
ATA/RESUMO DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES     1 
BIPARTITE REGIONAL  DE 2016 –  /03/2016. 2 
Local: Auditório da 11ª Regional de Saúde, das 13:30 as 17:00 horas. 3 
Relação dos participantes e pauta da reunião em anexo 4 

 5 
Marcia da as boas vinda a todos, inicia a 3º reunião ordinária da CIB 11ª Regional de 6 

Saúde passando a palavra para o apoiador da CIB Roberto para leitura das homologações   7 
 8 
 9 
Homologações 10 
 11 

 Del 5 – Cancelado Numero de deliberação 12 
 Del 6 – Cancelado numero de deliberação 13 
 Del 7 - Repasse recurso cirurgia eletiva Campo Mourão – R$ 738.683,37 em 1 parcela de 500.000,00 e 2 de 14 

119.341,68  15 
 Del 8 - Conclusão ubs Ubiratã – Referente a Proposta nº 09254084000113001 16 
 Del 9 - Repasse Teto Mac Terra Boa para Santa Casa de Terra Boa -  R$ 120.000,00 para custeio da Rede 17 

Mãe Paranaense e Rede de Urgência e Emergência.   18 
 Del 10 - Campo Mourão Para Goioere – R$ 298.029,78 em 12 parcelas para realização de cirurgias eletivas do 19 

mutirão paranaense. 20 
 Del 11 - Campo Mourão Terra Boa – R$ 259.135,49 em 12 parcelas para realização de cirurgias eletivas do 21 

mutirão paranaense. 22 
 Del 12 – Adiantamento de Parcelas – 3 parcelas de R$ 74.507,43 para realização de cirurgias eletivas do 23 

mutirão paranaense. 24 
 Del 13 - Cancelado Numero de deliberação 25 
 Del 14 - Cancelado Numero de deliberação  26 
 Del 15 - Cancelado Numero de deliberação 27 
 Del 16 - Cancelado Numero de deliberação. 28 
 Del 17 - Altamira do Paraná para Campo Mourão – R$  29.597,31 em 12 parcelas parcelas,  para realização 29 

das cirurgias eletivas do mutirão paranaense 30 
 Del 18 - Iretama para Campo Mourão – R$ 76.850,95 em 12 parcelas para realização das cirurgias eletivas do 31 

mutirão paranaense  32 
 Del 19 - Janiopolis para Campo Mourão R$ 49.529,85 em 12 parcelas para realização das cirurgias eletivas do 33 

mutirão paranaense 34 
 Del 20 - Mambore para Campo Mourão – R$ 105.707,06 em 12 parcelas para realização das cirurgias eletivas 35 

do mutirão paranaense 36 
 Apresentação de Conclusão de Obra de Ubiratã proposta nº 09254084000113001 37 
 Apresentação de Conclusão de Obra de Ubiratã proposta nº 09254084000113002 38 
 Apresentação de Conclusão de Obra de Campo Mourão proposta nº 09253109000112004 39 
 Apresentação de Conclusão de Obra de Terra Boa proposta nº 09254084000113001 40 
 Solicitação de Segunda Parcela de construção de UBS Proposta nº 09253109000114004 de 41 

Campo Mourão 42 
 Apresentação de Conclusão de Obra de Peabiru  proposta nº 10572895000113001 43 



 1 
 2 
Rede da pessoa com Deficiência – Grace Chefe da Scaps, inicia dizendo a plenária já discutimos 3 
a um tempo atrás quando da publicação da  portaria do CER, na época pensamos em como seria 4 
organizado essa rede, porem a discussão parou por ai, e agora com a condição da micro cefalia, 5 
essa rede voltou a tona em âmbito nacional, fizemos alguns levantamentos principalmente sobre 6 
demanda reprimida para tomada de decisão e desse levantamento existe um documento com 7 
todos os serviços que estavam inclusos neste rede, dessa forma precisamos reavaliar a nossa rede. 8 
Pra esse novo momento e reavaliar a rede, precisaremos conversar com todas as APAES , e 9 
precisaremos criar um grupo condutor para esse novo processo, em momento de eleição fica 10 
definido que na regional de saúde participará Scaps e Scraca, representando os municípios 11 
ficaram: Campina da Lagoa, Campo Mourão, Ubirata, Engenheiro Beltrão e Lilian do Cosems. 12 
Em seguida Sezineide Psicologa da Scaps, repassa os resultados dos levantamentos feitos sobre 13 
esta rede, ao analisar a demanda reprimida verifica-se pacientes em fila de espera por muitos 14 
meses por prótese simples, outro dado importante é que campina da lagoa, possui atendimento 15 
nas quartas feira para esta rede na quantidade de 15 consultas e nesta ultima quarta feira foram 16 
agendadas apenas 10 consultas o que nos apresenta uma duvida, se não há casos ou se os 17 
municípios não conhecem os serviços disponíveis.  Rede Mae Paranaense Protocolo, Grace 18 
Chefe da Scaps, apresenta algumas partes do protocolo que precisam ser apreciadas pela plenária, 19 
1ª estratificação de risco, Grace fez a comparação de obrigações entre protocolos de SESA e MS, 20 
na rede mãe e rede cegonha e de acordo com as inconsistência colocaria para plenária a 21 
apreciação sobre inclusão e Exclusão. Na questão de fator de risco o Ministério da Saúde utiliza 22 
para gestante fator de risco, já a SESA usa estratificação de risco nesse contexto de nomenclatura 23 
como exemplificação ficou definido pela planária a proposta é manter os itens que são iguais e as 24 
outras que são diferente já estão previstas no estado do Paraná em outro nível de estratificação. 25 
Outro caso, fatores ligados a histórico da gestante permanece os critérios de risco intermediário  26 
segue o que esta na rede mãe paranaense, no item doenças pre existente a Rede Mãe paranaense  27 
diz, epilepsia, já o MS diz doenças neurológicas, mantem doenças neuro logicas por ser mais 28 
amplo, em linhas gerais foi apresentando item a item do estudo feito para elaboração do 29 
protocolo único da Rede, o qual ao final será encaminhado formalmente para cada município para 30 
conhecimento e aplicação bem como realizado sua apresentação final em reunião da 11ª Regional 31 
de Saúde, Grace informa ainda que agora após discutido as duvidas dessa apresentação ela 32 
procederá com as correções necessário e encaminhara as decisões aqui tomadas hoje. E será 33 
previsto para capacitação. Grace Chefe da Scaps informa que dias 19 e 20 de maio de 2016, 34 
ocorrerá encontro da Rede Mae Paranaense, em Curitiba, dessa vez não ira acs, a SESA oferecerá 35 
a hospedagem a alimentação e o transporte de ida e volta ate Curitiba. Triagem Neo Natal. – 36 
Grace Chefe da Scaps, informa que falaremos de teste de olhinho, orelhinha e coraçãozinho, o 37 
teste do coraçãozinho deve ser feito no hospital, obrigatoriamente, deve ser feito de 24 e 48h, 38 
avaliando a saturação e de acordo com esse resultado encaminha ou não para outros exame ou 39 
serviço acontece que alguns hospitais não estão realizando esse exame, sendo ainda agravado 40 
pelas investigações de óbito infantil que não tem constato o teste do coraçãozinho. Portaria 20 de 41 
2010, diz que fica incorporada a triagem do teste do coraçãozinho quando questionado os 42 
municípios e hospitais sobre este exame, apresentamos agora planilha mostrando quem faz o 43 
teste, pra onde encaminha? Muitos municípios informaram que não realizam o teste Grace diz 44 
que estes serão informados que estão descumprido um norma do SUS. Teste da Orelhinha, -  Lei 45 
6.880 de 2004, o teste da orelhinha deve ser feito no nascimento, tendo até 30 dias no caso de re-46 
teste. Lei 12000 de 2010, que também trata da gratuidade em todo serviço de maternidade que 47 
fala do teste da orelhinha, há ainda uma resolução 57 de 2015 da SESA dizendo que é possível 48 



programar este procedimento em suas necessidade sendo que a verificação disso é competência 1 
da Auditoria, da mesma forma foi solicitado uma planilha de levantamento aos municípios e 2 
hospitais, foi questionado quem faz? Quem não faz o teste da orelhinha? nos testes alterados para 3 
onde encaminha? Grace apresentou o resultado deste levantamento  comentou que alguns 4 
hospitais não tem realizado tal exame. Teste do Olhinho, teste de avaliação da pupila, Lei 14601 5 
de 2004 que é obrigado o teste, resolução de 367 de 2009 traz procedimento para realização do 6 
teste. No levantamento feito com os hospitais e municípios, foi questionado quem realizada o 7 
teste, quem não realiza e pra onde encaminha? Grace informa que novamente foi relatado pelos 8 
próprio hospitais que não realizam este teste, diante disso a 11ª RS encaminhara notificação pois 9 
estes serviços estão descumprindo uma norma. Incentivo APSUS / Familia Paranaense – Grace 10 
Chefe da Scaps informa que a Resolução 20 de 2016, a qual trata do incentivo de custeio do 11 
apsus que aprova a alteração do incentivo e inclui o incentivo de custeio da família paranaense, 12 
os municípios que receberam este recurso novo mantem atendendo aquilo que já havia assumido 13 
quando da adesão ao apsus, estabelecer monitoramento semestral desses municípios pela regional 14 
de saúde, de alguns indicadores, previsto na resolução em seu artigo 6. Os municípios são: 15 
Altamira do Paraná, Boa Esperança, Campina da Lagoa, Corumbatai do Sul, Iretama, Nova 16 
Cantu, Moreira Sales, Quarto Centenário  e Roncador. Reunião Saúde Bucal Marta Dentista da 17 
Scaps informa que dia 5 de Abril de 2016 Marta fara um reunião com os dentistas, e solicita a 18 
todos a participação. Saúde do Idoso Sezineide Psicologa da Scaps informa que dia 2 e 3 de 19 
maio de 2016 teremos em maringá encontro macro regional de saúde do idoso. Márcia 20 
Presidente do CRESEMS relembra do Congresso dias 5 e 6 em londrina, o gestor pagara a 21 
inscrição para todos os gestores as inscrições correm até o dia 2. É importante a participação de 22 
todos. Aproveita e informa que a data da cib e do cresems do mês que vem precisa ser alterada 23 
sendo assim mudada para 19 de abril. Cirurgia Eletiva – Juliana Chefe da Scraca apresenta o 24 
resultados das discussões com o grupo condutor do mutirão paranaense de cirurgia eletiva, 25 
apresenta os hospitais que realizarão cirurgia eletiva, que serão Santa Casa de Campo Mourão, 26 
Santa Casa de Terra Boa, Santa Casa de Engenheiro Beltrão e Santa Casa de Goioere, nesta 27 
apresentação foi relatado quais as cirurgias que cada hospital fará, após apresentado Juliana 28 
informa que encaminhará por email a tabela apresentada. Juliana informa ainda que trabalhara 29 
com AIH diferenciada e por este motivo é preciso tomar atenção com a produção. Em seguida 30 
Juliana fala sobre o fluxo da AIH, iremos utilizar a AIH porem sem a numeração do MS, o 31 
Município avalia carimba, passa para a regional que encaminha para a referencia e de em diante 32 
segue para os exames e procedimentos para realização da cirurgia em seguida Juliana informa 33 
sobre o fluxo de pagamento, o município autoriza, informa a regional, o hospital realiza cirurgia, 34 
fatura, município cede realiza o pagamento, avisa a regional, e então encaminha para SESA para 35 
o município que realizou a cirurgia ser ressarcido. A partir da semana que a Santa Casa de 36 
Campo Mourão já iniciara os trabalhos. Ressonância com Sedação – Rebeca Enfermeira da 37 
Scraca informa os municípios com gestão estadual, o Estado do paraná realizou um contrato com 38 
um novo prestador, e esse procedimento então, esta disponível , o fluxo para solicitação é o  39 
convencional pelo MV, e mais informações foram encaminhadas por email. Cobertura Vacinal 40 
– Evandra Enfermeira da Scvge apresenta a situação das vacinas do primeiro ano de vida, para a 41 
regional de saúde em comparação com o Estado. apresentou mapas com a cobertura de cada 42 
regional para vacina BcG, Febre Amarela e Rota Virus, dessas febre amarela é a mais critica, 43 
Polio, Penta, Pneumo, dessas as três possuem cobertura boa na maioria dos municípios porem 44 
com alguns com cobertura abaixo de 80% Hepatite A, Meningo C e Triplice Viral, dessas tríplice 45 
e miningo estão mais criticas, na cobertura geral para o ano de 2015, a situação é a seguinte, 46 
nossa região esta na grande maioria abaixo de 70%. Goioere e Roncador e Fenix, não atingiu 47 
nenhuma cobertura de nenhuma vacina. Municípios que atingiram pelo menos uma vacina, 48 



Altamira do Paraná, no condensado regional o que se apresenta é que 80% do municípios da 11ª 1 
Regional de Saúde atingiram a meta proposta apenas com 1 vacina das 8 para a população menor 2 
de 1 ano. INFORMES 3 
Video Conferencia Maio Amarelo,  Carol Chefe da Scvge – informa dia 4 de Abril de 2016 as 9 4 
horas da manha Ane enfermeira da Scvge, tratará das ações que os municípios devem 5 
desenvolver. A Regional de Saúde realizara algumas ações, e tambem apoiara os municípios mais 6 
críticos. ZIKA -  Carol Chefe da Scvge informa que possuímos 7 casos de Zika na 11ª Regional 7 
de Saúde, Goioere, Juranda e Terra Boa. Em Campo Mourão trata-se de uma gestante, todos os 8 
caso foram Importados. Guilham Bare – Carol Chefe da Scvge informa que os municípios 9 
devem informar a regional de saúde sobre todos os casos e de forma imediata, isso corrige o 10 
fluxo, minimiza tempo, e colabora para investigação. Tivemos 5 casos todos investigados. 11 
Animais peçonhentos Carol Chefe da Scvge de janeiro ate agora tivemos 13 acidentes, estamos 12 
com falta de soro antiofidico, municípios que tiverem soro, em estoque encaminhe para 11ª 13 
Regional de saúde para distribuição mais correta da imuno, em casos novos de acidente todos 14 
devem ligar imediatamente do CIT, pois é o órgão responsável pelo monitoramento da 15 
informação. Informa SCVGE Carol Chefe da Scaps informa que dia 20 de Abril, faremos 16 
capacitação sobre micro cefalia na 11ª Regional de Saúde , SCVGE e SCAPS, trataremos de 17 
fluxos etc. publico alvo atenção básica e hospitais.  Roberto Chefe da Scaera informa sobre o 18 
prazo para inserção de justificativas e solicitação de prorrogação de prazo para obra do Ministério 19 
da Saúde, em seguida abra mão de suas pautas, Na sequencia Mitiko Chefe da Scvsat Informa  20 
encaminhou uma planilha, onde deve ser informado o numero do decreto que institui a sala de 21 
situação da micro cefalia, Hora H Regional, Elenita Diretora da 11ª Regional de Saúde lembra a 22 
todos que no próximo sábado ocorre nova etapa da Hora H Regional no combate a dengue.  23 
 24 
 25 

      PAUTA                                                                     Campo Mourão,  de 22 de Março 2016. 26 
 27 
Em caráter Ordinário convidamos os Senhores(as) Secretários(as) Municipais de Saúde, para participar da 3ª Reunião 28 

2016 da Comissão Intergestores Bipartite Regional – CIB 11ªRS, que ocorrerá no dia, 30 de Março de 2016, das 13:30 as 17:00 29 
horas no auditório da 11ª Regional de Saúde, para tratar da seguinte pauta: 30 
 Homologações 31 

 Del 5 – Cancelado Numero de deliberação 32 
 Del 6 – Cancelado numero de deliberação 33 
 Del 7 - Repasse recurso cirurgia eletiva Campo Mourão – R$ 738.683,37 em 1 parcela de 500.000,00 e 2 de 34 

119.341,68  35 
 Del 8 - Conclusão ubs Ubiratã – Referente a Proposta nº 09254084000113001 36 
 Del 9 - Repasse Teto Mac Goio para Santa Casa -  R$ 120.000,00 para custeio da Rede Mãe Paranaense e 37 

Rede de Urgência e Emergência.   38 
 Del 10 - Campo Mourão Para Goioere – R$ 370.377,19 em 5 parcelas para realização de cirurgias eletivas do 39 

mutirão paranaense. 40 
 Del 11 - Campo Mourão Terra Boa – R$ 259.135,49 em 5 parcelas para realização de cirurgias eletivas do 41 

mutirão paranaense. 42 
 Del 12 - Iretama para Terra Boa – R$ 383.263,92 em 3 parcelas parcelas para realização de cirurgias eletivas 43 

do mutirão paranaense. 44 
 Del 13 - Iretama para Goioere – R$ 60.000,00 em 5 parcelas,  para realização das cirurgias eletivas do mutirão 45 

paranaense, Rede Mãe Paranaense e Rede de Urgência e Emergência 46 



 Del 14 - Mambore para Terra Boa – R$ 105.707,06 em 5 parcelas parcelas,  para realização das cirurgias 1 
eletivas do mutirão paranaense.  2 

 Del 15 - Janiopolis para Terra Boa – R$ 49.529,85 em  5 parcelas parcelas,  para realização das cirurgias 3 
eletivas do mutirão paranaense 4 

 Del 16 - Adiantamento para Goioere – R$ 383.263,92 em 3 parcelas parcelas,  para realização das cirurgias 5 
eletivas do mutirão paranaense. 6 

 Del 17 - Altamira do Paraná para Campo Mourão – R$  29.597,31 em 12 parcelas parcelas,  para realização 7 
das cirurgias eletivas do mutirão paranaense 8 

 Del 18 - Iretama para Campo Mourão – R$ 76.850,95 em 12 parcelas para realização das cirurgias eletivas do 9 
mutirão paranaense  10 

 Del 19 - Janiopolis para Campo Mourão R$ 49.529,85 em 12 parcelas para realização das cirurgias eletivas do 11 
mutirão paranaense 12 

 Del 20 - Mambore para Campo Mourão – R$ 105.707,06 em 12 parcelas para realização das cirurgias eletivas 13 
do mutirão paranaense 14 

 Apresentação de Conclusão de Obra de Ubiratã proposta nº 09254084000113001 15 
 Apresentação de Conclusão de Obra de Ubiratã proposta nº 09254084000113002 16 
 Apresentação de Conclusão de Obra de Campo Mourão proposta nº 09253109000112004 17 
 Apresentação de Conclusão de Obra de Terra Boa proposta nº 09254084000113001 18 
 Solicitação de Segunda Parcela de construção de UBS Proposta nº 09253109000114004 de 19 

Campo Mourão 20 
 Apresentação de Conclusão de Obra de Peabiru  proposta nº 10572895000113001 21 

 22 
Discução/Pactuação: 23 
 24 

 Rede da pessoa com Deficiência – Grace Chefe da Scaps. 25 
 Rede Mãe Paranaense Protocolo, Grace Chefe da Scaps. 26 
 Triagem Neo Natal, Grace Chefe da Scaps 27 
 Incentivo APSUS / Familia Paranaense, Grace Chefe da Scaps. 28 
 Fluxo Saúde Mental, Grace Chefe da Scaps. 29 
 Cirurgias Eletivas, Juliana Chefe da Scraca. 30 
 Ressonâncias com Sedação e Polissonografias, Rebeca Enfermeira da Scraca 31 

 32 
 Informes: 33 

 Saúde Bucal, Marta Dentista da Scaps. 34 
 Vídeo Conferência Maio Amarelo, Carol chefe da Scvge. 35 
 Casos de Zika Vírus, Carol Chefe da Scvge. 36 
 Notificação Guillain – Barre, Carol Chefe da Scvge . 37 
 Casos de acidentes de animais peçonhentos, Carol Chefe da Scvge . 38 
 Cobertura Vacinal, Carol Chefe da Scvge. 39 
 Devolução de Recurso Obras REQUALIFICA UBS, Roberto Chefe da Scaera. 40 
 Atualização SIACS, Roberto Chefe da Scaera. 41 



 Novo Fluxo para Deliberações de Obras do MS, Roberto Chefe da Scaera 1 
 2 


