
ATA/RESUMO DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES     
BIPARTITE REGIONAL DE 2015 –  25/03/2015. 

Local: Auditório da 11ªRS - 13:30 às 17:00 horas. 

Relação dos participantes e pauta da reunião em anexo 

 

Grace (DVAGS 11ªRS) deu inicio a reunião solicitando a aprovação da ultima ata de 

2014 disponível no site do CISCOMCAM aprovada pelos presentes, disse que a ultima 

ata ( reunião anterior não foi disponibilizada) e  informou que conforme estatuto da CIB 

regional, a reunião de hoje será coordenada pelo presidente do CRESEMS, Simone 

(CRESEMS) abre a reunião dando boas vindas a todos e passa a palavra para Grace 

(DVAGS 11ªRS), que inicia com a apresentação dos indicadores de saúde da mulher, 

realiza a leitura do oficio circular SCAPS nº 02/2015 de 06/02/2015 que trata de prazos 

e metodologia para o rastreamento de mulheres em municípios que não atingiram as 

metas de razão de citologia e mamografia, apresenta a planilha a ser utilizada e os 

resultados de 2013 e 2014 destes indicadores listando os municípios que não atingiram 

a meta. Citopatológico 2013: Araruna, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Moreira 

Sales e Peabiru.  Mamografia 2013: Araruna, Nova Cantu, Roncador, Peabiru, 

Mamborê, Janiopolis, Campina da Lagoa, Farol, Luiziana e Corumbataí do Sul. 

Citopatológico 2014: Boa Esperança, Campo Mourão, Goioere, Luiziana e Moreira 

Sales. Mamografia 2014: Campo Mourão, Goioere, Luiziana, Moreira Sales, Mamborê, 

Janiopolis, Iretama, Nova Cantu, Peabiru e Quinta do Sol, prosseguiu com a pauta do 

SAMU e a inadimplência, foi informado aos secretários que em reunião com CRESEMS 

e Regionais ficou combinado que apresentaríamos a relação de inadimplentes do 

SAMU com a proposta de discussão entre os gestores pois caso se resolva a 

inadimplência poderá ser reapresentado proposta de alteração do valor per capta para 

0,50 centavos em nova assembléia.  Foi relembrado da Assembléia dos prefeitos na 

sexta-feira, dia 27/03/2015 no Ciscomcam e no dia 30/03/2015 a assembléia do SAMU 

em Paranavaí. Em seguida apresentou se a proposta já discutida no ano passado 

relação a gestante pela nota técnica mobilograma. Registro de movimento fetais – 

orientar a mãe para ela perceber os movimentos do bebê, em especial depois do café 

da manhã, depois do almoço, depois da janta e anotar, Grace orientou que este 

procedimento consta na carteirinha da rede cegonha e todos aderiram a rede cegonha 



portanto deverão verificar junto a suas equipes, Dra Claudete (SCVGE) apresentou os 

dados de óbito fetal em nossa região nos anos de 2013 e 2014 e orientou a realização 

do registro, isto pode salvar a vida da criança. Em primeiro momento verificar as 

gestantes de alto risco, com hipertensão, diabetes, as que já perderam outros fetos, e 

esta orientação deve ser dada para os profissionais nos municípios. Elenita lembrou 

que isto é uma pactuação entre nós – para implantar o mobilograma. Esta pactuação 

significa poder ter tempo de fazer alguma coisa para salvar esta criança. Não pode 

perder estas gestantes de vistas,  as intercorrências atender na hora. Foram 15 óbitos 

acima de 36 semanas em 2014 e isso é um pecado, porque eram bebês viáveis. 

Mitiko (DVVGS 11(RS) – apresenta os índices de dos municípios da COMCAM e 

solicita que se algum município discorda em ser classificado como infestado deverá se 

manifestar. Não havendo manifestação  todos permanecem como infestados. Em 

seguida realiza uma apresentação sobre o Sistema UBV – tecnologia de aplicação, 

equipamento pesado e portátil, transforma as gotas em micras gotas. O equipamento é 

adulticida, ovos e pupas não são mortos, devendo ser as aplicações no inicio da manhã 

e no fim da tarde, horários de picos do mosquito. O tamanho das gotas tem influencia 

sobre o tempo que estas demoram em chegar ao solo e a distância que podem ser 

arrastadas pela deriva. Aplicações intradomiciliares se dispersam ocupando a totalidade 

do espaço, por isso a costal tem mais eficácia.  Em ambientes abertos, o deslocamento 

depende do tamanho das gotas e do movimento horizontal do ar. Efeito da inversão 

térmica com o ar frio no inicio da manha e ar quente depois que o sol nasce e as 

partículas que precisam do ar frio para se manter no nível de vôo do mosquito. Se 

empregam inseticidas organofosforados em soluções concentradas, Mitiko apresenta 

as datas para a campanha de vacinação contra a influenza que abrangera 

trabalhadores de saúde, idosos, gestantes, grupos com comorbidades e crianças de 06 

meses a 02 anos e o período será de 25/04/2015 a 08/05/2015. Grace (DVAGS 11ªRS) 

dá seguimento com os informes: CRONOGRAMA entregue a todos e lembra que o 

plano da oncologia deverá ser pactuado na próxima CIB e tem  até o dia 05 de maio 

para enviar à SESA, dia  27/03 à tarde, depois da assembléia com os prefeitos, haverá 

reunião para prosseguimento da  discussão  da oncologia. Solicita que os secretários 

que não enviaram o oficio justificando a não conclusão da UBS do Estado que o façam, 

no dia 15 de abril data para o encontro sobre as conferências com Roberto (ver porque 



é a mesma data do congresso de Foz, Grace dará retorno). Informou que foi entregue a 

todos o cronograma com as datas para a avaliação 2014 e pactuação 2015 dos 

indicadores e que todos devem vir na data proposta, havendo necessiadde de troca 

fazer contato com outro município para trocar. Câmara técnica da assistência agendada 

para toda segunda terça-feira do mês terá inicio com um estudo do TFD e do volume de 

encaminhamentos.  

Elenita (DIR 11ª RS) informa que foi enviado aos SMS informações sobre a 

eleição do Conselho deliberativo  do Consorcio Paraná Medicamentos e ressalta a 

importância da participação dos prefeitos, não podendo comparecer poderão enviar 

representante com procuração. Informa a todos os secretários que receberam recursos 

para construção e ou reforma de UBS pelo Estado que deverão seguir os padrões de 

identificação visual determinados pela SESA e devem informar/convidar a Regional de 

Saúde para inauguração, lembrou da divida de 540 milhões do governo federal com o 

estado do Paraná e pede aos gestores o apoio junto aos prefeitos e deputados federais 

para que entrem em defesa do Paraná. O pedido também vai para que as habilitações 

sejam igualitárias para todos os Estados do país, porque soube que Santa Catarina tem 

100% de Rede Cegonha habilitada, enquanto o Paraná a Rede ficou concentrada nas 

regiões metropolitanas. Lilian (COSEMS) informa que foi realizado o sorteio para os 

participantes do Congresso pela manhã na reunião do CRESEMS informando que os 

mesmos devem encaminhar os dados pessoais para ela. Para homologação Grace 

apresentou solicitação de Pactuação de 01 (uma) Ressonância Magnética de Boa 

Esperança em Cascavel e Conclusão Academia da Saúde Janiópolis. Aprovado por 

todos. Nada mais havendo Simone agradeceu a presença de todos e encerrou a 

reunião.


