo Roberto Pagano cedeu seu próprio aparelho e quando chegou o do 149 

município passaram a usa-lo.  E com a Ozonioterapia pode se tratar diversos tipos de doenças, 150 

ela estimula o seu corpo a se curar utilizando moléculas que estão presentes no nosso corpo. 151 

Existem apenas três contra indicações na Ozonioterapia, todas elas relacionadas a sangue e 152 

algumas relativas, inicio de gravidez é uma delas, mas todo o resto é em relação ao sangue pelo 153 

fato do ozônio atuar muito presente na corrente sanguínea. O ozônio é eficaz contra todos os 154 

tipos de bactérias e sempre será diferente dos antibióticos que vão perdendo sua eficácia. A 155 

senhora Patrícia de Barros Oliveira faz a apresentação do SISREG. Sistema online, criado para 156 

o gerenciamento de todo complexo regulatório indo da rede básica à internação hospitalar, 157 

visando humanização dos serviços, maior controle do fluxo e otimização na utilização dos 158 

recursos. Implantação: Apenas agendas físicas com prontuários manuais e dados para 159 

faturamento. A saúde bucal do município carecia de um projeto de implantação desta ferramenta 160 

de gestão, que incorporasse elementos inovadores, as sugestões dos cirurgiões dentistas 161 

envolvidos nos diversos postos de atendimento. Objetivos: Controlar, avaliar, quantificar, 162 

qualificar, revisar os processos, fluxos e melhor acompanhamento dos serviços prestados pelos 163 

cirurgiões dentistas. Futuramente tais dados poderão ser utilizados para pesquisas institucionais, 164 

reforçando o caráter de retorno da prestação de serviços para a comunidade. Por meio dos 165 

dados como os anteriores poderemos obter um melhor aproveitamento do bem público, boas 166 

práticas de gestão e um caminhar na saúde coletiva mais abrangente e satisfatória. 4.4. 167 

Votação da APAE referente à inclusão de profissional de psicologia no atual contrato. O 168 

presidente Leandro Soares Machado fala que por falta de quórum a votação da APAE ficará 169 

para a próxima reunião. O presidente Leandro Soares Machado encerra a reunião 20h53min.  170 


