
ATA/RESUMO DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES     1 
BIPARTITE REGIONAL DE 2016 –  22/02/2016. 2 
Local: Auditório da 11ªRS - 13:30 às 17:00 horas. 3 
Relação dos participantes e pauta da reunião em anexo. 4 

Márcia da boas vindas a todos passa a palavra para Elenita que agradece a 5 

presença dos secretários, passa a palavra para Roberto Chefe da Scaera 11RS que 6 

informa a todos que as atas das reuniões anteriores da CIB Regional estão disponíveis 7 

no site do CISCOMCAM disponível para leitura e apreciação de todos, Roberto 8 

propõem ainda que para próxima reunião todos secretários realizassem a leitura e 9 

todas as atas, em seguida Roberto faz a leitura de deliberações expedidas ad 10 

referendum no período as quais são todas aprovadas por aclamação de todos, Elenita 11 

solicita ainda que se reafirmasse a deliberação do repasse de 12 parcelas de R$ 12 

200.000,00 cada, do teto MAC do Estado do Paraná para o teto MAC do município de 13 

Campo Mourão a ser repassado ao hospital Santa Casa de Campo Mourão, para 14 

custeio da Rede Mãe Paranaense e Rede de Urgência e Emergência esse recurso vem 15 

em substituição do convenio MatMed, todos presentes por aclamação aprovam a 16 

deliberação nº04 /22/02/2016 citada. Na seqüência Reorganização dos Trabalhos da 17 

Farmácia Elenita informa que por e-mail encaminhará fluxo de trabalho da assistência 18 

farmacêutica para discussão e pactuação com a regional. Carol Chefe da Scvge da 19 

11ªRS fala sobre, Falta de Vacina – informa que a falta de vacina tem ocorrido em 20 

âmbito nacional e que para meses de fevereiro e março haveria uma redução mais 21 

acentuada, esta sendo feito um levantamento da quantidade de vacina vinha que o MS 22 

entregava em comparação com a quantidade que esta sendo entregue neste momento 23 

de redução de vacina em seguida Elenita Diretora da 11ªRS esclarece que a medida 24 

que o MS da saúde encaminha vacina para o Estado, a regional entrega para os 25 

municípios, como a quantidade recebida é menor, a regional tem adotado métodos para 26 

que todos sintam o menor impacto possível desta redução, ressalta ainda que a perca 27 

de vacina fica é inaceitável principalmente diante de uma situação de redução, dessa 28 

forma vale relembrar cuidado redobrado para conservação de vacina, os pontos criticos 29 

de perda de vacina, esta o transporte, assim que cada município verifique novamente 30 

as condições em que os carros tem vindo buscar vacina aqui na 11ª Regional de 31 

Saúde. Carol informa sobre a falta de soro Antiofídico, devido ao baixo estoque, toda 32 



demanda e avaliado por um grupo técnico estuda a situação de cada caso para verificar 1 

a necessidade de distribuição de soro antiofídico. Relação Regional de 2 

Medicamentos, Elenita Diretora da 11ªRS informa que de agora em diante o trabalho é 3 

chamar o consorcio para discussão final e então aplicação na pratica., como resultado 4 

todos os médicos da rede pública de qualquer ponto de atenção especializada fará uso 5 

desta lista de medicamentos. 6 

IOAF – Elenita Diretora da 11ª RS informa que já encaminhou para todos os 7 

secretários de saúde, informando que quem esta sem plano descritivo de 2013/2014, 8 

deve o fazer o mais rápido passível e encaminhar para Ariadina Chefe da Scine, em 9 

seguida informa que agora haverá novo recurso, e que ser encaminhado plano de 10 

descritivo até 10 de março de 2016.  11 

Cirurgias Eletivas. Juliana Chefe da Scraca, informa que recebemos agora as 12 

aihs para Santa Cada de Engenheiro Beltrão, conseguimos ainda com Paranavaí as 13 

Cirurgias de Cataratas, estamos com dificuldades em alguns prestados exemplo 14 

ginecologia e pediatria, estamos para solucionar este problemas buscando referencia 15 

em Curitiba, deliberaremos ad referendum para iniciar as cirurgias em Campo Mourão e 16 

Santa Casa de Terra Boa. Elenita Diretora da 11ªRS informa que o Secretário de Saúde 17 

de Goioere Sr. Brito já encaminhou autorização de recurso para realização de cirurgias 18 

eletiva, faltam Campo Mourão e Terra Boa,mandar o oficio, para então iniciar as 19 

cirurgias, Elenita lembra ainda que algumas cirurgias teriam incremento, e outras não, 20 

dessa forma, assim deve se manter, pois foi o proposto, e caso os profissionais ou 21 

hospital não queiram realizar as cirurgias sem incremento deve ser avisado a 11ª 22 

Regional de Saúde para buscar outros prestadores.  Hora H – Emerson Chefe da 23 

Dvvgs – inicia propondo que esta campanha se estenda até junho, informa em seguida 24 

que o Governo do Estado do Paraná, encaminhará material, para realização do check 25 

list do hora h, assim a 11RS, tem a mesma intenção de estender esta campanha com a 26 

seguinte proposta, próximo dia 12 de março nova hora h, na seqüência 9/4, 14/5 e 11/6  27 

essa proposta de manter a campanha da hora h partiu do Carlos do município de 28 

Campo Mourão, hoje Goiere, Barbosa Ferraz, Campina da Lagoa, Peabiru Terra Boa, 29 

Araruna e Quinta do Sol já possuem casos de dengue, assim essa campanha da hora h 30 

regional tem o objetivo de intensificar o trabalho de prevenção, Elenita Diretora da 31 

11ªRS informa que este trabalho não é só da saúde mas uma das formas de divulgar 32 



para todos os órgãos inclusive  de outras secretarias, reforça que uma vez pactuado 1 

aqui na CIB, todos os municípios devem realizar nos dias propostos ações para 2 

mobilização da hora H, divulgando em mídia, para ampliar a mobilização na sequencia 3 

Elenita coloca para apreciação, e todos manifestam-se favoráveis para realização da 4 

ação Hora H Regional. Orientações sobre Guilahm Bareh – Carol Chefe da Scvge 5 

informa que de janeiro pra cá tivemos 3 casos de internações suspeitos de Guilham 6 

Barhe, pede em seguida que quando houver estes casos suspeitos que comunique a 7 

11ª RS para melhor acompanhamento e suporte do caso, Elenita Diretora da 11ª RS 8 

reforça que paralisia flácida agora é de notificação obrigatória, Carol encaminhara a 9 

nova relação destas doenças e todos os secretários(as) devem repassar essa lista aos 10 

seus pontos de atenção para colocação na pratica das notificações desta nova lista, 11 

pois principalmente é necessário verificar a relação desta doença com o zika vírus, 12 

trata-se da Portaria 204, notificação compulsória, a qual traz as doenças e os prazos 13 

para notificação, o zika vírus foi colocado na portaria como notificação semanal, o que a 14 

principio parece um incoerência pois, o bloqueio deve ser feito em 24h, assim não 15 

podendo aguardar tanto tempo para notificação, a SESA e COSEMS estão 16 

providenciando junto ao MS do saúde a alteração da portaria, porem na pratica, 17 

devemos notificar imediatamente, não devemos aguardar a alteração da portaria, 18 

notificação imediata deve ser aplicada já. Reunião da ZIKA –  Carol Chefe da Scvge 19 

encaminhamos um e-mail a todos os secretários de saúde e técnicos informando que 20 

haverá capacitação oferecida pela SVGE para os municípios sobre o tema ZIKA, porem 21 

a reunião esta marcada para 23 de fevereiro de 2016, não auditório da UTFPR no 22 

período da noite 19h, publico alvo médicos e enfermeiros por este motivo cancelamos a 23 

reunião com a epidemiologia na regional de saúde no período da manha do mesmo dia. 24 

Elenita reforma a importância da participação neste eventos, ressalta que fomos o 25 

estado que elaborou técnica de identificação de zika e chicungunia, o que nos deixou a 26 

frente de outros estados em âmbito nacional. Elenita Diretora da 11ªRS reforma que os 27 

pontos de atenção precisam seguir o protocolo do estado para que tenhamos uma 28 

informação equilibrada com o protocolo, assim secretários de saúde que possuem 29 

hospital no município atentos para este protocolo. Recurso Equipamentos USF 30 

Roberto Chefe da Scaera, repassa informa por solicitação da Grace Chefe da Scaps, 31 

informou que para aquisição dos equipamentos para as unidades de saúde da família, 32 



através de recursos transferidos fundo a fundo do estado do Paraná para os municípios 1 

conforme componente investimento do programa estadual APSUS deve seguir as 2 

regras do BIRD, Adilson Secretário de Saúde de Peabiru, informa que colocar a 3 

clausula anti corrupção em contratos  que não são como fonte o banco mundial esta 4 

errado pois a clausula autoriza auditoria do BIRD a ter acesso as informações bancaria 5 

dos municípios o que pela legislação brasileira não é permitido, Roberto Informa que 6 

diante dessa nova informação repassará para Grace para que junto a SESA analisará 7 

esta informação e que se necessário for haverá encaminhará novas recomendações, 8 

porem, para o hoje, o encaminhamento desta reunião é que se siga as regras do BIRD 9 

para aquisição de equipamentos para USF por meio de recurso do APSUS. Adilson 10 

informa ainda que tem a informação de que as capacitações do BIRD serão realizadas 11 

constantemente, e que todos secretários de saúde e equipe das prefeituras devem ir as 12 

reuniões pois isso conta pontos junto para o estado junto pactuação que este tem com 13 

o BIRD. Na seqüência Adilson relata ainda que se possível a SESA verificasse cada 14 

edital de licitação, de recursos provenientes do BIRD, e após essa verificação fosse 15 

autorizado a publicação, com a intenção de minimizar erros de editais. Márcio 16 

Secretário de Saúde de Campo Mourão relatou que o convenio do estado do Paraná 17 

com o banco mundial é para ressarcimento assim ocorreu que o estado passou recurso 18 

para os municípios, e depois não conseguiu ressarcimento junto ao banco mundial por 19 

vários erros de procedimentos burocráticos. Capacitação de Conselheiros Municipais 20 

de Saúde, Roberto Chefe da Scaera 11ªRS informa que os curso está previsto para 21 

inicio em março, os secretários de saúde de cada pólo devem preparar-se para definir 22 

local, para realização das capacitações, devem ainda entrar em contato com os 23 

municípios vizinhos para repassar o endereço deste local, locais para alimentação etc, 24 

Roberto reforma ainda que encaminhou a todos os municípios o contato do facilitador 25 

que ministrará o curso dessa forma é importante que todos secretários de saúde entre 26 

em contato com facilitador para refinar as necessidades de local e material para o 27 

curso, em seguida relembra que a inscrição para o curso se da através de link do 28 

formsus e que deve formalizar suas inscrições até final de fevereiro, aqueles que não 29 

quiserem inscrever nenhum membro para o curso devem se manifestar formalmente, 30 

pois a coordenação do curso junto ao conselho estadual de saúde irá notificar o 31 

municípios sobre tal atitude. Capacitação Instrumentos de Gestão, Roberto informa 32 



que ministrará cursos nas micros sobre instrumentos de gestão, a agenta será 1 

repassada o mais breve possível. Inauguração de Obras, Roberto Chefe da Scaera, 2 

reafirma que como dito em outras tantas reuniões de CIB os municípios devem 3 

comunicar a regional de saúde com tempo hábil para inauguração de obra, o processo 4 

de inauguração de obra demanda vistoria da VISA Regional, Vistoria da PRED, e dessa 5 

forma o tempo necessário para tal é de no mínimo 30 dias, sob pena  de inaugurar um 6 

obra que depois não poderá entrar em funcionamento por falhas observadas pela VISA 7 

ou pela PRED, Elenita Diretora da 11ªRS informa em seguida quem vai fazer 8 

inauguração de unidade de saúde do Estado ou do governo Federal e irá precisar de 9 

equipamento, este levantamento esta sendo feito para verificar a possibilidade atender 10 

ao interessados dessa forma encaminhem para Scaps sua manifestação de interesse.. 11 

CISCOMCAM - Ademir e Douglas. Falam sobre visita em  Maringá para 12 

implantação de rede dos crônicos, fisioterapeuta etc, Maringá iniciou a rede de forma 13 

gradativa hoje eles possuem 300 pacientes, com 8 pontos de atenção e vem crescendo 14 

de forma gradativa. 15 

Consorcio propõem que o cresems junto a regional de saúde de saúde elabora 16 

uma comissão para escolha dos municípios polos, pilotos, bem como levantamento do  17 

fluxo de implantação da rede. Ficou escolhido que os participantes seriam, Quinta do 18 

Sol, Fênix, Goioere, Campo Mourão e Roncador.  Quinta feira 24 de fevereiro de 2016 19 

as duas horas ficou marcado a primeira reunião desta comissão.  20 

PNEM Elenita fala sobre onde informa as visitas realizadas tais visitas devem ser 21 

informadas, numa planilha além dos sistemas de informação, toda semana na segunda 22 

feira ate as duas horas essa planilha deve ser enviada para 11rs para Mitiko Chefe da 23 

Scvsat essa informação tem o fluxo de SESA posterior MS. Informa ainda que na sala 24 

nacional os municípios de Campo Mourão, Goioere, e Terra Boa, consta como sem 25 

informação. Sem seguida Carol Chefe da Scvge fala sobre Reunião do comitê de 26 

mortalidade infantil, precisamos de mais municípios, ficaram escolhidos Terra Boa, 27 

Goioere, Engenheiro Beltrão e  Ubirata. 28 
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  PAUTA                                                               Campo Mourão,  de 22 de Fevereiro 2016. 1 
 2 
Em caráter Ordinário convidamos os Senhores(as) Secretários(as) Municipais de Saúde, para participar da 2ª Reunião 3 

2016 da Comissão Intergestores Bipartite Regional – CIB 11ªRS, que ocorrerá no dia, 22 de Fevereiro de 2016, das 13:30 as 17:00 4 
horas no auditório da 11ª Regional de Saúde, para tratar da seguinte pauta: 5 
 Homologações 6 

 Reabilitação da sta casa de CM na rede de oncologia do Paraná. Del nº 001/2016 7 
 2ª parcela construção de ubs piquiri. Del nº 002/2016 8 
 Pactuação e Ressonância Nuclear Magnética de Rancho Alegre Doeste com Cascavel. Del nº 003/2016. 9 

 10 
Discução/Pactuação: 11 
 12 

 Reorganização dos Trabalhos da Farmácia. Ariadna Chefe da SCINE 13 
 CEAF. Ariadna Chefe da SCINE 14 
 Relação Regional de Medicamentos. Ariadna Chefe da SCINE 15 
 IOAF. Ariadna Chefe da SCINE 16 
 Distribuição das Vacinas. Ariadna Chefe da SCINE 17 
 Cirurgias Eletivas – Juliana Chefe da Scraca 18 
 Hora H – Mitiko Chefe da Scvsat 19 

 20 
 Informes: 21 

 Recurso Equipamentos USF. Grace Chefe da Scaps 22 
 Falta de Vacinas. Carol Chefe da Scvge 23 
 Reunião ZiKa. Carol Chefe da Scvge 24 
 Orientações sobre Guilahm Bareh. Carol Chefe da Scvge 25 
 Nova nota técnicas de doenças de notificação. Carol Chefe da Scvge 26 
 Capacitação de Conselheiros Municipais de Saúde – Roberto Chefe da Scaera 27 
 Capacitação Instrumentos de Gestão – Roberto Chefe da Scaera. 28 
 Inauguração de Obras – Roberto Chefe da Scaera. 29 

 30 

 31 


