
Câmara Municipal de Curitiba

ATAS DAS REUNIÕES

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA
COMISSÃO DE SAÚDE, BEM ESTAR
SOCIAL E ESPORTE, REALIZADA NO
DIA VINTE E SEIS DE MAIO DE DOIS
MIL E VINTE, PARA APRESENTAÇÃO
DO RELATÓRIO REFERENTE AO
PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE DOIS
MIL E VINTE.

Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte, conforme Edital de
Convocação publicado aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte, no Diário
Oficial do Município de número oitenta e quatro, realizou-se a Audiência Pública
para apresentação de Relatório de Gestão referente ao primeiro quadrimestre de
dois mil e vinte. A Audiência Pública online foi presidida pelo Presidente da
Comissão de Saúde, Bem-Estar Social e Esporte, Vereador Dr. Wolmir, e
participaram os demais membros da Comissão, Vereadores Oscalino do Povo, Jairo
Marcelino, Noemia Rocha e Tito Zeglin. Participaram da apresentação, juntamente
com a Senhora Márcia Cecília Huçulak, Secretária de Saúde do Município do
Curitiba, o senhor Alcides Augusto Souto de Oliveira - Diretor do Centro de
Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, o senhor Márcio Camargo -
Chefe do Núcleo de Assessoramento Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde e
a senhora Beatriz Battistela  Nadas - Superintendente Executiva da Secretaria
Municipal de Saúde. - O SR. PRESIDENTE:- Encerrado o Pequeno Expediente,
passaremos à Audiência Pública da Secretaria Municipal de Saúde. Antes, porém,
com a palavra o Vereador Pier Petruzziello, para uma informação urgente à Casa.-
O Sr. Pier Petruzziello:- Bom dia, Presidente Tito Zeglin. Ansioso para, daqui a
pouco, escutar a nossa ilustre e querida Secretária Márcia Huçulak e toda sua
equipe. Na realidade, só para anunciar que Curitiba corrigiu o Portal da
Transparência do Coronavírus, já está no ar. Mandamos já no grupo dos
Vereadores: "corona.curitiba.pr.gov.br". Curitiba, que costuma ser a Capital da
transparência. Tivemos, reconhecidamente, essa pequena falha, já corrigida, para
que a população saiba o quão transparente têm sido a Secretaria de Saúde do nosso
Município e, claro, a Prefeitura de Curitiba. Era esse o registro, Sr. Presidente.- O
SR. PRESIDENTE:- Conforme Requerimento nº054.00003.2020, aprovado na
Sessão on-line do dia 18 de maio, os horários reservados à Ordem do Dia, Grande
Expediente e Explicações Pessoais desta Sessão Ordinária, estão destinados para a
realização da Audiência Pública de apresentação do Relatório de Gestão da Saúde,
referente ao 1º Quadrimestre de 2020. Portanto, convido o Presidente da Comissão
de Saúde, Bem-Estar Social e Esporte, Vereador Dr. Wolmir, para assumir os
trabalhos e iniciar a Audiência Pública.- Assume a presidência o Vereador Dr.
Wolmir.- O SR. PRESIDENTE:- Bom dia, Sras. e Srs. Vereadores, nossos
assessores, servidores, também a população que está nos acompanhando pelas redes
sociais. Damos início à Audiência Pública para apresentação do Relatório de
Gestão da Saúde, referente ao 1º Quadrimestre de 2020. Já está presente, na tela, a
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Secretária de Saúde Márcia Huçulak. A nossa Audiência Pública da Saúde terá a
duração de duas horas, como diz o nosso Regimento. Primeiro, passaremos a
palavra à Secretária para suas considerações, pelo tempo de quinze minutos; após,
passaremos a palavra aos Vereadores. Primeiro aos Vereadores que compõem a
Comissão de Saúde da Câmara Municipal: Oscalino do Povo, Tito Zeglin, Noemia
Rocha e Jairo Marcelino; depois, aos demais Vereadores. Secretária, a senhora já
está on-line? Bom dia, Secretária. Está me ouvindo bem? A SRA. MÁRCIA
HUÇULAK:- Bom dia. Estão me ouvindo? O SR. PRESIDENTE:- Bom dia.
Estamos ouvindo sim. E quero agradecer a presença da senhora, dos seus
assessores, diretores, superintendentes e, já de antemão, agradecer também todos os
servidores da Saúde que realizam um excelente trabalho aqui no Município de
Curitiba em prol da nossa população. Então, fica o registro do reconhecimento
desta Câmara Municipal. De imediato já quero passar a palavra à senhora, tendo
quinze minutos para as suas considerações.- A SRA. MÁRCIA HUÇULAK:- Bom
dia Presidente e todos os Vereadores. Dr. Wolmir, a nossa apresentação hoje será
um pouquinho diferente, por conta de toda essa situação do coronavírus. Então,
peço permissão, estou com o Márcio aqui do meu lado, que é o chefe do núcleo
financeiro, que vai fazer apresentação da parte financeira, que fazemos de praxe na
apresentação do relatório quadrimestral. Eu farei a apresentação das atividades do
primeiro quadrimestre. Estou, aqui ao meu lado, com o Dr. Alcides, que é o nosso
diretor da área de epidemiologia, que fará um apanhado rápido da situação do
coronavírus em Curitiba, e a Dra. Beatriz depois também, uma apresentação
rapidinha de tudo aquilo que gastamos, que compramos nesse período para deixar
bem esclarecido, que ajuda provavelmente nas questões dos Vereadores. Certo?
Pode ser assim? Vamos tentar ser breves nas nossas apresentações, mas, tenho
certeza, elas serão elucidativas e podem ajudar a esclarecer várias dúvidas que os
nossos Vereadores tenham em relação a esse momento. Tudo bem? O SR.
PRESIDENTE:- Sim. Ontem conversamos com a chefe de gabinete, a Bruna,
estamos de acordo.- A SRA. MÁRCIA HUÇULAK:- Então vou pedir para o
Márcio já apresentar a parte financeira do nosso relatório do primeiro quadrimestre.
- O SR. MÁRCIO CAMARGO:- Bom dia. Relatório de gestão, primeiro
quadrimestre de 2020. Em cumprimento à Constituição Federal de 1988, à Lei de
Responsabilidade Fiscal e a Lei Federal 141, Capítulo 4, Parágrafo 5° do Art. 36, e
atendendo a resolução da CNS, n°459, de 10 de outubro de 2012. Para agilizar um
pouco a apresentação, e é uma dinâmica que já vem acontecendo, vou fazer a
leitura da discriminação das receitas e apenas a leitura ali do total e do percentual
apresentado, para agilizar um pouquinho os números. Então, a primeira tela é a
receita por origem, bloco de recursos. Atenção básica, nós tivemos uma receita de
trinta e cinco milhões, novecentos e noventa e oito mil, doze reais e dezoito
centavos. Isso representa 4,82% do total recebido. Média e alta complexidade,
trezentos e vinte e três milhões, novecentos e quarenta e nove mil, oitocentos e
sessenta e nove reais e sete centavos, representa 43,37%. Vigilância em saúde, dois
milhões, oitocentos e trinta mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta
centavos, 0,38%. Assistência farmacêutica, três milhões, setecentos e sessenta e
nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos, 0,50% do
total. Emendas parlamentares, recurso federal para custeio, cinco milhões, sete mil,
novecentos e quarenta reais, representa 0,67%. Emendas parlamentares, federal, em
investimento, setecentos mil reais, representa 0,09%. Transferências estaduais,
dezesseis milhões, cento e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e
sessenta e nove centavos, 2,16%. Receitas diversas, quatrocentos e quinze mil,
duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos, 0,06%.
Transferências financeiras do Tesouro Municipal, trezentos e cinquenta e oito
milhões, trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco
centavos, 47,94%. Total das receitas orçamentárias, setecentos e quarenta e seis
milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e
cinquenta centavos. Nós sempre apresentamos esse gráfico para demonstrar mais
ou menos como ficaram as evoluções das receitas, é autoexplicativo. Receitas por
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componentes e origem e recursos. As transferências federais totalizaram, no
quadrimestre, trezentos e setenta e dois milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil,
oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos. Desses, atenção básica,
trinta e cinco milhões, novecentos e noventa e oito mil, doze reais e dezoito
centavos. Média e alta complexidade, trezentos e vinte e três milhões, novecentos e
quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos. Vigilância
em saúde, dois milhões, oitocentos e trinta mil, quatrocentos e setenta e dois reais e
oitenta centavos. Assistência farmacêutica, três milhões, setecentos e sessenta e
nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos. Emendas
parlamentares, custeio, três milhões, setecentos e sessenta e nove mil, quinhentos e
cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos. Emendas parlamentares,
investimento, setecentos mil. Das transferências estaduais totalizaram dezesseis
milhões, cento e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e
nove centavos, sendo SAMU, repasse estadual, dois milhões, novecentos e
cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta centavos;
assistência farmacêutica, Funsaude, dois mil reais; atenção integral à adolescente
em conflito, vinte mil, quatrocentos e vinte reais; núcleo de apoio à saúde da
família, cento e quinze mil e quatrocentos, HOSPSUS, doze milhões, novecentos e
dez mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e nove; investimento, cento e
cinquenta e nove mil reais. Receitas das aplicações financeiras, trezentos e noventa
e nove mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos. Receitas
diversas, dezesseis mil, trinta e nove reais e oitenta e sete centavos. Transferências
financeiras do Tesouro Municipal, trezentos e cinquenta e oito milhões, trinta e
cinco mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos. Total
das receitas orçamentárias, setecentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e
sessenta e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos. Nesse
gráfico fica bem aparente a distribuição das receitas, as transferências federais
representam em torno de 50%; as transferências do Tesouro Municipal, 48%;
transferências estaduais, 2%; receitas diversas e receitas de aplicação financeira não
chegam à casa de 1%. Despesas pagas por grupos de recursos, atenção básica, no
primeiro quadrimestre, trinta e um milhões, seiscentos e quarenta e três mil, cento e
quarenta e oito reais e onze centavos, 4,60%. Média e alta complexidade, duzentos
e oitenta e três milhões, seiscentos e sessenta mil, setecentos e sessenta e oito reais
e dezessete centavos, 41,24%. Vigilância em saúde, quatro milhões, duzentos e
sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos,
0,62%. Assistência em farmácia, cinco milhões, trezentos e setenta e três mil,
duzentos e trinta e quatro reais e dois centavos, 0,78%. Gestão do SUS, oito mil,
novecentos e trinta e cinco reais e nove centavos, não chega a representar 1%.
Investimentos, trezentos e oitenta e dois mil e noventa reais, 0,06%. Recursos do
Tesouro, trezentos e sessenta e dois milhões, quatrocentos e doze mil, cento e
cinquenta e três reais e noventa centavos, 52,69%. Outras fontes, 0,01%. Bom,
gráfico de representação da evolução dos pagamentos. Despesas pagas por
categorias econômicas, despesas correntes, no quadrimestre, seiscentos e oitenta e
dois milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e
quarenta e sete centavos, 99,25%. Desses, despesa com pessoal, encargos sociais,
duzentos e quarenta e quatro milhões, quinhentos e noventa mil, quatrocentos e
oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos, 35,56% e de custeio, quatrocentos e
trinta e oito milhões, noventa e nove mil, trinta e dois reais e oitenta centavos,
63,69%. Os prestadores de serviços dessa parte de custeio representam trezentos e
setenta e sete milhões, novecentos e setenta e dois mil, quarenta e um reais e
sessenta e cinco centavos, 54,95%. Despesa de capital, cinco milhões, cento e
quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte centavos. 0,75%. O
total pago no quadrimestre, seiscentos e oitenta e sete milhões, oitocentos e trinta e
quatro mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos. Mais um gráfico
de acompanhamento. Balancete financeiro. Começamos o exercício com noventa e
um milhões, cento e cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta
e um centavos em conta. No quadrimestre, em receitas, tivemos setecentos e
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quarenta e seis milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e setenta e
seis reais e cinquenta centavos. De despesa, em negrito, seiscentos e oitenta e sete
milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e
sete centavos. Total do pagamento sobre as receitas representam 92,10%. Passamos
para o próximo quadrimestre, num saldo bancário de cento e cinquenta milhões,
cento e oitenta e seis mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro
centavos. O gráfico representa bem o aumento da receita, praticamente agora no
final de abril, entre março e abril, recebemos os recursos para o enfrentamento da
Covid, então, ele tem um salto na entrada de receita. O relatório resumido da
execução orçamentária demonstra um total de receita para apuração da aplicação
em ações e serviços públicos de saúde, um bilhão, oitocentos e cinquenta e cinco
milhões, cento e cinquenta e sete mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e dois
centavos. O total das despesas com ações e serviços públicos de saúde, recursos
próprios, representa trezentos e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e
quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos. O percentual do
índice da saúde é de 19,16%. Fica o meu telefone e e-mail de contato, qualquer
dúvida, qualquer questionamento, nós responderemos à medida que for demandado.
- A SRA. MÁRCIA HUÇULAK:- Dando continuidade à apresentação do relatório
de gestão do monitoramento quadrimestral, em cumprimento à Lei Federal 141 de
2012, à Portaria de Consolidação n°1 de 2017 e o Art. 436, aponta a
obrigatoriedade de utilização de um sistema DigiSUS para prestação de contas dos
relatórios de gestão. A partir de 2019 houve uma alteração na apresentação do
relatório quadrimestral de gestão, talvez os senhores, se leram o relatório,
perceberam a mudança que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde,
Conselho Estadual e Municipal da Saúde, essa nova orientação de apresentação por
um sistema chamado DigiSUS. É um relatório que é automático, sai
automaticamente do sistema do Ministério da Saúde. Nossa apresentação, como
sempre, tem seis itens. Vamos falar um pouquinho da rede física, recursos
humanos, produção de ações e serviços de saúde, indicadores, auditorias e
destaques. A nossa distribuição da rede não teve alteração, permanecem os mesmos
serviços. Tivemos neste primeiro quadrimestre nove mil, duzentos e vinte e seis
profissionais na Secretaria Municipal de Saúde, com quinhentos e quarenta e nove
admissões, foram agentes comunitários de saúde, auxiliar de saúde bucal,
cirurgiões-dentistas, médicos, técnicos em saúde bucal e também agora, por conta
da pandemia, uma contratação emergencial de técnico de enfermagem e
enfermeiros. Na produção de serviços de saúde, conforme o relatório do DigiSUS,
vem com os procedimentos concentrados. Então, foram realizados no período,
porque essa produção é em cima da produção apresentada pela fatura, então são
dados preliminares ainda, pega janeiro e fevereiro, março e abril ainda não estavam
disponíveis quando fechamos o relatório. Então, no bimestre: procedimentos
cirúrgicos - dezenove mil, novecentos e sessenta e sete; procedimentos clínicos -
seiscentos e setenta e nove mil, quatrocentos e trinta e cinco; procedimentos com
finalidade diagnóstica - oitocentos e trinta e nove mil, duzentos e oitenta e nove; e
ações de promoção e prevenção em saúde - cento e trinta e oito mil, seiscentos e
sessenta e um procedimentos. Ainda em produção de ações e serviços de saúde na
urgência e emergência, também é do bimestre janeiro e fevereiro, foram realizados
quatrocentos e dezoito transplantes de órgãos, tecidos e células; seis mil, quinhentos
e setenta e oito procedimentos cirúrgicos, a coluna azul-claro são os procedimentos
hospitalares e azul-escuro ambulatórias, em ambiente ambulatorial dois mil,
quatrocentos e setenta e três procedimentos cirúrgicos; em procedimentos clínicos
no ambiente hospitalar nove mil, setecentos e noventa e oito e em ambiente
ambulatorial vinte mil e noventa e seis; procedimentos com finalidade diagnóstica,
trinta e cinco em ambiente hospitalar e onze mil, setecentos e quarenta e um em
ambiente ambulatorial. Com relação aos atendimentos nas Unidades de Pronto
Atendimento, temos o quadrimestre de janeiro a abril, de baixo para cima, onde
temos a comparação do ano de 2019 o azul mais escuro e o azul mais claro 2020.
Observa-se um aumento de atendimento em 2020, janeiro e fevereiro, e a partir de
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março temos uma queda de atendimento em UPA. Mantivemos as nove UPAs
abertas, mas toda a situação do isolamento social e todas as estratégias que a
Secretaria adotou, especialmente os senhores e as senhoras poderão verificar depois
na apresentação do Dr. Alcides. Com a introdução da nossa Central de Atendimento
Coronavírus, muitos atendimentos que eram realizados por procura direta hoje são
feitos via telefone. Na atenção especializada também janeiro e fevereiro, foram:
vinte e três mil, setecentos e cinquenta e oito materiais de órteses, próteses e
materiais especiais; doze mil, duzentos e quarenta e sete transplantes de órgãos,
tecidos e células; quarenta mil, quinhentos e vinte e nove procedimentos cirúrgicos;
um milhão, setecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e seis
procedimentos clínicos; dois milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, quinhentos e
dezesseis procedimentos de finalidade diagnóstica; e duzentas e cinquenta e cinco
mil, quinhentas e vinte e cinco ações de promoção e prevenção em saúde. Temos o
nosso gráfico da mortalidade infantil do primeiro quadrimestre. Um destaque aqui,
a queda da mortalidade pós-neonatal. É relevante, e tem a ver com certeza também
com o isolamento social a queda nos quadros em doenças infecciosas, em crianças
especialmente, o vírus sincicial respiratório que é um grande contribuidor dos
quadros respiratórios em crianças que agravam. Das principais causas de
internações até fevereiro também, janeiro e fevereiro, com um total de quinze mil,
duzentos e noventa e oito internações. Temos o comparativo das três principais
causas de internações que são lesões e causas externas, é a primeira causa em
Curitiba, e aí entram acidentes tanto acidentes domésticos, acidentes em via
pública, quedas, enfim, a violência interpessoal entra aqui também, as doenças do
aparelho cardiocirculatório e as neoplasias que têm um destaque também no
período na evolução 2016 a 2019. Ainda as causas de mortalidade, também no
período 2016 a 2019, comparando as causas de aparelho respiratório, as doenças do
aparelho cardiocirculatório e as neoplasias ou tumores, temos até 2019, 2020 ainda
não estão catalogadas da forma que o relatório do DigiSUS apresenta no momento.
Tivemos, até fevereiro, um total de três mil e oitenta e sete óbitos. Na verdade, não
é até fevereiro, é até abril esse dado, está errada a informação, é de janeiro a abril,
do quadrimestre. Indicadores de cobertura vacinal. Temos uma boa cobertura em
relação a BCG e rotavírus e as demais vacinas não atingimos a meta. Fizemos um
esforço, apesar do Ministério da Saúde ter recomendado a paralisação durante a
pandemia da realização das vacinas de rotina, Curitiba manteve onze unidades
abertas e a gente tem feito uma campanha maciça com a população, especialmente
nesse período em que as crianças estão em isolamento, que as famílias levem seus
filhos para vacinar. A gente espera que tenha uma boa melhora desse quadro
vacinal em relação aos pais especialmente, ao movimento antivacina. Indicadores
de sífilis e congênita. A gente também observa uma queda tanto na sífilis congênita
quanto na sífilis em gestante, nesse primeiro quadrimestre em relação a 2019. As
auditorias que apresentamos, realizamos vinte auditorias internas, que são ações de
monitoramento de cadastro da rede hospitalar contratada na área da oncologia,
oftalmo e acompanhamento também de regularidade de processamento tanto das
informações ambulatoriais hospitalares, contrato de UPAs, indicadores, enfim. E
nas auditorias externas foram feitas avaliações de serviços prestados para
pagamento de diária de UTI, mutirões de cirurgias, exames eletivos e verificação de
regularidade e procedimentos de alto custo, instruções e acompanhamento de
processo de habilitação e verificação de queixas demandada pela Ouvidoria,
Defensoria e Ministério Público. Os destaques. A gente destaca nesse quadrimestre
a elaboração do nosso Plano de Contingência para enfrentamento ao novo
coronavírus, está disponível na nossa página. A reorganização dos atendimentos nas
unidades básicas, destacamos um sucesso às nossas onze unidades exclusivas para
vacinação. Temos percebido uma grande procura, tivemos agora a vacina da
influenza com 99% da população acima de sessenta anos vacinada, 94% dos
profissionais de saúde, e agora estamos em fase de vacinação de crianças, gestantes
e os crônicos também com 42% da população. Foi uma medida assertiva essas
unidades exclusivas. Também implantamos uma unidade específica para
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atendimento do trabalhador em saúde no coronavírus para investigação e
acompanhamento dos profissionais de saúde que, eventualmente, possam ter casos
suspeitos ou confirmados da Covid. É uma unidade que instituímos no nosso
Centro de Especialidade Odontológica. Nós paramos os atendimentos da
odontologia por conta dos riscos aos profissionais de saúde com o novo coronavírus
e montamos essa unidade que tem profissionais médico infectologista,
pneumologista que faz todo o acompanhamento dos nossos profissionais de saúde e
trabalhadores. Não só profissionais de saúde, porque atendemos não só os nossos
profissionais da rede da Secretaria Municipal de Saúde mas profissionais que atuam
nos serviços hospitalares da rede contratada do SUS e também aquele profissional
que é o porteiro do hospital, a mulher da limpeza, a pessoa que faz a parte de
portaria, a atendente que faz o primeiro acolhimento, a ficha do paciente no
hospital. Todos esses profissionais também são atendidos para pesquisa, inclusive
estamos testando todos esses profissionais para o novo coronavírus. Ainda
capacitação, tivemos já, desde o início da pandemia, o Alcides vai destacar isso, é
um trabalho muito proativo com as nossas equipes, tanto da rede pública e privada,
com várias capacitações. Tivemos mais de mil e duzentos profissionais treinados
para o uso de EPIs e todo o fluxo de atendimento, identificação de casos de
coronavírus. A nossa Central de Atendimento, que foi uma medida muito assertiva,
e a convocação de voluntários profissionais. E aqui eu faço o agradecimento às
nossas Universidades Positivo, Pequeno Príncipe, Universidade Católica do Paraná
e a Evangélica que têm sido parceiras com seus alunos de medicina e enfermagem,
tanto na nossa central como no apoio aqui às várias iniciativas que temos tido. A
criação do material de vídeos, protocolos. Como não podemos reunir as pessoas por
conta de todo o risco de aglomerações, temos trabalhado com muitos vídeos e
protocolos orientativos, que estão na nossa página e podem ser consultados, os
estabelecimentos de fluxos e EPIs. A campanha de vacinação que já falei, ainda
estamos vacinando. E fizemos também, já em abril ainda, há mais de um mês,
lançamos no dia 8 de abril um projeto que era a nossa preocupação com os nossos
idosos que vivem em instituições de longa permanência, em parceria com os alunos
de medicina, enfermagem e fisioterapia da PUC e a faculdade de medicina da
Faculdade Evangélica Mackenzie. E também temos uma tutoria acompanhando
mais de dois mil e duzentos idosos que vivem em instituições de longa
permanência. As nossas equipes também acompanham mais mil pacientes
acamados, até para evitar que esses pacientes expostos ao vírus venham se
contaminar e ter casos graves. Também fizemos uma reestruturação dos hospitais e
leitos que está no nosso Plano de Contingência com ampliação de duzentos e
quarenta leitos de UTI e mais seiscentos e noventa e sete leitos clínicos. E fomos a
primeira cidade brasileira, no dia 27 de março, a oferecer a vídeo consulta para
pacientes suspeitos de Covid e vídeo consulta em libras. Também o TeleTea, que
foi uma inovação por conta de manter o atendimento aos familiares e apoio às
pessoas com Transtorno de Espetro Autista; a cartilha explicando a Covid para as
crianças com autismo; e o TelePaz, que é um atendimento psicológico para a
população e para os nossos servidores. Eu tenho que ser sucinta, porque são muitas
ações. Vou pedir para o Alcides fazer a apresentação da parte epidemiológica do
novo coronavírus, a Covid, em Curitiba.- O SR. ALCIDES AUGUSTO SOUTO
DE OLIVEIRA:- Bom dia senhores e senhoras. Vou falar um pouco da nossa
trajetória nesses três meses de convivência com a Covid. Então, falar em Covid é
falar em pandemia. Essa imagem é representativa da gripe espanhola, em 1918, que
foi por influenza H1N1. Uma imagem que impacta a tantas pessoas, mas lembrar
que influenzas emergentes e reemergentes surgem ao longo da trajetória da
humanidade. Lembrar que a vigilância em saúde tem um papel de olhar para os
determinantes sociais e determinantes da saúde e apresentar isso para a sociedade,
sempre olhando para o estado de saúde e o bem-estar da população. Próximo slide,
por favor. O nosso último painel, do dia 22, lembrando que o Brasil, naquela data,
estava com trezentos e dez mil casos; o Estado do Paraná com dois mil, oitocentos e
dez; e Curitiba, novecentos e vinte e um. Ontem Curitiba estava com novecentos e
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sessenta e um casos. Óbitos: no Brasil, vinte mil casos. Já ultrapassamos isso, está
aumentando quase mil óbitos por dia, no Brasil; Paraná, cento e quarenta e um;
Curitiba, trinta e seis, e até ontem, trinta e oito. Letalidade, é a taxa de mortalidade,
o quanto as pessoas estão morrendo proporcionalmente à doença. No Brasil, 6,5%;
no Estado do Paraná, 5%; e em Curitiba, 3,9%. Esse próximo gráfico demonstra,
das principais capitais, quantos casos estão surgindo por Covid, ou seja, a
incidência por milhão de habitantes. Um exemplo, a primeira grande capital,
Recife, com sete mil e trinta e oito casos por milhão de habitantes. E lá na ponta,
Curitiba com quatrocentos e setenta e dois casos. Isso demonstra que desde março,
quando surgiu o primeiro caso em Curitiba, e as medidas não farmacológicas que
foram desencadeadas, surtiram um bom efeito para a cidade. Quais foram essas
medidas? O isolamento, o distanciamento social, a adesão da população ao uso da
máscara, isso causou um impacto positivo na transmissão mais lenta da Covid na
cidade. Lembrar que as grandes capitais hoje estão vivendo momentos de extrema
angústia e dificuldade pela absorção de atendimentos ou mortes ocorridas nessas
cidades. Ao longo desses dois, três meses, Curitiba veio se preparando, a
comunidade curitibana aderiu a essas medidas de prevenção, precaução, e isso é
reflexo de todas essas ações desencadeadas. (Próximo slide). Esse é um gráfico já
conhecido pelos senhores e as senhoras, que demonstra a curva de subida do
número de casos. Até ontem, novecentos e sessenta e um casos, com trinta e oito
óbitos. Lembrar que essa subida de Curitiba é a metade da média nacional. Isso
significa que todas as ações até o momento desencadeadas têm sido eficazes,
importantes para o enfrentamento da Covid. E ao lado é o número de testes
realizados, dez mil, cento e trinto e oito, na Cidade de Curitiba. (Próximo slide).
Aqui mostra a distribuição geográfica da doença no espaço de Curitiba. Lembrar
que ali tem o coeficiente de incidência, por regionais de saúde. A principal regional,
com mais casos, foi a Regional da Matriz, seguida por Santa Felicidade e Portão.
Só que hoje a Covid está distribuída nos setenta e cinco bairros da cidade, em todas
as localidades. Então, a distribuição que já ocorreu por toda a cidade. (Próximo
slide). Aqui, mais uma vez o número de testes. Existe uma diferença entre positivos
e negativos. Negativos: sete mil, trezentos e trinta e dois. Positivos: novecentos e
doze. Uma diferença apenas de notificação, porque no início da pandemia as
síndromes mais leves não eram notificadas. E tanto nos laboratórios públicos e
privados nós realizamos o monitoramento da testagem na cidade. (Próximo slide).
Essa é a distribuição geográfica da Covid, em 30 de março, 30 de abril e 19 de
maio. Claramente se vê o espalhamento da doença pelo território curitibano,
atingindo todas as regionais. (Próximo slide). Esse gráfico reflete os atendimentos
de sintomas respiratórios. Foram realizados, nesse período, quatrocentos e sessenta
e nove mil atendimentos. Desses atendimentos, por sintomas respiratórios,
representou 15,6%, principalmente nas UPAs e Unidades Básicas de Saúde.
Lembrar que o início do monitoramento foi em março, quando aconteceu o nosso
primeiro caso confirmado, e aí sim houve um aumento e uma procura por parte da
população ao serviço de saúde, porém, com as medidas instituídas dá para se
observar essa redução no número de atendimentos nesses setores de saúde.
(Próximo slide). Esse é o mesmo gráfico representando exatamente isso, na semana
nove, que é no final de março, quando surgiu o primeiro caso em Curitiba, tanto nas
UPAs, em laranja, quanto nas Unidades Básicas, em azul, houve esse aumento.
Porém, no transcorrer dos meses observa-se uma redução importante de
atendimentos nas UPAs e nas UBSs, e a criação da central de tele atendimento. Foi
uma estratégia de sucesso que contribuiu imensamente para esclarecimento das
dúvidas, dos encaminhamentos e dos monitoramentos dos casos de síndromes mais
leves. Lembrar que 80% dos casos da Covid são leves, que as pessoas precisam
ficar em isolamento durante quatorze dias, e a central de teleatendimento vem
realizando esse monitoramento, e com isso corta-se a cadeia de transmissão e é
realizado o diagnóstico dessas pessoas. (Próximo slide). A título de exemplo, a
Síndrome Respiratório Aguda Grave, que são os pacientes internados no ano de
2019. Esse é o sistema Sentinela para verificar os vírus respiratórios circulantes na
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cidade. Então, em 2019, no mesmo período, tínhamos o predomínio do vírus
sincicial respiratório, que é o vírus mais comum, que acomete as crianças, e isso
leva ao impacto de demanda nos serviços da saúde que atendem a pediatria. E o
segundo outro vírus é o influenza H1N1, que todos nós já conhecemos, desde 2009,
por causa da pandemia, porém, ele sempre circulou na cidade, também ocasionando
complicações com internamentos. (Próximo slide). Já em 2020 claramente dá para
se ver a transição, com predomínio da Covid, que se chama SARS-CoV-2, que é o
nome do vírus, e um segundo, de outros cento e trinta e três vírus isolados, o
rinovírus, que é o vírus do resfriado. Então, hoje, na cidade, o sistema Sentinela
consegue observar a circulação da Covid, o SARS-CoV-2, e do rinovírus, que são
os vírus do resfriado. (Próximo slide). Aqui mostra os novecentos e vinte e um
casos confirmados de Curitiba, com e sem internamento, a faixa etária que mais
acometeu. O que nós observamos é que a faixa entre trinta e trinta e nove anos foi a
mais acometida, sendo que 28% dos casos confirmados em internamentos. Mais
adiante vou falar sobre isso. O que sempre recomendamos: o cuidado com os
idosos, com grupos vulneráveis. Vejam a faixa entre setenta e setenta e nove anos
ou maiores de oitenta anos. É a grande porcentagem de pessoas que adoecem e que
internam, o que impacta o serviço de saúde. Por isso a nossa recomendação
continua sendo que os idosos se preservem, fiquem em isolamento ou em
distanciamento social, para que esse impacto sobre essa faixa etária não seja tão
intenso. Em número de casos, o predomínio é do sexo feminino, com 65%.
(Próximo slide). Por que nós falamos isso? A transmissão da Covid é por gotículas,
quando a pessoa espirra, tosse. Se a sociedade não compreender que o uso da
máscara e o distanciamento social são medidas eficazes, e essas aglomerações
habituais, que em tantos lugares existe, em qualquer lugar existe isso, facilmente a
doença é transmitida. Por isso, mais uma vez, as medidas tomadas por todos nós e a
adesão da população, e vamos continuar falando sobre isso, que é a melhor medida
de prevenção ao enfrentamento da Covid. Não existe vacina, não existe um
tratamento específico, agora é o momento de mudança de comportamento, de
mentes, para que a gente possa passar por todo esse ciclo da doença com um menor
impacto. A doença não irá embora de uma hora para a outra, ela permanecerá.
Então, cabe e compete a todos nós mudarmos nosso estilo de vida, continuar
fazendo as nossas atividades, mas de uma forma um pouco mais inovadora e
diferente. (Próximo slide). O que é a síndrome gripal e a síndrome respiratória
aguda grave? Para a síndrome gripal existe uma classificação, que é o quadro de
febre, tosse e dor de garganta. Esse é o quadro leve que a Covid normalmente
acomete as pessoas. A síndrome respiratória aguda grave é quando a pessoa tem a
síndrome gripal, porém, ela tem ouros sinais e sintomas, como dispneia, que é o
cansaço, a hipoxemia, que é a saturação de oxigênio abaixo de 95%. Isso é sinal de
agravamento dessa síndrome. Esses casos de síndrome respiratória aguda grave são
casos em que ocorre o internamento hospitalar. (Próximo slide). Então, síndrome
gripal leve, casos leves, atendimento ambulatorial. (Próximo slide). Então, a
síndrome aguda grave é igual a internamento, coleta e busca diagnóstica. (Próximo
slide). Existe um sistema de notificação nacional, que é o sistema Sivep-Gripe, da
ficha de notificação de todo paciente internado por essa síndrome é obrigado a ser
preenchida e notificado nesse sistema nacional. Só esclarecendo que síndrome é
uma reunião ou conjunto de sinais e sintomas, associados a uma doença, com
possíveis causas determinantes. Então, quando eu falo de síndrome respiratória
aguda grave não necessariamente o paciente tem uma doença do pulmão, ele tem
uma síndrome. A síndrome é um grande guarda-chuva que acomoda vários
diagnósticos, várias doenças, por exemplo, as síndromes infecciosas, as síndromes
hemorrágicas, as síndromes tóxicas, ictéricas. São vários sinais e sintomas que
sinalizam alguma doença. A síndrome respiratória aguda grave é a mesma coisa, é o
paciente que tem quadro de febre, tosse, dor de garganta, coriza, mas também tem
cansaço, tem alteração da frequência respiratória. Isso é a síndrome respiratória
aguda grave. Um paciente que interna com a síndrome respiratória não
necessariamente tem uma doença do pulmão. Vou dar um exemplo muito comum
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de acontecer: o diabético, quando descompensa e faz uma certa acidose diabética,
ele vai ter cansaço, e poderia se enquadrar como síndrome respiratória aguda.
Porém, o diagnóstico de base dele é o diabetes, não é uma doença pulmonar. Isso
que eu gostaria de deixar claro. (Próximo slide). Esse é o quadro de casos
internados com o impacto da circulação da Covid. Sem dúvida alguma o sistema de
saúde se tornou mais sensível. Em azul são os casos descartados, e em vermelho os
casos confirmados. Observem que houve um incremento no número de
internamentos, porém, a confirmação dos casos, em torno de 18 a 20%. Isso é muito
por sensibilidade do sistema, em que o profissional de saúde, a rede, quer preservar
a vida do paciente e com o cuidado de um olhar mais próximo quando está
internado. Esse é um quadro demonstrativo da síndrome respiratória, uma série
histórica desde 2016, de modo que a Influenza sempre dominou. Porém, em 2020
só tivemos isolados vinte e nove casos desses internados. Outros vírus, como falei,
são basicamente pelo rinovírus, o Sars-CoV ali, naquela ocasião, duzentos e
quarenta e quatro casos, e outras causas são as síndromes respiratórias agudas
graves, porém com outros diagnósticos, como acabei de dizer, cetoacidose
diabética, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, são diagnósticos que
são abraçados pela síndrome respiratória grave, porém não significa que o paciente
tenha doença pulmonar. Falar sobre os óbitos. Infelizmente, em Curitiba são 38
óbitos até ontem, com predomínio do sexo masculino em 61%. Aqui então 83%
acima de sessenta anos. Mais um exemplo que as maioridades, o grupo 80+ é o
mais acometido com os óbitos e as comorbidades. É a mesma história, esses
indivíduos, essas pessoas foram internadas com síndrome respiratória aguda grave,
porém já eram portadoras de outras doenças, como doenças cardiovasculares 61%,
diabetes 31%, doenças neurológicas 25% e as neoplasias. São os principais fatores
de vulnerabilidade das pessoas e quando são acometidas pela Covid a doença vem
de uma forma mais avassaladora, com respostas inflamatórias intensas, como temos
observado na literatura e no dia a dia das grandes capitais. Esse é um quadro
demonstrativo dos óbitos residentes em Curitiba, uma série histórica desde 2018 no
primeiro quadrimestre. No número total absoluto a nossa variação de óbitos na
cidade foi em torno de 2%. É pequeno. Algumas causas, isso do número um ao
número vinte, são capítulos do Código Internacional de Doenças, o CID10.
Lembrar que a síndrome respiratória aguda grave é um diagnóstico sindrômico.
Quando a pessoa falece, morre, existe a busca, a qualificação da causa básica da
morte. Então, esse quadro está qualificado pela causa básica da morte. Em 2020, até
o momento, até o final do primeiro quadrimestre, houve uma redução, por exemplo,
das mortes por aparelho respiratório. O aumento ali é de 15% das doenças
infecciosas e parasitárias, são parte do diagnóstico da Covid, onde estão incluídas.
Outras causas que observamos como principais: as neoplasias que vêm
incrementado esse aumento, não agora em 2020, mas já nos últimos quatro, cinco
anos, as neoplasias em ascensão, com uma queda das mortes por aparelhos
respiratórios. Aparelhos circulatórios são infarto agudo do miocárdio e acidente
vascular cerebral, é o grupo de doenças com menos de 8,8%. Ocupação de leitos.
Esse do dia 22, 44% em UTIs e 57% em enfermaria. Essa tem sido a média semanal
em Curitiba de ocupação. Lembrar que nosso papel é manter um acesso à saúde
sempre aberto, atuante, com profissionais capacitados e com isso acolhendo a todos
os casos, não só de Covid, mas todos que necessitem de nossos serviços. Se adoecer
é importante lembrar que existem medidas de precaução. Curitiba hoje disponibiliza
o teleatendimento, disponibiliza os portais de saúde que estão abertos para os
atendimentos. A população tem como acessar o serviço de saúde. Independente da
situação atual, na qual não existe vacina, nunca esquecer da prevenção. É uma
medida eficaz, importante, e temos que continuar batendo nesta tecla da lavagem
das mãos com água e sabão, álcool em gel, o uso contínuo da máscara, para que
essa transmissão seja a menor possível na Cidade de Curitiba. Curitiba tem dado
um belo exemplo de estratégias, de adesão da população. É uma conjunção entre
serviços de saúde, estratégia de serviços com a adesão da população. O curitibano
está de parabéns porque demonstra que entendeu a complexidade e a gravidade da
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Covid. Enquanto a Covid estava lá na China ou na Europa e estávamos distantes,
ninguém tinha certeza de qual o tamanho ou impacto da doença. Hoje no Brasil
observamos que o impacto é terrível. Algumas cidades colapsadas com as mortes.
Por isso nosso papel é de manter o esclarecimento, de manter essa estratégia de
distanciamento social e que a população também continue aderindo a essas
medidas. Muito obrigado para os senhores e senhoras.- A SRA. MÁRCIA
HUÇULAK:- Vou pedir para a Bia passar rapidamente essa questão dos gastos que
fizemos com o novo coronavírus.- A SRA. BEATRIZ BATTISTELA NADAS:-
Muito bom dia aos Vereadores da Cidade de Curitiba. Vamos rapidamente aqui
apresentar um panorama de como estamos trabalhando nas questões de suprir o
funcionamento da Cidade para as ações de combate e enfrentamento ao
coronavírus. Desde que tivemos notícias a primeira vez de um novo vírus sendo
descoberto na China, passamos, aqui na Cidade de Curitiba, a fazer toda a
programação daquilo que seriam as necessidades para que pudéssemos passar esse
período de uma forma que fosse adequada, organizada e preparada para tudo aquilo
que iríamos passar. Esses aqui são recursos que a tabela mostra, que são
específicos, destinados ao enfretamento da Covid, que recebemos de todas as
instâncias, quer seja do Município de Curitiba, aquilo que é do estado e as
transferências do governo federal. Tem um destaque nesta tabela dos recursos que
usamos que dizem respeito ao exercício corrente. O que significa isso? Passamos a
fazer processos de aquisição de insumos, do que era necessário para fazermos o
enfrentamento, com os recursos orçamentários do próprio ano de 2020. Não
esperamos a chegada dos recursos de outras instâncias. Isso fez com que
pudéssemos nos antecipar em alguns cenários. Já executamos, até o momento,
conforme podem ver na tabela, formalmente, e pagamos um pouco mais de treze
milhões de reais. Esse conjunto de recursos estão preparados e já devidamente
organizados para que possamos enfrentar essa pandemia na cidade. Foram feitas
contratações de profissionais, passamos a contratar cinquenta médicos, cento e
cinquenta enfermeiros, duzentos e dezoito técnicos de enfermagem e saúde pública,
fazendo um reforço a nossas equipes. Esse recurso contabiliza, no caso dos
médicos, seiscentos e dez mil, cento e cinquenta reais por mês, e enfermeiros e
técnicos e enfermagem e saúde pública, que são contratados via processo seletivo
simplificado, esse valor é de quatro milhões, trezentos e noventa e dois mil reais
por mês. Há uma previsão que tenhamos uma contratação, nesse processo seletivo
simplificado, por noventa dias podendo se renovar por outros noventa dias. Aqui é
uma relação de alguns dos itens que são estratégicos e importantes para a proteção
de nossas equipes e, por consequência, a proteção de nossa comunidade, para que a
nossa comunidade de saúde não seja uma transmissora de doenças, mas sim de
atendimento, diagnóstico e devido tratamento das pessoas. Então, nas duas colunas
mostramos o consumo dos itens no mês de março e agora no mês de abril. Vamos
percebendo um aumento do consumo de alguns dos itens em função, naturalmente,
da capacidade que as equipes estão em atenderem, estão melhorando a utilização
dos produtos, dos equipamentos de proteção individual. É extremamente
importante                       que tenhamos insumos em disponibilidade, em quantidade
suficiente. Mas é importante que nossas equipes façam um uso adequado,
disciplinado e muito preciso da utilização dos insumos para que possamos, em todo
tempo que vivemos essa pandemia, termos esses recursos disponíveis. Todos os
recursos hoje de EPIs estão adequados às nossas necessidades. Temos inclusive
quantidade suficiente no almoxarifado de forma que nossa equipe pode trabalhar,
sim, com segurança desde que, naturalmente, atendidos todos os requisitos de
cuidado no paramentar, no usar o EPI e ao tirar o EPI, com todo o treinamento que
proporcionamos para a nossa equipe. Os recursos então, até o momento, o que já
gastamos com esses recursos relacionados a isso, somaram mais de doze milhões de
reais empenhados, e já realizamos o pagamento desses doze milhões empenhados
de sete milhões, trezentos e noventa e seis mil, setecentos e noventa e três reais.
Seguindo o plano de contingência para o atendimento do coronavírus, fizemos a
contratação de leitos extras daquilo que já existia na nossa cidade junto aos nossos
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prestadores do SUS, da nossa cidade. Tivemos um aumento, tanto dos leitos
clínicos, quanto dos leitos de UTI, nesses hospitais que vocês veem aí: Mackenzie,
Cruz Vermelha, Pequeno Príncipe, Santa Casa, Erasto Gaertner, o Complexo do
Hospital do Trabalhador, Maternidade, e agora Hospital Victor do Amaral, e temos
aí já o nosso chamado Hospital Vitória, que vem de uma parceria com o Grupo
Amil, que nos cedeu por comodato o Hospital Vitória e que vai passar a operar a
partir de julho, se for necessário. Ele está dentro de um fundo de contingência, bem
como, já temos um projeto que chamamos de Hospital Barigüi, na eventualidade de
que, ainda assim, precisemos aumentar a capacidade de internamento, poderemos
estabelecer esse Hospital Barigüi. Há uma previsão de noventa dias de aporte de
recursos para essa ampliação, de cinquenta e dois milhões, quinhentos e trinta e três
mil reais. E o Hospital Vitória nesses noventa dias terá um custo de oito milhões,
noventa e três mil, oitocentos e oitenta reais. Também fizemos algumas
contratações específicas, contratamos lavanderia para atender ao novo EPI que
disponibilizamos às nossas unidades de atendimento, que é o chamado "pijama
cirúrgico", que é um uniforme que faz com que o trabalhador chegue ao serviço,
vista esse uniforme e possa ter a garantia de não estar levando na sua roupa algum
vírus para casa. Aí aumentamos a questão da contratação para a limpeza e
conservação das unidades, a questão dos motoristas. Estabelecemos, numa
iniciativa de atender a nossa equipe, um hotel para acomodação dos profissionais
que estejam contaminados ou que tenham alguma dificuldade particular em fazerem
o isolamento domiciliar. Então eles têm essa acomodação a sua disposição, no
tempo que durar a sua doença ou no tempo que durar essa pandemia. E fizemos
locação para alguns equipamentos de testes para gasometria, que é um teste para
hospital. Esse contrato tem uma previsão de despesa de seiscentos e sessenta e três
mil, trezentos e quarenta e seis reais por mês. Fizemos a compra de oxímetros de
pulso, que foi uma compra de sessenta mil reais. Também estamos fazendo locação
destes equipamentos: um monitor paramédico, oxímetro de pulso e desfibriladores
tarso vetores, no valor de noventa e oito mil, trezentos e dezesseis reais por mês.
Estamos trabalhando nesta pandemia e vivenciando gestos e atitudes de
solidariedade muito importantes da população como um todo. Essas empresas
citadas aí, são empresas que doaram suas expertises, seus recursos, os seus produtos
para que pudéssemos aperfeiçoar tudo aquilo que vimos fazendo. A Doctorália nos
ajudou na questão de fazer a vídeo consulta, a Laura na questão da inteligência
artificial, recebemos álcool em gel, a 99 Táxi está disponibilizando vales para
nossos trabalhadores. Recebemos mimos, o Park Shopping Barigüi fez doação de
chocolate na páscoa. O Boticário nos cedeu álcool em gel, todo mundo pergunta do
álcool em gel do Boticário, ele está no Almoxarifado para ser distribuído, fazendo o
uso sempre da saída daquilo que é mais velho antes de usar o mais novo.
Recebemos um kit de avaliação de dados vitais da Macrosul bastante importante,
porque vai apoiar o trabalho nas nossas unidades de pronto atendimento, que faz
toda a leitura de dados vitais no equipamento único, é bem interessante e recebemos
bastante luvas e máscaras. A parceria com a Amil é o nome fantasia da empresa,
que está nos cedendo em comodato até o final deste ano. O Hospital Vitória, que
tem uma estrutura absolutamente pronta para funcionamento e estamos com toda a
nossa equipe se organizando para o funcionamento deste hospital. Estas doações
mostram toda a solidariedade da nossa população, dos nossos empresários, que
entenderam a importância de contribuírem com aquilo que tem para que
pudéssemos superar. Hoje foi colocado no ar, está disponível na Internet, uma
alteração no nosso Portal da Transparência, isso em razão da avaliação que foi feita,
foi feita uma mudança na navegação do sistema do Portal da Transparência. Todas
as informações já estavam disponíveis no portal, mas por questões operacionais a
navegação não era tão simplificada, mas agora foi feita uma simplificação de
navegação, ou uma facilitação da navegação dos dados. Obrigada pela atenção.- O
SR. PRESIDENTE:- Secretária, concluiu o relatório? A SRA. MÁRCIA
HUÇULAK:- Sim. Estamos à disposição.- O SR. PRESIDENTE:- Então, solicito
aos Vereadores, que desejarem se manifestar, que se inscrevam pelo sistema de
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votação do Plenário. Já temos alguns Vereadores inscritos. Quero lembrar à
população que está nos acompanhando, que as perguntas podem ser feitas pelo e-
mail da Câmara e também pelo YouTube, onde nossos servidores da Comissão de
Saúde estão acompanhando e repassarão as perguntas. De imediato, concedo a
palavra aos Vereadores, integrantes da Comissão de Saúde e Bem Estar Social,
lembrando que o tempo para a manifestação é de três minutos e que as respostas
aos questionamentos serão efetuadas após três manifestações, ou seja, teremos um
bloco de três parlamentares para as respostas. Começamos pelos Vereadores Tito
Zeglin, Noemia Rocha e Oscalino do Povo.- O Sr. Tito Zeglin:- Secretária Márcia
Huçulak e também os demais componentes neste momento tão especial que
estamos vivendo. A adesão da população aqui de Curitiba foi, sem dúvida
nenhuma, um motivo de elogio. A nossa população entendeu que há necessidade de
se fazer algo importante e seguir as orientações dos nossos especialistas. Os
curitibanos acataram a todas as orientações de segurança e também entenderam.
Agora, é claro, com abertura dos shoppings, gradativamente, vão se abrindo
oportunidades para que a população possa conseguir sobreviver da melhor forma
possível. Duas questões, Secretária: UPAs, as nossas Unidades de Saúdes Básicas,
que algumas estão fechadas, se há uma previsão para o atendimento. Essa é uma
pergunta que a população nos faz. O momento é para que trabalhemos e depois,
com a nossa vitória, possamos homenagear e elogiar todos que estão engajados
nesse momento difícil, mas Curitiba, sem dúvida nenhuma, está sendo um exemplo
para o Brasil. Obrigado.- A Sra. Vereadora Noemia Rocha:- Quero cumprimentar a
Secretária Márcia Huçulak, a Beatriz Battistella, o Alcides Augusto Souto de
Oliveira. Quero fazer alguns questionamentos, talvez não vai dar tempo para fazer
todos, mas tenho um questionamento em relação aos servidores públicos, porque já
temos a informação da falta de servidores. Minha pergunta é: temos um concurso aí
com validade de 20 de junho ainda, um banco de espera, se esses servidores vão ser
chamados para esse momento de pandemia e não só para esse momento, mas da
falta que estávamos sendo informados do número de servidores nas UPAs. Outra
pergunta é que a informação que temos, que a senhora colocou aqui, da importância
de os idosos estarem em casa. Nós temos informações de que as pessoas acima dos
sessenta anos estão à frente do trabalho de atendimento à Covid-19, se não há uma
possiblidade de colocá-los num trabalho interno, para que eles não tenham esse
risco e aí há uma orientação da Organização Mundial da Saúde a esse ciclo de
idosos. Em relação ao IPI, nós fizemos uma solicitação, na verdade gostaria de
saber se já foi readequado, se todos eles estão trabalhando em questão com os EPIs
adequados para esse momento. Secretaria, eu tive uma situação e gostaria de falar
agora publicamente, até passei para você via WhatsApp. Estou recebendo muitas
solicitações de medicamentos caros, que são remédios para quem tem degeneração
ocular e essa pessoa me procurou dizendo que está ficando cega e não tem dinheiro.
Estou tentando de todas as formas, há uma demora em relação a ação judicial, há
uma demora em relação ao Ministério Público e tem uma liberação da Anvisa, teria
um fundo de recurso. Eu gostaria de saber da senhora como a Secretaria da Saúde
Municipal, sei que tem toda questão, municipal, estadual e federal, inclusive, falei
com a Bia e ela me esclareceu, mas eu gostaria de saber: para essa questão, a pessoa
não está conseguindo, está ficando cega, é um cidadão curitibano, como que a
Secretaria Municipal pode atender, ou direcionar ou orientar essa questão? E em
relação aos moradores de rua, qual o estudo, o trabalho, o enfrentamento em relação
a essas pessoas, em relação à Covid-19? A Diretriz da Rede de Atenção de
Urgência e Emergências havia uma oferta de manutenção de cinquenta leitos de
UTI há um ano e a informação é que esta meta está mantida, porém, na ação de
oferta de leito de retaguarda, não há metas para 2020. Qual é a tradução dessa
informação? Leitos de retaguarda são leitos adicionais, não haverá mais nenhuma
oferta, mas como fica isso na questão da pandemia da Covid-19? O relatório afirma
que houve também um aumento de leitos clínicos para o atendimento da pandemia.
E como é que o sistema está remodelando essa questão, o nosso sistema é muito
elogiado, mas que precisa de leito de IPI, mas que não estavam relacionados com a
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Covid e eles estão encontrando esses leitos. Tenho mais informações, mas vou fazer
por escrito para que possamos obter uma resposta. Obrigada, Secretária. Parabéns
pelo trabalho desenvolvido.- O Sr. Oscalino do Povo:- Obrigado, Presidente Dr.
Wolmir, Secretária Márcia, demais componentes que estão fazendo esta brilhante
exposição num momento delicado, mas que estamos avançando. Eu até mesmo,
conversando com alguns conselheiros de saúde, sei que não está havendo a reunião
do conselho, mas que estão atentos em algumas comissões e dentro do possível,
como nós, fazendo o trabalho remotamente. Quero parabenizar a Secretária, pela
tranquilidade de sua equipe, cansada, mas sempre dando conta do recado. Para nós
curitibanos é muito gratificante, que vocês continuem com essa garra, com essa fé,
com essa técnica. Queria perguntar sobre os assuntos de urgências e emergências,
nos casos que não tem como prorrogar. E também a população costumeiramente
com os postos abertos, alguns foram fechados, como que estão lidando com essa
situação? Seria isso.- O SR. PRESIDENTE:- Passamos à Secretária para responder
as perguntas.- A SRA. MÁRCIA HUÇULAK:- Em relação à pergunta do Vereador
Tito Zeglin. Nós fizemos uma reorganização do atendimento em Curitiba, que todas
as cidades do Brasil fizeram em relação ao coronavírus, porque, primeiro,
dividimos tanto em UPA quanto em Unidade Básica o que chamamos de circuito
em "Y", para que não houvesse a possibilidade de o usuário, que está mantido o
atendimento para a população, aquela gestante que precisa fazer o seu pré-natal, o
hipertenso que precisa fazer o seu acompanhamento. Nós paramos todas as
atividades em grupos, mas continuamos os atendimentos individuais, porque as
pessoas continuam e aí já respondo à pergunta do Vereador Oscalino, todo o
atendimento de urgência e emergência foi mantido nas nove UPAs, ou mesmo nas
nossas unidades. Então, o que fizemos: tivemos que reorganizar porque algumas
unidades não nos permitiram fazer esse atendimento em "Y". Por isso, que
fechamos algumas, porque não nos permitiam separar o atendimento e poderia
colocar aquela população em risco. Então, a nossa unidade hoje tem um
profissional no portão, que faz a separação do atendimento, na UPA, da mesma
forma montamos barracas externas, o atendimento separado, o cidadão quando
chega já é abordado e se a queixa dele é respiratória, independentemente de ser
coronavírus ou não, ele vai para um fluxo separado daquele usuário que vem, por
exemplo,   que está com um quadro de dor de cabeça, que não está tossindo, não
está espirrando, e que é um hipertenso que não sabemos se pode estar com a
pressão alterada, por exemplo. Então, a gestante que vem fazer um pré-natal, o
idoso que tem um resultado de exame para mostrar ao médico, ou que nós ligamos
para que viesse na unidade para ver como está sua glicemia. Inclusive, as nossas
equipes e já respondo à pergunta da Vereadora Noemia, todos os servidores
públicos que estão em grupo de risco, estão em atendimento de retaguarda, em
atendimento ou telefônico, ligando para as pessoas ou na nossa Central de
Atendimento ou nos Distritos, acompanhando os casos respiratórios por telefone,
sem contato com os usuários. E mais, afastamos todos aqueles que têm
comorbidade. Então, os nossos servidores que, por exemplo, está tratando um
câncer ou voltou de um tratamento de câncer, está afastado. E temos servidores aqui
na secretaria com mais de sessenta anos que não tem comorbidade e querem
trabalhar porque não querem ficar em casa. A nossa diretora, Dra. Rosana Zappe, é
uma pessoa com mais de sessenta anos e quer trabalhar, e ela está aqui dentro da
Secretaria em trabalho mais burocrático, orientação da equipe, a gente inclusive
pede que ela não saia para vistorias e outras atividades externas. Mas é opcional,
nesse caso as pessoas optaram por ficar trabalhando. Mas voltando às UPAs e
unidades. Nós fizemos essa reorganização, primeiro, porque o Ministério fez uma
determinação que não adotamos em Curitiba, que era parar a vacinação de rotina.
Nós fomos contra, porque entendemos que não é o momento de parar tudo. Não é
por conta de um vírus que vamos ter que conviver com ele para o resto da vida;
enquanto não surgir uma vacina ou um tratamento, ele veio para o meio humano e
não vai embora por meio de mágica. Enquanto lidamos com essa novidade, essa
pandemia, entendemos e estruturamos onze unidades específicas de vacina que já se
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mostrou um sucesso, do ponto de vista de melhora do acolhimento, mantivemos a
rotina das vacinas, apesar do Ministério ter orientado a parada da vacina de rotina.
Só mandou fazer a influenza. Mantivemos todo o calendário vacinal. E temos sim a
proposta agora, porque também levamos um choque, ninguém sabia como lidar
com isso, quando vimos aquilo, fomos nos estruturando. Passados setenta dias da
pandemia, já sentimos uma certa segurança em retornar algumas coisas. Estamos
retornando, por exemplo, a vacina para gestante e criança em todas as unidades já a
partir de segunda-feira. Então, gradativamente, a gente tem um cronograma, mas as
pessoas pedem datas. Não podemos dar datas, não é porque a gente não quer,
porque a nossa situação hoje, eu sempre digo, a gente consegue olhar quinze dias
para a frente, mais do que isso não.  E a nossa atitude de ter essa medida de quinze
dias também se mostrou efetiva. A gente só solta com muita segurança. Então,
temos um cronograma de voltar as unidades, algumas unidades de alta
vulnerabilidade, como do Tatuquara, do Palmeiras, alguma unidade do Bairro
Novo, do CIC, mas vamos fazer isso com muita segurança e gradativo, que não
comprometa o profissional de saúde, a nossa equipe e não comprometa a
população. Então, tudo o que fizemos foi para dar segurança ao trabalhador de
saúde e para dar segurança à população. Nenhuma atitude foi tomada
atabalhoadamente, no sentido de prejudicar ninguém, muito pelo contrário. E esses
quase setenta e cinco dias de pandemia em Curitiba nos mostram que as medidas
que tomamos foram adequadas e têm mostrado resultado, e o resultado está aí para
quem quiser ver. As UPAs estão abertas e atendendo normalmente. Um fenômeno
que a gente não consegue explicar, não entende, atendíamos três mil e quinhentas
pessoas por dia nas UPAs e desde o início da pandemia, atendemos mil e
quatrocentas. Onde estão as outras duas mil pessoas? Não estão, porque
monitoramos diariamente nas unidades e os atendimentos caíram, nas UPAs
caíram. Talvez tenha um percentual de pessoas que procura o serviço de saúde em
substituição a outras atividades da sua vida, que a gente chama os hiperutilizadores,
são pessoas que a toda hora estão buscando o serviço de saúde. O Dr. Alcides
mostrou os nossos dados de mortalidade, acompanhamos diariamente isso, todos os
óbitos em Curitiba, seja em domicílio, seja em qualquer estabelecimento que não
foi testado, testamos desde o início da pandemia. Então, não há um óbito nessa
cidade que não é testado. E temos ampliado agora os exames dos familiares desses
óbitos. Agora começamos a fazer. Como aumentou o nosso número de testes
rápidos, ampliamos a testagem do teste rápido, que é aquele que diz se a pessoa já
tem imunidade, já teve contato com o vírus, dos familiares em contato dos óbitos.
Com relação ao IPI, Vereadora Noemia, a Secretaria Municipal de Saúde sempre
ofereceu IPIs adequadamente. Há uma ilação, uma inverdade, um desrespeito
conosco e com a nossa equipe. Teve uma ação do sindicato sobre isso, que já foi
revista, inclusive, do ponto de vista de dizer que não fornecemos IPI. Nunca faltou
IPI, nem em quantidade e nem na qualidade necessária. Agora, IPI tem indicação.
Nós aqui na Secretaria utilizamos máscara de tecido. Não é porque eu sou
Secretária que vou usar uma PFF2, porque eu estaria desperdiçando um material
que é precioso para aquele profissional que está na UPA, que está no hospital.
Então, pedimos o uso racional, não é racionalizado, não estamos faltando. No início
da pandemia houve um consumo exagerado e as pessoas levavam embora. A gente
tem filmes disso. Profissionais e pacientes levando álcool em gel; se deixava na
mesa ele sumia. Então, tivemos, pelo medo, pela insegurança, e porque a gente sabe
que muitas vezes o nosso profissional de saúde, além de trabalhar conosco, trabalha
em outros locais e que talvez naquele local não tivesse e ele levava para a sua
proteção. Nesse momento entendemos isso, mas em nenhum momento faltou IPI
porque a primeira medida que essa Secretaria tomou em janeiro foi reabastecer os
nossos almoxarifados. Não falta IPI, nunca faltou. Inclusive o nosso quadro de
distribuição de IPI é discutido e está alinhado com a Sociedade Brasileira de
Infectologia, com o Dr. Clóvis Arns e com a Dra. Viviane Dias, que é a Presidente
da Sociedade Brasileira de Infecção Hospitalar. E o Conselho Regional de
Medicina e o Conselho Regional de Farmácia, , nos acompanham,pari e passu

fizeram fiscalização em todas as nossas unidades e confirmaram que não há falta e



fizeram fiscalização em todas as nossas unidades e confirmaram que não há falta e
que Curitiba fornece IPIs adequadamente para a sua equipe. Então, não há o que
readequar porque já estava adequado. Só deixar isso claro. Com relação ao
medicamente Avastin, na nossa pactuação tripartite não somos responsáveis pela
assistência especialidade de alta complexidade. O Avastin é um medicamento de
alto custo que era fornecido pelo Governo Federal e que tinha o registro na Anvisa
que não foi renovado. Ele só é conseguido por mandado judicial. Não é
responsabilidade do município. Quem estava fornecendo isso era a Secretaria de
Estado da Saúde num acordo com o Governo Federal. Mas, infelizmente, esse
medicamento perdeu o registro na Anvisa, é um medicamento importado caríssimo
que é usado no tratamento desses casos, e não há meios da Secretaria Municipal
fornecer porque, primeiro, não é nossa responsabilidade; não faz parte das nossas
obrigações e nem poderíamos porque não tem registro na Anvisa. Nem se
quiséssemos poderíamos. Moradores de rua. Desde o início da pandemia sentamos
com a FAS e fizemos todo um plano de contingenciamento, a FAS estabeleceu duas
unidades para isolamento de caso respiratório feminino e masculino e as nossas
equipes de consultório de rua junto com as equipes da FAS têm acompanhado. Foi
feita toda uma orientação para as equipes, para os educadores sociais, o Prefeito
ampliou muito as unidades para acolhimento dos moradores de rua, mas,
infelizmente, os moradores de rua, apesar das inúmeras abordagens, ainda não
querem sair das ruas e não podemos simplesmente levar as pessoas à força para
esses locais. O que temos feito é acompanhado junto às nossas equipes todos os
quadros respiratórios assim como qualquer curitibano. Leito de UTI. Lá o que a
senhora viu no nosso relatório, dentro das metas que tínhamos, estabelecemos lá em
2017 a ampliação de cinquenta leitos de UTI em Curitiba para a rotina, o dia a dia.
Já cumprimos essa meta. No nosso plano de contingência, que foi estabelecido já
em final de janeiro, temos mais duzentos e quarenta leitos de UTI para a pandemia.
Já estão abertos duzentos e vinte e sete leitos. Inclusive, quem quiser consultar
entre lá no Ministério da Saúde, no Cadastro Nacional de Estabelecimento, vai ver a
habilitação desses duzentos e vinte e sete leitos que já estão disponíveis à
população de Curitiba. E que foram ampliados especificamente, que são esses
contratos que a Dra. Bia apresentou, que num período de noventa dias vão encerrar
cinquenta e dois milhões de reais, são para esses leitos clínicos de retaguarda para a
pandemia e para os leitos de UTI que ampliamos exclusivamente para atender
Covid. Acho que com isso respondi as questões.- O SR. PRESIDENTE:- Próximos
Vereadores inscritos Maria Leticia, Mauro Bobato e Tico Kuzma. Concedemos a
palavra à Vereadora Maria Leticia.- A Sra. Maria Leticia:- Cumprimento todos os
Vereadores, a Secretária Márcia Huçulak e toda a sua equipe. Tenho algumas
perguntas e vou direto a elas. Secretária, na página doze está indicado o aumento de
14% nos casos de internamento por acidentes e violência. A Secretaria mantém
algum dado sobre quantos desses casos de internamento decorre de violência
doméstica e violência contra crianças? Outra pergunta, na página sessenta e quatro
vemos um aumento substancial nas receitas em abril sem correspondente aumento
nas despesas. Esse saldo será destinado para algo específico no próximo
quadrimestre? Poderia ser usado, por exemplo, na compra e realização de mais
testes em massa como recomenda a Organização Mundial de Saúde? Outra
pergunta, nas páginas 67 e 68 tem uma tabela com informações sobre auditoria
interna. Seria possível a Secretaria disponibilizar os relatórios completos da
auditoria da UPA CIC, e das UPAs Boa Vista, Boqueirão, Campo Comprido,
Cajuru, Sítio Cercado, Fazendinha, Tatuquara para Câmara Municipal, para que
todos os Vereadores tenham acesso? Pergunta quatro, dentro do relatório
observamos que foi apresentado um planejamento preventivo sobre a Covid-19
anterior ao primeiro caso confirmado. Quando houve esse planejamento, o
município cogitou a realização de testes em massa, isso aconteceu? Houve esse
planejamento? Se não poderia justificar qual a estratégia adotada pelo município?
Na página 64 do relatório temos um gráfico que demonstra um aumento das
receitas na saúde municipal, mas não temos consequente aumento das despesas.
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Verifica-se que o aumento excedeu em sessenta milhões, enquanto a despesa
aumentou apenas vinte milhões. Está no gráfico. No entanto, nesse mesmo período
tivemos um chamamento público da Prefeitura para a terceirização de mais três
UPAs na cidade. A terceirização se justifica pelo enxugamento da máquina pública
e necessidade de redução de despesas, mas aqui temos um aumento das receitas e
essas deveriam servir justamente ao investimento da saúde básica. Ainda o
município alegou em 2019 que a terceirização traria uma economia de quatrocentos
e oito mil reais, que é um valor pequeno dentro do superávit de orçamento na área
de saúde de cerca de quarenta milhões. Então, como a Prefeitura justifica essas
terceirizações diante desse cenário de superávit? Por que razão decidiu dar
continuidade a esse processo de terceirização justamente durante a pandemia?
Minha outra pergunta, o relatório fala também em diversos momentos de
capacitação para o uso de IPIs. Eu vi no relatório que o Dr. Alcides apresentou dez
mil, cento e trinta e oito testados. Quero saber de onde vieram esses testes, porque
eu encontrei apenas uma compra de testes no Diário Oficial. É isto. Obrigada.- O
Sr. Mauro Bobato:- Obrigado, Presidente Dr. Wolmir, bom dia a todos, saudar a
nossa secretária Márcia, ao Alcides e a Bia que estão aí e ao Márcio que passou por
aí. Márcia, eu quero parabenizar a toda equipe de vocês e também quero saudar o
Joari, a Luciane e a Leda, que são as pessoas que acabam me dando suporte, me
orientando sobre como está o funcionamento na Região Sul, que é um dos pedidos
que vou fazer. Eu sei a expertise que vocês têm, mas tem a possibilidade do avanço
na nossa região. A população tem uma certa dificuldade de entender a gravidade da
situação. Eu gostaria de pedir a vocês, claro, a cidade como um todo, mas na região
sul: Tatuquara e Sítio Cercado, a possibilidade de fazer um trabalho diferenciado.
Eu acho, Bia, é só achismo, eu sei que é difícil falarmos com especialistas, mas eu
acho que vai ter um avanço na nossa região, porque o pessoal não tem a percepção
da gravidade da situação. E, num segundo momento, vou dar um tiro no pé também
porque vou acabar fazendo um pedido, Márcia, nós temos uma agonia, você
colocou que conseguem avaliar, fazer uma leitura dos próximos quinze dias a
frente, mas a saúde é prioridade, eu sei que vocês estão brigando por isso,
parabenizo, mas existe o quesito do avanço, a vida vai seguir e nós temos que saber
como vamos caminhar. Então, quais as perspectivas, centros esportivos, escolas
particulares, a volta, entre aspas, da normalidade que vamos ter que construir, será
uma nova forma de normalidade. Então, quais as perspectivas que você pode nos
dar? Eu fiz uma sugestão ao Executivo para que tivesse uma reunião da Saúde com
o pessoal da área da educação, do esporte, que tivesse um espaço para debates com
essas pessoas, porque os empresários, microempresários, principalmente, as
pequenas empresas, estão num momento de agonia. Entendo a preocupação com a
saúde e é a prioridade, mas pelo menos podermos conversar e termos um espaço de
alento para sentar, reunir e conversar. Existe uma possibilidade, uma previsão de
quinze dias, um mínimo de uma abertura ou uma forma nova de funcionamento
desses empreendimentos, uma orientação com a saúde e com a pasta respectiva?
Então, quero mais uma vez parabenizar, porque o resultado que vocês plantaram,
que fizeram até agora, estamos colhendo, em que pese a dor desses trinta e oito
mortos, mantivemos na nossa região. Eu não conheço pessoas contagiadas, mas
conversando com o pessoal do distrito sanitário e as orientações que tenho, há um
pouco de receio que tenha um pequeno avanço neste momento. No mais, só
parabenizar, força para vocês. Contem com a gente, com as limitações que temos,
mas eu quero colaborar, contribuir. Então, se puder pensar em alguma coisa para
essas categorias que estão nessa agonia, é uma agonia real, eles não têm uma
perspectiva de voltar a funcionar. Obrigado e parabéns. Obrigado, Presidente.- O
Sr. Tico Kuzma:- Obrigado, Presidente da Comissão, Vereador Dr. Wolmir.
Cumprimento a Secretária Márcia, cumprimento pela explanação do Alcides, da
Bia, do Márcio. Secretária, eu gostaria, antes de tudo, de fazer um registro e um
agradecimento à Bruna, sua chefe de gabinete, que tem nos atendido, tem passado
todas as informações, em todas as nossas dúvidas temos procurado conversar
diretamente com ela e ela tem correspondido nas respostas. Então, agradecer o
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trabalho da sua chefe de gabinete Bruna. Gostaria também de parabenizar todos os
profissionais da saúde, seja da rede pública ou da rede privada, também aqueles que
trabalham nesses hospitais, não da saúde, mas da limpeza, da parte administrativa e
em outras áreas também por essa dedicação, esse enfrentamento dessa doença tão
difícil neste momento. Temos acompanhando pela televisão e muitos profissionais
acabam tendo que se isolar das suas famílias para poder continuar esse trabalho
digno frente ao combate a essa pandemia. Secretária, uma das questões que o
Vereador Mauro Bobato falou, uma preocupação em relação a como está o
pensamento, a programação, ainda não temos uma definição em relação à volta,
principalmente, das creches e dos CMEIs. Já há algo previsto nesse sentido? Porque
com a volta dos trabalhadores cria-se mais dificuldades dos pais, principalmente,
aqueles trabalhadores da área da saúde, em deixar as suas crianças, porque não tem
onde deixar. Então, se há uma previsão nesse sentido. E a outra pergunta é em
relação aos tratamentos em Curitiba. O que estamos seguindo em relação as
orientações sobre a Cloroquina, se temos utilizado este medicamento, se tem uma
orientação em relação a este medicamento. E a outra, vimos numa reportagem sobre
aquele vermífugo Annita que o Hospital do Trabalhador estava fazendo teste.
Exatamente como estão sendo tratadas as questões, se estamos ministrando estes
medicamentos aos pacientes, em que fase estamos, o que está tendo em relação a
isso. No mais, meus parabéns ao trabalho, Secretária, pela dedicação e a todos da
saúde também.- O SR. PRESIDENTE:- Com a palavra a Secretária Márcia Huçulak.
- A SRA. MÁRCIA HUÇULAK:- Eu vou pedir ao Dr. Alcides para responder à
pergunta da Vereadora Maria Leticia sobre a rede de violência e sobre os testes.- O
SR. ALCIDES AUGUSTO SOUTO DE OLIVEIRA:- Bom dia mais uma vez.
Sobre a questão das violências. Lembrar que Curitiba tem uma rede de proteção
atuante há vinte anos, esta rede continua funcionando com pontos focais nas
unidades de saúde, nos distritos sanitários. Os atendimentos de vítimas de violência
nos hospitais de referência continuam acontecendo. Ou seja, a rede continua
funcionando no mesmo formato, sem prejuízo nenhum para o monitoramento e o
acompanhamento de vítimas de qualquer tipo de violência. Sobre a questão dos
testes. O número apresentado de dez mil testes, são todos os testes realizados nos
laboratórios públicos e privados. Como a Covid é uma doença de notificação
obrigatória, os laboratórios reportam para a Secretaria todos os testes realizados. E
quanto a questão do teste em massa, isso é muito bom responder para esclarecer
para a comunidade como um todo. Existem dois tipos de testes, aquele teste da fase
aguda da doença, quando a pessoa tem mais sintomas, que é o de biologia
molecular, existe um segundo teste que chamamos de teste rápido, este é para
quando a pessoa já recuperou da doença, após sete a quatorze dias quando ocorre a
produção de anticorpos. Cada teste tem uma característica específica para coleta e
tem uma sensibilidade também do tempo oportuno de se realizar, porque se eu
testar de uma forma errada ele pode dar negativo e a pessoa estar doente ou vice-
versa. Então, os testes tem um critério para utilização. Quando a OMS fala em
testagem em massa, ela não quer dizer que tem que testar toda a população, por
exemplo, Curitiba um milhão e novecentas mil pessoas teriam que ser testadas. Não
é isso que a OMS quer dizer, nem o Ministério. A recomendação é que se teste as
pessoas para cortar a cadeia de disseminação da doença. E como é feito isso?
Através do primeiro caso, intrafamiliar confirmado de Covid, seja realizado a
testagem dos contactantes. Então, é que se aumente essa testagem para tentar
enfrentar e conter a disseminação do vírus. Então, quanto mais pessoas testadas
nesses ambientes, ou seja, aquelas que são contatos de casos confirmados ou
suspeitos, realizarem testagens também. Isso facilita o entendimento da
disseminação ou da dispersão da Covid nos devidos lugares. Não existe essa
possibilidade de testagem em massa, tanto que o próprio Ministério da Saúde, todos
sabem, está realizando uma pesquisa nacional, esta pesquisa é uma pesquisa
epidemiológica em que avalia parcela da população de uma forma aleatória, com
teste rápido, para verificar aquelas pessoas que porventura já tiveram contato com o
vírus. Ontem foi demonstrado isso em cadeia nacional e a pesquisa realizada em
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Curitiba, a taxa de contágio é ainda muito baixa. Então, por isso a nossa estratégia,
sem dúvida alguma, é aumentar o número de testes, lembrar que isso vai acontecer
naturalmente, porque estamos na sazonalidade dos vírus respiratórios, o frio
chegou, irá aumentar a circulação dos outros vírus respiratórios, a Secretaria de
Estado e a Secretaria Municipal já têm uma estratégia de ampliação de testes para
esses doentes sintomáticos. Nós temos que conhecer as pessoas que estão
adoecendo e temos que realizar testes, estas têm indicação, os assintomáticos no
momento não há indicação da testagem. E quanto ao uso dos medicamentos,
Cloroquina e Annita. Estes medicamentos se demonstraram efetivos somente em
testes laboratoriais, em testes em seres humanos para a Covid em nenhum
momento, em nenhum trabalho científico, demonstrou importância na contenção da
doença. Ao contrário, a Cloroquina pode trazer sérios efeitos cardiológicos à pessoa
na utilização dela, se tiver algum problema prévio. Por isso a orientação que o
Ministério da Saúde fez em relação ao uso da Cloroquina ficou a cargo e
responsabilidade do médico prescrever. O paciente precisa ter o termo de
consentimento para o uso daquela droga e precisa ser monitorado, tudo isso com
responsabilidade do médico. Porém, mais uma vez eu friso, em nenhum trabalho
científico se comprovou que exista algum medicamento que trate, que melhore, que
cure a Covid, até o momento não existe isso. Estes medicamentos estão na fase de
pesquisa e por isso não são recomendados. A Sociedade Brasileira de Infectologia,
a Sociedade Médica Brasileira já lançou um editorial há quinze dias, já
recomendando a não utilização desses medicamentos. O que se leva a acreditar que
o embasamento dessas sociedades estão todas respaldadas em critérios científicos.
Porém, existe essa possibilidade, se o médico desejar, ele assumirá a
responsabilidade do uso de qualquer tipo de medicamento para um possível
tratamento da Covid, o que na verdade não existe. Obrigado.- A SRA. BEATRIZ
BATTISTELA NADAS:- Respondendo o que a Vereadora Maria Leticia perguntou
a respeito das questões orçamentárias do quadrimestre, cabe alguns esclarecimentos
da seguinte ordem: primeiramente, a avaliação quadrimestral é uma avaliação de
um momento da execução orçamentária anual. Então, o que se verifica, seja de
receitas ou despesas, sempre é parcial e deverá ser analisada no conjunto sempre ao
final e ao termo do exercício orçamentário, fica uma visão mais integradora. Esses
recursos a mais que a Vereadora identificou, são aqueles recursos extraordinários
que foram destinados ao combate da Covid pelas fontes, federal, especialmente, no
seu volume a maior, é o recurso que está disponível. Como a Vereadora bem sabe,
para fazermos a ordenação dessa despesa é importante que se siga todos os trâmites
da Lei 8666 e hoje também alguma legislação específica do combate ao
coronavírus, que nos permite a contratação em regimes especiais. O que
pretendemos no momento doravante é não mais adotá-los, adotar mais os pregões
eletrônicos, as compras em licitação, porque já estamos numa condição em que não
temos mais uma urgência de contratação de muitas coisas. Com relação a questão
das UPAs. Importante deixar muito claro que não terceirizamos nenhuma UPA,
todas elas continuam sob a gestão da Secretaria Municipal de Saúde, elas
funcionam com contratos de gestão, com organizações sociais, o que absolutamente
a legislação nos faculta fazê-lo, de forma transparente, de forma absolutamente
legal. No que diz respeito as três unidades de pronto atendimento, o processo de
seleção para as UPAs Cajuru, Boa Vista e Sítio Cercado, ele está num passo e num
ritmo mais diminuído em razão de que todos os nossos esforços hoje se concentram
na prestação de serviços à nossa população tanto daquilo que são problemas de
saúde, vou chamar aqui, de ordinários, que não a Covid e daquilo que é a Covid.
Então, esse processo não está concluso. Não temos previsão da sua conclusão, não
pretendemos fazê-lo durante a pandemia, porque não há sentido em se seguir por
um processo novo, mudar equipes durante a pandemia. Isso acontecerá, após a
pandemia o processo será sim retomado. A decisão da opção pelo contrato de
gestão de organização social para operação e gerência de uma unidade de pronto
atendimento não é tão somente econômica, ela também visa uma melhor prestação
de serviços, uma agilidade, o que tem sido demonstrado na prática, em todos os

nossos acompanhamentos na Unidade de Pronto Atendimento da CIC, que hoje já



nossos acompanhamentos na Unidade de Pronto Atendimento da CIC, que hoje já
funciona segundo esse modelo de gestão. Com relação as auditorias internas, sim
Vereadora isso é possível disponibilizar e depois podemos combinar como fazer.- A
SRA. MÁRCIA HUÇULAK:- A pergunta dos Vereadores Mauro Bobato e Tico
Kuzma, em relação ao retorno das atividades. Por muito tempo a normalidade não
voltará. Tivemos aí por parte do governo do Estado a liberação dos shoppings, dos
templos, igrejas, enfim, para cultos e atividades religiosas e as academias ganharam
na Justiça a possibilidade de voltar às atividades e já reabriram. Essas atividades
que retornaram, os shoppings retornaram ontem e grande parte das academias
também, algumas atividades religiosas já voltaram desde o final de semana. O que
vamos fazer agora? Construímos um painel de monitoramento, que vamos até
apresentar para a sociedade curitibana, um painel com bandeiras. Bandeiras verde,
amarela e vermelha, que serão como um sinalizador. Hoje a bandeira de Curitiba é
verde, porque a gente vem acompanhando. Apesar de termos novecentos e sessenta
e um casos desde o início da pandemia, não tivemos um crescimento exponencial.
Se os senhores e as senhoras acompanharam, temos em média quinze casos novos
por dia e isso está mantendo estável a propagação da doença. Na pesquisa que foi
feita agora há uma semana pela Universidade de Pelotas, contratada pelo Ministério
da Saúde, Curitiba mostrou zero pessoas contaminadas, o grupo é muito pequeno
em Curitiba. A transmissão está se dando muito lentamente em Curitiba.
Precisamos ver se esse movimento de shoppings, igrejas, templos e academias,
quanto isso vai impactar nos nossos indicadores, para aí pensar em liberar, por
exemplo, CMEIs, creches e escolas. Não é possível nesse momento. Qual é o
problema do jovem e por isso que o governo do Estado, na Resolução, proibiu a ida
a shoppings de crianças, mesmo em academias ou qualquer outro lugar, e pessoas
de mais idade, porque as pessoas com mais idade são as que se tiverem contato com
o vírus podem ter casos mais graves que vão internar, podendo ir a óbito e as
crianças mais jovens podem ser transmissoras assintomáticas. Sem sequer ter um
sintoma, uma criança pode levar facilmente o vírus. Se lá na creche, por exemplo, a
criança ficar muito junta das outras crianças, ela vai para casa e pode ser
transmissora. O que temos feito? Pedimos a paciência. Sei que as pessoas querem
voltar a sua vida, mas nesse momento, por uma medida de precaução e proteção do
cidadão, estamos pedindo para ver como é que vai se comportar o movimento dos
shoppings, igrejas, templos e academias e daí, daqui quinze dias, vamos poder dizer
se poderemos dar um passo a mais ou não. Porque se a situação sair do controle
vamos dar um passo atrás, podemos ter que fechar as academias, os shoppings e as
atividades religiosas. O que temos pedido? A população tem sido colaborativa no
sentido do uso da máscara, lavagem das mãos e a questão do distanciamento social
é muito importante em todos os ambientes, a manutenção disso.   Nesse momento
não conseguimos dizer que podemos liberar. Já fizemos uma videoconferência com
a Presidente do Sindicato das Escolas Privadas, já conversamos com a Associação
das Escolas Privadas, já tivemos conversas com as nossas universidades e temos
sido muito parcimoniosos nessas atitudes, até porque é muito difícil nesse momento
dizermos que pode liberar. Com relação aos tratamentos, quero dizer que a
Secretaria Municipal de Saúde acompanha  a ciência e a evidênciapari passu
científica. Ontem, a Organização Mundial da Saúde fez uma nota para os governos,
suspendendo todos os testes, porque ela estava sendo usada em estudos clínicos.
Então, a Organização Mundial da Saúde suspendeu todos os testes com a
Hidroxicloroquina ou Cloroquina no mundo. Infelizmente, alguns governos
seguem, outros não e nós vamos seguir a ciência, a orientação da Organização
Mundial da Saúde. Não há nenhuma droga no momento que se mostre eficaz,
eficiente, efetiva e segura. Pelo contrário, a Organização Mundial da Saúde fez essa
decisão em cima de um estudo de mais de mil pacientes acompanhados, que, pelo
contrário, a Cloroquina aumentou a mortalidade e não mostrou nenhuma evidência
de melhora no tratamento. O Ministério da Saúde deixou para a responsabilidade
individual do médico, se ele quiser individualmente e ele assina inclusive um termo
de que está ciente e o paciente tem que assinar um termo de consentimento, sob
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risco de responder por isso futuramente, porque não há nenhuma evidência da
ciência.- O SR. PRESIDENTE:- Secretária, temos inscritos os Vereadores
Herivelto Oliveira, Bruno Pessuti e Pier Petruzziello. Concedemos a palavra ao
Vereador Herivelto Oliveira.- O Sr. Herivelto Oliveira:- Muito obrigado, Sr.
Presidente. Bom dia Srs. Vereadores, bom dia a quem acompanha esta Sessão pela
internet, bom dia Secretária Márcia Huçulak, Beatriz e o Alcidez, que nos deram
explicações importantes sobre essa pandemia. Em parte, uma das questões a
senhora já respondeu, em relação a abertura de shoppings, academias e congêneres,
mas eu gostaria de saber uma questão em relação a fiscalização. Como é que a
Secretaria e a Vigilância Sanitária estão trabalhando? Sei que a Prefeitura também
faz a fiscalização de alguns desses ambientes, mas como é que está sendo o
trabalho da Secretaria para fiscalizar alguns mercados? Temos mercados que estão
seguindo rigorosamente os protocolos, outros nem tanto e alguns nem passam perto
disso. A mesma coisa podemos perceber com os ônibus, pois alguns ônibus
circulam com a capacidade prescrita e outros não. Então, gostaria de saber qual
trabalho está sendo feito nesse sentido pela Secretaria. A outra questão, acabei de
ver no UOL, agora de manhã, uma notícia que diz que aqui em Curitiba, é a
segunda manchete do UOL hoje: "Em meio a aberturas, o sul vê casos de
coronavírus subirem 86% em uma semana" e diz que em Curitiba o aumento foi de
106% em número de casos. Não sei se esses números estão em conformidade com
aquilo que a senhora apresentou, porque a senhora apresentou números desde o
começo, então só para ter essa certeza. E uma outra questão é só uma indagação em
relação ao Hospital do Idoso, ele está funcionando normalmente no atendimento e
internações para outros tipos de doenças? Muito obrigado, Secretária.- O Sr. Bruno
Pessuti:- Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Secretária, bom dia a todos.
Tenho algumas perguntas, na verdade é só essa em relação aos cento e cinquenta
milhões de reais de saldo, que foram apresentados, se eles estão disponíveis para
serem utilizados pela Secretaria já nos próximos meses e se serão utilizados de que
forma? Se serão no combate a pandemia, no aluguel de equipamentos e etc.
Também uma sugestão, que faço como engenheiro que gosta de ficar medindo tudo
o tempo inteiro, é reforçar a divulgação dos casos ativos, que são divulgados apenas
de maneira subjetiva, com a diferença entre os casos positivos e os curados.
Acredito que os casos ativos compõem um importante dado para que possamos
entender quantas pessoas, efetivamente, estão com a doença nesse momento na
Cidade de Curitiba. Também, quem sabe, criar um protocolo de alerta, algo
parecido com as bandeiras tarifárias, onde seja relacionada a disponibilidade de
leitos, o percentual de leitos ocupados, correspondente com a atividade econômica.
Quero aqui, mais uma vez, publicamente, fazer uma crítica ao Ministério de Saúde,
que ainda não qualificou os motoristas de aplicativo como grupo de risco para a
vacina da gripe, que é uma vacina que existe, funciona, é comprovada
cientificamente, mas autorizou o uso da Cloroquina e da Hidroxicloroquina, apesar
de não existir comprovação científica no tratamento da Covid. Isso para mim é um
absurdo, porque tem tantas coisas que funcionam, sabemos que funcionam, mas a
Cidade de Curitiba não é autorizada a utilizar dentro do SUS, porque não está num
protocolo científico, ou num protocolo de autorização do Ministério da Saúde. Vou
além, Curitiba, por exemplo, tem avanços que já são conhecidos mundialmente
como as soluções curitibanas, a Curitiba Hard Project, que é desenvolvida pela
Quanta e outros hospitais de Curitiba, que faz teste de escore de cálcio, através de
ressonância magnética, que ajuda muito a identificar e combater doenças coronárias
e não é pago pelo SUS. E também tem o Robô Laura e tenho muito orgulho de ter
aproximado o Chatbot e o Prefeito, através de uma ligação telefônica, que também
deveria estar em todos os sistemas de saúde e não apenas agora na pandemia.
Também me somo ao Líder, Vereador Mauro Bobato, apesar da resposta já ter sido
dada pela Secretária, a quem parabenizo pela condução do trabalho aqui na Cidade
de Curitiba, que seja criado um diálogo com as empresas de educação infantil, pelo
menos para que elas possam ter um pouco de noção relacionada a isso. E me somo
a questão da reabertura das academias de ginástica, com rígidos protocolos
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sanitários, porque a prática de exercícios é fundamental para a melhoria da
qualidade de vida, sendo inclusive prescrita por médicos. Apesar de ser possível
fazer muitas atividades ao ar livre, as pessoas, às vezes, não se sentem seguras e
gostariam de fazer exercícios nas academias. Por fim, parabenizo a Secretária
Márcia Huçulak e toda a sua equipe, por Curitiba ser mais uma vez exemplo para o
país no combate a essa pandemia, que tem devastado a saúde pública de tantas
cidades do Brasil e do mundo. Curitiba tem sido exemplo, diferente de outros
lugares, como por exemplo Belo Horizonte, que aparece com poucos casos, mas
que na verdade fica explícita uma subnotificação. Parabéns à Secretária Márcia
Huçulak e a toda a sua equipe. Muito obrigado.- O Sr. Pier Petruzziello:- Bom dia a
todos. Quero ser bastante breve, cumprimentar a Secretária Márcia Huçulak, a Bia,
toda equipe da Saúde, o Márcio e o Alcides. Não podemos esquecer também de
cumprimentar a Flávia Quadros e toda sua equipe que fazem um trabalho
maravilhoso. O pessoal da saúde mental, na figura da Flávia Adachi e também do
Joari, lá do Bairro Novo, que tem feito um trabalho muito preciso. Quero reafirmar
aqui que o Bairro Novo tem uma unidade de referência para atendimento a
gestantes. Quero aqui ser muito breve nos meus comentários e dizer da seguinte
forma, estamos vivendo essa pandemia e acredito que muitas vezes a crítica é muito
mais fácil do que a construção. Quero me solidarizar com toda equipe da saúde,
toda equipe, não só a do prédio central, mas as pessoas que estão lá na ponta,
vivenciando e vivendo esse momento tão difícil, deixando a família de lado,
deixando as pessoas que elas amam para cuidar da nossa cidade. Esse é um
momento especial e muito importante. Então, a minha solidariedade a todos os
servidores da saúde. A Secretária que tem sido uma Secretária que tem levado
muita pancada diariamente e eu me solidarizo, neste momento. Tenho tentado não
dar muito trabalho, inclusive nas perguntas, porque sei que o momento é difícil.
Mas quero fazer uma pergunta à Secretária, ela sabe que sou ligado a área da saúde
mental, Curitiba tem a referência nos CAPS, que continuam os atendimentos e
quero saber como estão os nossos CAPS, com esses atendimentos. Temos também
o Programa Moradas, que tem sido um programa excepcional, ligado à saúde
mental e agradecer por ela ter atendido o nosso programa, o TeleTea, ter atendido a
nossa ideia. Isso tem dado muita tranquilidade a essas famílias, que têm seus filhos
com autismo. Aí talvez a única pergunta, quando o Encantar poderá ter o
atendimento físico novamente? Se isso está no seu radar? Para que possamos
tranquilizar ainda mais essas famílias no atendimento presencial. No mais era isso,
parabenizar todos vocês e deixar aqui o meu agradecimento e dizer que estamos
firmes e juntos nessa luta tão difícil.- A SRA. MÁRCIA HUÇULAK:- Vereador
Herivelto Oliveira, a questão da abertura dos shoppings, academias e congêneres,
segue um regramento, tem uma Resolução da Secretaria de Estado da Saúde, que
foi a determinação do Governador, que nós seguimos  e estamospari passu
acompanhando. Desde o início da pandemia, fizemos, pelas nossas equipes de
vigilância, três mil, quinhentas e sessenta inspeções. Três mil, quinhentas e sessenta
inspeções. Nunca a nossa equipe trabalhou tanto na vida: dia e noite, sábados,
domingos e feriados. Dessas três mil, quinhentas e sessenta, mil, oitocentas e
oitenta e cinco foram por denúncias. Outro dia, até mandei ao Prefeito uma foto da
pilha, são duas pilhas desse tanto, de denúncias, reclamações e sugestões do 156.
Só do 156. Recebemos, só em um dia, mil¸ setecentas e cinquenta e seis denúncias
pelo 156. Então, assim, temos que responder cada uma delas, e muitas delas
geraram inspeções. Qual é a responsabilidade da Saúde? Porque todo mundo nos
pergunta. Ontem à noite, teve um comerciante me perguntando que hora o comércio
dele vai funcionar. Não sei! E não é responsabilidade da Saúde. Entendo que as
pessoas estão com medo, mas essa discussão do horário de funcionamento é da
Associação Comercial com os seus agregados, com os seus associados. A nossa
responsabilidade, na Secretaria de Saúde, é ver as questões sanitárias. Por exemplo,
a questão de cultos e igrejas, quem está vendo isso é a Secretaria de Urbanismo e a
Guarda Municipal. Porque tem a ver com aglomeração, não tem nada a ver com a
saúde. Se, eventualmente, alguma situação de lá, se tiver um surto numa igreja, aí
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sim vamos entrar para ver o que aconteceu. Nos shoppings, já estamos com uma
rotina. Ontem, inclusive, na nossa live diária da Secretaria, onde damos o boletim
diário, e daí já respondo ao Vereador Bruno Pessuti, porque todo dia a nossa live dá
os dados de ocupação de leitos, os dados de pacientes curados, recuperados,
internados e entubados, eu falei sobre essa questão: vamos fazer inspeções em
shoppings e academias, algumas situações, para ver a questão sanitária, que é a
disponibilidade do álcool em gel, a questão do distanciamento que pedimos, a
questão do uso de máscara. Tá? Com relação a mercados, já fizemos a orientação,
já fizemos reunião com a Associação dos Supermercados, já fizemos uma norma, a
nossa Resolução 01 é específica para esse tipo de público, orientando que tomem as
medidas. O que pedimos, se alguma situação não está sendo atendida, é que façam
a denúncia no 156, para que possamos tomar as providências. Inclusive, finais de
semana, raves, baladas e outras atividades que estão proibidas foram intimadas,
receberam notificações; tivemos inclusive perda de alvará por alguns
estabelecimentos, pelo descumprimento das normas que estamos pedindo no
momento. Com relação à matéria do UOL, ela não cita Curitiba. Curitiba, no dia 15
de maio, tinha oitocentos e vinte e nove casos; no dia 25 de maio, ontem,
novecentos e sessenta e um. Isso dá um aumento de cento e trinta e dois casos em
dez dias; dá uma média de treze casos por dia. Não há crescimento em Curitiba.
Esse crescimento que se fala aí é do Estado. Infelizmente, em alguns municípios,
que não sei o que está acontecendo lá, há um crescimento em algumas situações.
Mas, em Curitiba, monitoramos isso diariamente. Inclusive, monitoramos, para os
Vereadores saberem, todos os casos respiratórios que são atendidos, em todas as
unidades, por dia; os quadros respiratórios todos, graves ou leves, nas nossas UPAs,
na nossa Central de Atendimento ao Coronavírus e nos hospitais. Temos dois
boletins diários com os hospitais: às 10h da manhã e às 17h, para acompanhar se há
aumento. E não tem havido um crescimento. Aumentou alguma situação de quadro
respiratório, das síndromes respiratórias. Mas só para deixar claro, que talvez não
tenha ficado na apresentação do Dr. Alcides, apenas 15% das síndromes
respiratórias agudas graves são por suspeita ou casos confirmados de coronavírus.
Estamos falando de um quantitativo muito grande que não é coronavírus. Mas
temos pesquisado, temos testado, inclusive ampliamos a testagem dos casos leves,
porque no início não havia sentido testar, uma vez que não havia a circulação do
vírus, mas ampliamos agora as testagens. Com relação à vacina, que o Vereador
Bruno colocou, infelizmente, não temos quantidade de vacina para oferecer para
todo mundo. Vamos esperar mais uma semana, para esses grupos que são gestantes,
puérperas, crianças, que precisam vacinar, se sobrar, vamos abrir para esses outros
grupos. Mas não podemos, hoje, disponibilizar, porque precisamos atender esses
grupos. Com relação à pergunta do Vereador Pier. Vamos começar, Vereador Pier,
o atendimento por teleconsulta nos CAPS. Já temos o TeleTea, para os familiares
do Encantar, e estamos pensando, agora, no início de junho, em começar a
teleconsulta nos CAPS, para melhorar o atendimento nos CAPS. Os CAPS
permanecem em atendimento, intensificamos os acolhimentos, temos todo um
monitoramento, e inclusive estabelecemos um CAPS para referência em casos
suspeitos de Covid, que é o CAPS do Boqueirão, que tem uma estrutura mais
adequada para isso. E, assim, à medida que pudermos, vamos começar a liberar o
atendimento presencial. Mas é aquilo que eu disse, esperamos agora mais quinze
dias, pedimos a paciência das pessoas, para que possamos observar o movimento
dos shoppings, academias, templos e igrejas, para vermos se podemos dar um passo
a mais.- O SR. PRESIDENTE:- Vereador Osias Moraes, gostaria de formular
requerimento? O Sr. Osias Moraes:- Para formular requerimento, Sr. Presidente.
Devido ao tema e ao tempo estar escasso, peço prorrogação de quinze minutos da
Audiência.- O SR. PRESIDENTE:- Em votação o requerimento verbal do Vereador
Osias Moraes solicitando a prorrogação da Audiência Pública por mais quinze
minutos. (Pausa). APROVADO. Próximos Vereadores inscritos, Professora Josete,
Maria Manfron e Ezequias Barros. Com a palavra a Vereadora Professora Josete.-
A Sra. Professora Josete:- Bom dia a todos. Quero agradecer a presença da
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Secretária Márcia Huçulak e sua equipe, do Dr. Alcides de Oliveira, também da
Beatriz, que é a Superintendente Executiva. Obrigada por trazerem essas
informações até nós. Também gostaria de parabenizar todos os servidores da área
da saúde, sejam os técnicos, que estão na Secretaria e que têm um trabalho muito
importante nesse momento, sejam todos os servidores das diversas categorias, que
estão nas unidades de saúde e em todos os equipamentos de saúde. Então, parabéns
e obrigada. Acho que esse é um momento que, mais do que nunca, o trabalho
desses profissionais de saúde precisa ser reconhecido. Bem. Eu tinha também
colocado aqui um questionamento sobre a testagem do coronavírus, mas a maioria
das perguntas que eu tinha já foi respondida. Só gostaria de saber, já que a
Secretária anunciou que pretende ampliar o número desses exames, e sei que
também já colocou que é um prazo de quinze dias, que não podemos pensar muito a
médio e longo prazo, mas qual a perspectiva de ampliação dessa testagem? E há
uma preocupação também com as casas de acolhimento de idosos, de que se faça a
testagem de todos os idosos acolhidos, mas também de toda a equipe. Porque
sabemos que, como já foi posto, é uma situação muito grave, uma vez que, nos
idosos, realmente, sabemos que há uma tendência de gravidade maior da doença.
Então, se nessa ampliação da testagem está sendo pensado nisso. E, nesse prazo,
dos próximos quinze a trinta dias, quanto está se pensando em investir na testagem,
quantos testes já foram feitos até agora e o valor desses testes, qual o total de gastos
com esses testes. Também gostaria de me reportar aos leitos existentes e ocupados
em relação à Covid. Foi falado, mas muito rapidamente, e não consegui anotar. E
também gostaria de saber, para além do número de leitos existentes e ocupados,
sobre o número de mulheres que estão internadas nesse momento; chamou-nos a
atenção o percentual de mulheres, 65% das pessoas atingidas são mulheres, se
vocês já têm um estudo que explica o porquê disso. Também gostaria de saber com
relação à vacinação. Já foi colocado que se pretende ampliar no próximo período, o
que achamos muito importante.- A Sra. Maria Manfron:- Muito obrigada, Dr.
Wolmir. Bom dia a todos. Cumprimento aqui a Secretária Márcia, o Dr. Alcides, a
Bia e toda a equipe da Saúde, que não tem medido esforços e conduzido essa
pandemia com muita maestria, com muita sensibilidade e com muito cuidado.
Sabemos que é um momento muito difícil, não sabemos quando esse vírus vai
embora, se vai embora ou se vai ficar, ninguém sabe; todo mundo fica pensando:
"Ah, esse remédio". Mas eu estou com a Secretária Márcia. Acho que seguir as
ordens do governo é a melhor partida. A minha pergunta seria a seguinte: temos a
segunda regional, no nosso Bairro de Santa Felicidade, com o maior índice de
pessoas doentes, no caso do coronavírus. Isso pode ser por que temos muitos
idosos, ou por que a regional tem bastantes bairros? Por que será que essa regional
aparece como a segunda colocada no índice de infecção? Seria isso. E parabéns,
mais uma vez, à senhora, Secretária, à sua maravilhosa equipe e a todos os
profissionais da Saúde. Porque sabemos que eles estão incansáveis, estão na linha
de frente: os médicos, as enfermeiras, os intensivistas, todos que trabalham nas
UTIs. No ano passado, passei muitos dias em uma UTI, com o meu pai, ele teve
que ser entubado, então sabemos da dificuldade que têm essas pessoas e as pessoas
que trabalham com isso também. Por isso, parabenizo o Prefeito, por ter escolhido a
Márcia como a nossa Secretária da Saúde, e todos os profissionais. Muito obrigada.
- O Sr. Ezequias Barros:- Obrigado, Presidente. Obrigado, Secretária, por estar aqui
na Câmara trazendo essa situação de toda a questão da Covid na cidade. Parabéns
pelo trabalho que a senhora e toda a equipe, sem distinção, tem feito na questão da
Covid. Tenho duas perguntas. Gostaria de perguntar se a senhora tem números de
casos de Covid de pessoas moradoras de rua, e se existem mortes entre os
moradores de rua. A segunda pergunta, em cima dos números que a senhora
apontou, que nós estamos usando de 44% das UTIs, se a cidade irá pagar esses
leitos mesmo não usando, porque é um número muito grande de recursos para os
hospitais que, no meu entendimento, se não vai usar, se estão usando 44% de toda
força nesse momento, e eu creio que não vamos usar muito mais que isso, estamos
pagando 100%? Essa é minha pergunta. E eu quero parabenizar, mencionar duas
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pessoas que sempre me atendem muito bem, obrigado, claro, ao seu gabinete, que
sempre me atende, mas também lá no Pinheirinho, que é onde mais eu tenho
situações, a Leda, que é a chefe do setor ali do Pinheirinho, a supervisora, e a Mara,
que são pessoas que sempre nos atendem ali com muito carinho e dando condições
de atendimento, muitas vezes, em algumas situações. Muito obrigado, Secretária,
parabéns mesmo por todo trabalho que a senhora tem feito. E Curitiba, como a
senhora diz, mostrando números, graças a Deus, nós estamos entre as capitais com
um dos menores números de mortes, graças, com certeza, ao trabalho de todos
vocês. Parabéns a toda equipe. Muito obrigado.- O Sr. Marcos Vieira:- Obrigado,
Presidente. Quero cumprimentar a Secretária e toda sua equipe pelo trabalho que
vem fazendo diante desse momento tão crítico que estamos vivendo. Quero
cumprimentar também todos os profissionais da saúde, esses que estão na frente,
para nós é preocupante, é uma situação que nos traz certa angústia, medo,
insegurança, mas nós ainda conseguimos nos proteger de uma maneira, talvez, que
traga uma segurança, eles não, eles estão à frente desse combate. Quero aqui
cumprimentar e parabenizar pelo trabalho que vem sendo feito. Secretária, já foram
feitos vários questionamentos, algumas dúvidas que gostaria de tirar, mas eu só
quero agora, sobre a fala da Vereadora Maria Manfron, vimos no gráfico que foi
apresentado que Santa Felicidade está em segundo e eu quero só entender um
pouquinho. O Distrito do Bairro Novo está, hoje, em penúltimo lugar e o Tatuquara
em último lugar de pessoas infectadas. E sabemos do grande número de população
desses bairros. Isso se deve a questão dos testes que foram feitos? Menos testes, e o
Distrito da Matriz, que é o maior hoje, por que essa relação de ter mais infectados
nas regiões, o que caracteriza isso? Tenho também uma preocupação, como diz o
Vereador Bobato, temos percebido uma certa circulação das pessoas sem as
proteções, sem máscara, isso nos preocupa muito, porque vemos os números de
Curitiba, que têm sido referência no País, que não tem avançado, mas agora
preocupa vermos tanta gente, talvez, por ver essa situação, acaba relaxando um
pouco. Então, me preocupo um pouco com isso também. Só uma última pergunta,
quando foi feita a apresentação das vacinas, que mostrou a questão do percentual,
eu só queria entender, a vacina BCG parece com 100,8% de atendimento, o que
significa esse oito? Foram vacinadas duas vezes algumas pessoas? Ou o que
significa mais de 100% a vacinação? Seria isso, obrigado.- O Sr. Sérgio Balaguer -
Serginho do Posto:- Quero cumprimentar a Secretária Márcia Huçulak e toda sua
equipe que, com muito denodo, vem fazendo um esforço de enfrentamento com
muita responsabilidade com essa pandemia. A minha pergunta é bem breve, para
dar oportunidade às pessoas que querem participar ainda dessa Sessão. Saber da
Secretária se houve destinação por parte do Ministério da Saúde ou outras
instituições para o teste da Covi-19? Se nós recebemos e qual a quantidade foi
enviada para Curitiba por parte do Ministério da Saúde ou até mesmo do Governo
Estadual? Essa é a minha pergunta. Quero aproveitar a oportunidade desse
momento e pedir desculpas ao meu colega Jairo Marcelino, no dia de ontem, na
discussão do projeto, ele que é um decano desta Casa, talvez eu tenha me excedido
quanto aos seus posicionamentos. Então, faço aqui, com muita humildade e
reconhecimento ao trabalho e esforço que o Jairo Marcelino tem com a população,
é o nosso Vereador que possui mais mandatos em Curitiba, então, portanto,
aproveito esse espaço também para dizer a ele que em alguns momentos nós nos
excedemos na discussão. Bom dia a todos e obrigado, Secretária Márcia. Agradeço
a todos os profissionais de saúde pelo esforço, a dedicação e a responsabilidade que
está sendo em tempo integral dedicado por essa Secretaria. Obrigado.- O SR.
PRESIDENTE:- Secretária, antes de passar a palavra à senhora, vou passar duas
perguntas da população. Uma delas é sobre o teste em massa, mas o dela,
especificamente, sobre os funcionários e residentes em casas de repouso, se tem
alguma ação e como está sendo feito o trabalho. E também em relação aos esgotos
da cidade, ela gostaria de um esclarecimento, se tem alguma correlação.- A SRA.
MÁRCIA HUÇULAK:- Primeiro, acho que para deixar claro, que não ficou claro
para todos. A Secretaria Municipal, a Prefeitura de Curitiba não comprou testes,
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nenhum teste. Temos, o Dr. Alcides explicou dois tipos de testes, o PCR, que é
aquele que colhe de nasofaringe, é um cotonete que vai na narina e na garganta e
que vê a presença do vírus. Esse teste funciona bem se a pessoa tiver sintomas.
Colher de assintomáticos é a mesma coisa que jogar uma moeda para cima, cara ou
coroa, você pode ter um falso positivo como um falso negativo. Então, a efetividade
desse teste, a sensibilidade é tanto maior quanto a pessoa apresentar sintoma,
inclusive, se recomenda que se colha do quinto ao sétimo dia após início dos
sintomas. Porque aí você tem uma carga viral que vai detectar a presença do vírus.
O segundo teste que temos é o teste rápido, sorológico, que é a recomendação do
Ministério, é da ponta do dedo, mas nós, discutindo com os nossos infectologistas e
sob orientação deles, estamos coletando de sangue periférico, porque ele aumenta a
sensibilidade de 63% para 90%. O sangue periférico centrifuga e faz o teste rápido,
então, não é tão rápido assim, mas ele aumenta a eficiência. Desde o início da
epidemia, o Brasil, o Governo Federal distribuiu aos Estados, e nós aqui recebemos
o PCR, não havia necessidade de fazer teste rápido, porque o teste rápido é para ver
se você tem imunidade, se não teve contato com o vírus você não vai desenvolver
imunidade. Então, não teria o menor sentido, é jogar na lata de lixo fazer teste
rápido como em alguns lugares fizeram, por isso, insisto, trabalhamos com
evidência científica. Nós trabalhamos com a ciência, não com opiniões, não com
que as pessoas acham, então, adotamos para Curitiba, inclusive a pesquisa agora
feita semana passada na Universidade Federal de Pelotas mostrou que ainda
Curitiba não tem uma proliferação de casos, tanto que a nossa taxa pela pesquisa é
0%. Então, não faz sentido fazermos testagem em massa, quem faz isso joga
dinheiro na lata do lixo, porque não está dando nenhuma segurança à população.
Não é que estamos fazendo menos, estamos fazendo mais. Então, o PCR é feito em
quem? Em todos os pacientes que internam, todos por síndrome respiratória aguda
grave. Uma pessoa que chega com falta de ar, um quadro, pode ser um enfarto
quando ela chega no hospital, quando se investiga o quadro, ela nem tem uma
síndrome respiratória, mas nós testamos, então, todos os pacientes com síndrome
respiratória aguda grave, todos os óbitos são testados, inclusive, óbitos em
domicílio, nós temos cinco, seis pessoas que morrem em casa, independente da
causa, testamos, todos os profissionais de saúde nós testamos, inclusive, abrimos
uma unidade de atendimento ao trabalhador em saúde, seja profissional de saúde,
seja quem trabalha, o guarda municipal que trabalha numa UPA, se ele apresentar
qualquer sintoma respiratório ele é testado. Todos. Agora recebemos do Governo
Federal mais de trinta mil testes rápidos, nós tínhamos recebido uma leva com oito
mil e seiscentos, agora mais vinte e dois mil, que estamos fazendo em quem? Que
daí já respondo à questão que foi colocada das instituições de longa permanência,
asilos, casas de repouso, enfim. Nós estamos testando todos os cuidadores dessas
casas de idosos e, dentro do nosso projeto que já falei, desde de abril estamos
acompanhando os idosos, então, todos os pacientes com quadros respiratórios são
testados dessas instituições de longa permanência e estamos, agora, fazendo
testagem de todas as pessoas envolvidas nos cuidados desse idosos, sejam os
cuidadores, sejam os profissionais de saúde que transitam.  Não compramos testes,
não precisamos comprar testes e estamos recebendo do Governo do Estado, agora
tem uma ampliação do PCR, que é o da nasofaringe, e estamos ampliando. A
questão colocada pela Maria Manfron e pelo Marcos Vieira: por que o primeiro
local de incidência é a Matriz e o segundo é Santa Felicidade? Porque o coronavírus
entrou pela classe média alta em Curitiba, entrou pelas pessoas que viajam, e a
proliferação se dá em clusters familiares, o que nós temos observado é que quando
uma pessoa pega, por exemplo, os dois primeiros casos foi de um pai e uma filha, o
segundo foi de um pai e um filho, que não se conheciam, de regiões distintas, mas
que tinham voltado da Europa, da Itália, e trouxeram o vírus. Tiveram casos leves e,
provavelmente, com a entrada deles, com o convívio, a transmissão é muito rápida,
foi transmitindo. Então, o fato de, em primeiro lugar, ser o Distrito Sanitário da
Matriz, a região central da cidade, que pega aqui Batel, enfim, foi porque o vírus
entrou pelas pessoas que viajaram, os primeiros casos. E depois ele foi entrando na
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cidade toda. Hoje está em todo lugar. Não quer dizer que estamos testando menos,
não tem a ver com testagem, porque todos os quadros, inclusive estamos agora,
como aumentou a nossa possibilidade de testes, estamos testando também os
quadros leves, inclusive, fazendo teste rápido, aquilo que já falei na minha
apresentação, em todo familiar de pessoa que vai a óbito testamos todos os
contatos, com testagem rápida. O teste sorológico só me diz se você fez resposta
imunológica. Não somos nós quem decidimos o que pagamos ou não. E o Governo
Federal definiu que para a Covid, estabeleceu um valor de mil e seiscentos reais por
diária de UTI, porque as equipes têm que estar preparadas, o EPI é caro, toda a
estrutura de UTI para manutenção é complexa e é pago pela disponibilidade do leito
e esse recurso vem do Governo Federal. Tem portaria com esse regramento. Não é
um regramento que nos cabe fazer ou não a discussão disso. Inclusive o Presidente
da República fez uma lei tirando, nesse período da pandemia de cento e vinte dias,
a avaliação das metas dos hospitais contratualizados mandando pagar integralmente
os contratos. Está na lei e esses recursos que vocês viram a mais aqui do orçamento,
que foi finalizado aí é para esse tipo de pagamento, inclusive está a mais que
recebemos um recurso de Curitiba. Ainda com relação a moradores de rua. Estamos
testando, não há casos em moradores de rua nem óbitos de moradores de rua. E a
gente tem acompanhado isso com a FAS porque esses casos todos também estão
testados. A testagem independe da condição da pessoa. Com relação à pergunta do
Vereador Marcos Vieira, da BCG, mantivemos as nossas salas de vacina fazendo
todas as vacinas enquanto outros municípios atenderam a recomendação do
Ministério da Saúde e fecharam, atendemos a região metropolitana. Por isso que dá
mais de 100%. E os senhores sabem que muita gestante da região metropolitana
vem no Mãe Curitibana fazer o seu pré-natal, acabam depois voltando. Temos com
a Fazenda Rio Grande, aqui com Colombo, Almirante Tamandaré e com outras
regiões conurbadas a Curitiba, essas gestantes acabam vindo para as nossas
unidades fazer o pré-natal no Mãe Curitibana, pela condição que oferecemos de
atendimento, exames e acompanhamento, fazem a BCG e retornam para seus
municípios. Isso também aumenta a nossa taxa de números de vacinados acima da
nossa população esperada para Curitiba. Acho que já respondi a questão do
Vereador Serginho, da destinação dos testes. Então, os testes estamos recebendo, o
PCR, agora o Governo do Estado, o Secretário Beto Preto aumentou, inclusive,
numa iniciativa louvável do Governo do Estado que fez uma aquisição maciça do
PCR junto com ao Instituto IBMP, que é uma sede que temos da Fiocruz no Paraná,
e com o apoio da Copel e até das empresas que investiram na ampliação desses
testes. Não precisamos comprar. Já testamos e estamos acompanhando as casas de
asilo, instituições de longa permanência de idosos. Com relação a esgotos, falou-se
muito no início da pandemia que poderia ter a transmissão por fezes, urina e
dejetos, enfim. Não tem se observado isso na evolução da pandemia. Muita coisa
mudou, a gente está aprendendo com a pandemia, só tem evidências robustas em
alguns aspectos, acho que o Alcides até pode comentar sobre isso.- O SR.
PRESIDENTE:- Como não temos mais Vereadores inscritos nem mais perguntas e
também esgotado o nosso tempo da audiência pública, entendemos que cumprimos
o disposto do Parágrafo 5º, do Art. 36, da Lei Complementar 141/2012, com a
presença da nossa Secretária Márcia Huçulak, gestora do Sistema Único de Saúde
na esfera do Governo Municipal. E agradecemos também a sua equipe, a Beatriz
Battisttela - Superintendente Executiva, o Alcides Augusto Souto - Diretor do
Centro de Epidemiologia, e o Márcio Camargo - Chefe do Núcleo de
Assessoramento Financeiro, e todos os supervisores dos distritos e os demais
diretores que estão nos acompanhando. E também sua Chefe de Gabinete, a Bruna,
que tem atendido os Vereadores. Em razão de ter esgotado o tempo previsto,
agradecemos sua presença e damos por encerrada a presente audiência pública.- Do
que para constar eu, Edson Rebello, Redator, lavrei a presente Ata em
conformidade com as Notas Taquigráficas, a qual será lida e assinada pelos
Vereadores que compõem a Comissão de Saúde, Bem-Estar Social e Esporte.-
 

 




