
ATA/RESUMO DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES     1 

BIPARTITE REGIONAL  DE 2017 –  30/06/2017. 2 

Local: Município de Roncador , das 08:30 as 12:00 horas. 3 

Relação dos participantes e pauta da reunião em anexo 4 

 5 

Márcia Presidente do Cresems 11ª Regional de Saúde da as boas vindas a todos, inicia a 4º 6 

reunião ordinária da CIB 11ªRS em seguida questiona a plenária sobre a aprovação da ATA 7 

da 3ª CIB Regional a qual foi aprovada pela plenária para a palavra para Elenita Diretora da 8 

11ª Regional de Saúde que realiza a leitura das homologações do período, a plenária aprova 9 

todas as deliberações ad-referendum em seguida passa a palavra para Sônia Secretária de 10 

Saúde Altamira do Paraná, conta sua experiência com mobilização de doadores de sangue, 11 

que tem se mostrado exitosa, ela explica que houveram tentativas anteriores, e que a principio 12 

o município mobilizou os agentes de saúde e conseguiram 25 doadores, na seqüência foi 13 

lançado o grupo mensal de doadores de sangue, com agenda previamente definida, separa por 14 

áreas do município,  por exemplo 21 de julho é a vez da  educação conseguir os doadores, em 15 

agosto a prefeitura, em outubro as igrejas e assim por diante, quem não pode doar fica 16 

incumbido de indicar um doador em seu lugar, essa parceria em rede deu trabalho porem tem 17 

se mostrado muito eficaz, explicou ainda que faz carta de agradecimento da secretaria de 18 

saúde aos doadores, a perspectiva é que apos um tempo, teremos um banco de dados de 19 

doador, para fazer doações regulares, fidelizando o doador, orientando-o, informando-o 20 

através dos profissionais da saúde, todos são levados em veiculo especifico, o que garante 21 

qualidade e rapidez no transporte, Elenita parabeniza a Sonia Secretária de Saúde de Altamira 22 

do Paraná, que através de uma ação tão singela, tem alcançado resultados significativos, 23 

ressalta que precisamos ainda de muitas doações e iniciativas como esta, os setores privados 24 

estão se afastando do SUS, o que exige um crescimento sólido de coleta de sangue, Elenita 25 

Diretora da 11ªRS expõem que trata-se de uma idéia a ser copiada replicada por outros 26 

municípios, Secretária de Saúde de Altamira do Paraná questiona o porque? a Regional de 27 

Saúde não tem ido aos municípios como  ônibus e coleta, Elenita Diretora da 11ªRS explica 28 

que aquele era mais um importante processo de divulgação do que de coleta e aproveitamento 29 

completo do sangue, era de alto custo, e as coletas viáveis eram insuficiente não trazendo 30 

custo beneficio, alem de não conseguir aproveitar o sangue em sua plenitude, com todos os 31 

seu derivados, dando seqüência na pauta passa a palavra para Roberto Chefe da Scaera que 32 



trata de Metas Sispacto 2017 – agradece todos pelo empenho para finalização do processo de 33 

pactuação de metas do sispacto que iniciou em fevereiro de 2017 e concluímos a validação 34 

agora, Roberto Chefe da Scaera que trata de Rag 2016 – relembra a todos que a alimentação 35 

do SARG SUS, é obrigatória, conforme prevê a legislação vigente ( portaria 575/12 e Lc 36 

141/12 ) as quais prevê prazo para alimentação e encaminhamento ao conselho de saúde até 37 

30/03/2017, assim solicita que todos os pendentes alimentes seus relatórios o mais rápido 38 

possível, necessitando de ajuda procurem a Scaera na 11ªRS, Roberto Chefe da Scaera que 39 

trata de 2ª etapa da oficina de construção do PMS – será realizada nos dias 06 e 07 de Julho 40 

e 2017, cada dia um grupo de municípios, no dia 06 ocorre no auditório da 11ª RS e no dia 07 41 

em local  a ser definido, que todos os envolvidos na primeira etapa possam participar da 2ª 42 

para continuação da oficina, Roberto Chefe da Scaera que trata de Encerramento de 43 

Convenio de Farol e Luiziana – fala diretamente com os secretários do município de farol e 44 

Luiziana, informa que os mesmos possuem convênio de obras da saúde, obras estas que já 45 

foram concluídas pelos municípios, porem agora devem proceder com a prestação de contas e 46 

encerramento no SIT, relata que ambos foram notificados por oficio, pela SESA e 11ªRS, 47 

nenhum solicitou aditivo de prazo ao convenio, e dessa forma a partir e 05/07/2017 tem 30 48 

dias prorrogáveis por mais 30 para prestação de contas e fechamento do convenio no SIT, 49 

caso o encerramento não ocorra neste prazo será realizada tomada de contas especial. Roberto 50 

Chefe da Scaera que trata de Obras de Reforma, construção e Ampliação de UBS – 51 

informa que Grace chefe da Scaps bem como Roberto Chefe da Scaera repassaram orientação 52 

sobre processo de adesão de novas obras conforme resoluções SESA nº 198 e 199, informou 53 

ainda que muitos municípios tem ganhado recurso parlamentar para execução de obras em 54 

acordo com as resoluções citadas o prazo é curto, porem não foi passado um data especifica, 55 

aqueles que precisarem de orientações procura a 11ªRS, aproveitou ainda para informar que 56 

Walter o servidor da 11ªRS responsável por apreciar projetos de EAS pela vigilância 57 

sanitária, esta em licença, e hoje os projetos arquitetônicos tem sido avaliado pelo engenheiro 58 

da 18ª RS de Cornélio Procópio, e para isso o mesmo solicita o prazo de 30 a 60 dias visto 59 

que absorveu o trabalho de várias outras regionais de saúde, Roberto Chefe da Scaera que 60 

trata de Conferencia Macro Regional de Vigilância em Saúde – informa que a etapa macro 61 

regional ocorrerá e Cianorte no dia 25 de Julho de 2017 da 08 as 17h, as vagas e informações 62 

sobre o regulamento foram encaminhado por e-mail e oficio, para que todos pudessem 63 

realizar as etapas municípios, reforçou que o preenchimento das vagas deve obrigatoriamente 64 



dar-se por meio de reunião do conselho de saúde divulgada e convidada a todas as entidades 65 

interessadas até 14 de julho de 2017 dia no qual a documentação de inscrição deve ser 66 

encaminha para 11ªRS impreterivelmente. Roberto Chefe da Scaera que trata de 67 

Conferencias municipais de saúde – os municípios que conforme previsão em lei de criação 68 

do conselho tiver vigência do conselho de saúde de 2 em 2 anos devem este ano de 2017 69 

realizar conferencia municipal de saúde e eleição de novo conselho de saúde, aqueles que 70 

alterarão sua lei para vigência do conselho de saúde de 4 em 4 anos, devem este ano 2017 71 

realizar plenária de saúde aos moldes de uma conferencia de saúde porem sem a eleição de 72 

novo conselho, isso pois, todos estão construindo seus planos de saúde 2018-2021 e para 73 

compor este é necessário as considerações da população. Grace Chefe da Scaps que trata de 74 

BMJ acesso e cadastro – encaminhou para todos link de acesso e cadastro para o BMJ, o 75 

BMJ é um sistema de  segunda 2 opinião e capacitações, caso alguém  não tenha recebido  o 76 

link favor entrar em contato, todos os profissionais da atenção primária pode se cadastrar, 77 

Grace esclarece ainda que é necessário um código de acesso para o cadastro o qual  foi 78 

encaminhado para todos, os municípios que estão na tutoria devem o mais rápido possível se 79 

cadastrar pois um dos itens de avaliação é a capacitação que pode ser através do bmj, na 80 

tutoria será cobrado que os profissionais da equipes saibam usar o bmj e tenham tido acesso 81 

no período,  Grace Chefe da Scaps que trata de Cronograma Treinamento Sífilis – ocorrerá 82 

nos dias 19-07, 16-08, 20-09 e 18-10-2017, tivemos reunião com o grupo de pessoas que 83 

receberam a capacitação tratamento de sífilis em Maringá, foi combinado com o Dr Rodolfo, 84 

Dra Claudete e Dra Flavia, e eles farão a parte técnica do treinamento, havia uma proposta de 85 

se fazer a capacitação de forma descentralizada porem fica complicado a descentralização 86 

pois os profissionais médicos não teriam disponibilidade para tantos deslocamentos, então 87 

definimos centralizar em quatro momentos diferentes, quanto as vagas a Marlene enfermeira 88 

da Scvge 11ªRS encaminhará para que todos se organizem precisamos que o profissional 89 

medico e enfermeira vão a capacitação no mesmo dia, não é ideal que participem deste 90 

momento da capacitação separadamente, Grace enfatiza que precisamos atingir todos os 91 

profissionais, e que para isso precisaremos da parceria e compromisso do gestor de se 92 

organizar para que nas datas da capacitação, os médicos e enfermeiros possam participar, 93 

visto que o protocolo e tratamento envolve os dois profissionais, Elenita Diretora da 11ªRS, 94 

ressalta a parte de acesso o BMJ e reforça o cadastramentos de todos os profissionais 95 

inclusive  ACS pois, e precisamos trabalhar com eles na gestão, e nesse caso o bmj entra no 96 



processo como uma excelente ferramenta, em seguida Elenita Diretora da 11ªRS, fala do 97 

treimaneto da sífilis resslatando que quando vamos investigar mortalidade materno e infantil 98 

verificamos que aidna existem os os motivados por casos de sífilis onde podemos verificar a 99 

deficiência na atenção primaria, sendo assim precisamos nos empenhar e encaminhar os 100 

profissionais para o treinamento, Grace informa que encaminhou uma nota do COFEM 101 

quanto a prescrição do profissional enfermeiro(a) de medicamento para tratamento da sífilis, 102 

Ariadne Chefe da Scini informa que recebemos na 11ªR benzil penincilina para o tratamento 103 

de sífilis congênita, Grace ressalta que a benzil penincilina é necessário priorizar o tratamento 104 

da gestante, lembra ainda que  dentro do PMAQ é necessário ter a benzetacil na unidade de 105 

saúde, trata-se de um item essencial. Grace Chefe da Scaps que trata de Prestação de Contas 106 

Transporte Sanitário, Equipamentos e Oficina de Puericultura – informa que 107 

encaminhou no dia 5 de junho por email , o memo 38/SESA que dizia, que ate dia 30 de 108 

junho de 2017 os municípios que não comprar, receber e prestar contas do recurso de 109 

equipamento do APSUS precisaria formalizar isso, informou que ainda não recebeu de 110 

ninguém, e solicitou urgência para os municípios que se encaixam neste caso, lembra que 111 

esse recurso entrou em 2015 com prazo de 180 dias prazo que venceu em julho do ano 112 

passado, o Estado prorrogou por mais 180 dias, que vence dia 20/07/2017, Grace informa que 113 

reencaminhou o email com Memo 38/SESA, informou ainda que ela tem ate dia 05/07/2017 114 

para informar a SESA sobre esta situação, Transporte Sanitário, Grace informa que  115 

encaminhou planilha informando quem faltava realizar a prestação de contas, e que reenviara 116 

solicitação, informou houveram duvidas sobre a clausula anti fraude anti corrupção, ela 117 

informou que quando a aquisição ocorreu a muito tempo não tem o que fazer, mas na planilha 118 

de controle sempre constará a marcação de Não há clausula Oficina de Puericultura Grace 119 

informa que a oficina de puericultura ocorreu dia 28, agradeceu pois vieram todos os 120 

municípios, evento cheio, com participacao do NASF, Elenita Diretora da 11ªRS, solicita que 121 

os gestores aproveitem essa conversa que foi feita na regional, e veja quem veio, e peça para 122 

que os profissionais que vieram na oficina verifiquem como esta a situação da puericultura no 123 

seu município, hoje temos percebidos que a puericultura não se efetiva como deve, 124 

principalmente na vacinação, agradeceu pela participacao e reforçou que agora o trabalho é 125 

com vocês, Grace Chefe da Scaps que trata de Curo ACS – ocorreu em 20, 21 e 22 com os 126 

instrutores de do Curso de ACS, a partir de agora irá abrir o edital para inscrição dos ACS, os 127 

municípios que vão fazer parte de cada turma (pólo), como não existe definido no edital o 128 



horário e local será  necessário que os municípios das mesmas turmas se conversem para 129 

estabelecer dias e horários que fique bom para todos, precisamos de turma com 20 alunos se 130 

caso contrario não abre turma, Odonto, Grace apresenta levantamento de ESB no Paraná, 131 

hoje temos um total de 328 ESB, de 399 municípios 348 possui ESB, a população coberta são 132 

de 4 milhões de pessoas, na 11ªRS, apenas os municípios de Peabiru e Nova Cantu não 133 

possuem ESB, em seguida apresentou tabela de quantidade de procedimento de exodontia na 134 

região, foram mais de 31 mil procedimentos em um ano e um mês, apresentou os 135 

procedimento que utilizou para o calculo da proporção de exodontia, apresentou como 136 

estamos no Paraná, a 11ªRS esta com 67% de procedimentos de exodontia em relação ao total 137 

de procedimentos, ressalta que ou nossos dentistas não fazem procedimento de prevenção ou 138 

o sistema de informação dos municípios esta incorreto, apresentou dados de janeiro e 139 

fevereiro de 2017 o numero de exodontia continua alto, CEO, Grace questiona a todos sobre 140 

a necessidade e importância de discutir o CEO, apresentou como cadastra o pedido de CEO, 141 

as categorias, portarias e requisitos, apresentou volume de procedimentos necessário para 142 

manutenção do serviço implantado, apresentou os valores para implantação de cada tipo de 143 

CEO, apresentou os recurso de custeio de cada tipo de CEO, tendo um acréscimo para CEO 144 

referencia para atendimento a pessoas com deficiência, informou ainda existir o PMAQ CEO 145 

e de acordo com a avaliação recebe o incentivo adicional do PMAQ, mostrou os 146 

compromissos, se o CEO realizar implante dentário também  recebe recurso adicional, 147 

apresentou dados para cadastrar laboratório regional de prótese, dados da solicitação, 148 

recentemente Márcio Odontologo da Scaps 11ªRS encaminhou portarias de municípios 149 

credenciados e descredenciados no LRPD, apresentou a quantidade de produção de prótese e 150 

os valores a ser recebido, apresentou como se realiza o cadastro no CNES pois o serviço pode 151 

ser próprio ou terceirizado, informou que Márcio fez um visita em Apucarana e Maringá, 152 

notou que o CEO trabalho exclusivamente com o recurso repassado pelo MS, e não atinge de 153 

forma alguma o índice mínimo de produção necessário, notou ainda no CEO de Campo 154 

Mourão  que a demanda desse é alta, apresentou o levantamento financeiro que fez no 155 

CISAMUSEP, Grace questiona a plenária se julgam necessário criar um grupo para discussão 156 

sobre o CEO, ou aguardamos o que já havíamos definido que o CEO seria construído na nova 157 

estrutura do CISCOMCAM, Elenita Diretora da 11ªRS informa que este é um grande 158 

problema, e precisamos rever a função do dentista para trabalhos de prevenção, a plenária 159 

expõem pontos de vista e aprova a criação de um grupo para discussão de implantação do 160 



CEO, Elenita Diretora da 11ªRS que trata de Plano Operativo Municipal Atenção Integral 161 

a saúde do Adolescente em Conflito com a Lei – Informa que a Sezineide Psicologa da 162 

Scaps 11ªRS em conjunto com o municipio de Campo Mourão e outras secretárias estava 163 

ciente sobre a criação do Plano e solicitou aprovação Ad referendum do mesmo, pela 164 

alteração de local da CIB, não foi possível que o plano fosse apresentado, a plenária então 165 

descide que na próxima reunião seja apresentado, Roberto Chefe da Scaera informa que em 166 

questionamento a Sezineide sobre qual norma vinculava a validade do Plano Operativo 167 

Municipal citado, a aprovação da CIB regional a mesma não soube responder, apenas 168 

elaborou o considerando da deliberação,  Caroline Chefe da Scvge que trata de 169 

Descentralização SIM e SINASC, vamos descentralizar o sistema SIM e SINASC, isso 170 

ocupa tempo da equipe da regional e não melhora o trabalho, para essa mudança é preciso a 171 

aprovação da plenária informou que em todos estado do Paraná somente a Regional de 172 

Campo Mourão ainda centralizada a digitação de fichas do SIM e SINASC, a plenária decide 173 

pela aprovação da descentralização Caroline informa que a partir de sexta feira , vão iniciar o 174 

treinamento para esta descentralização iniciaram por Ubiratã que será o piloto, será agendado 175 

com o município, o dia de sua captação, Caroline Chefe da Scvge que trata de Influenza - 176 

tivemos um óbito por influenza, uma jovem foi consultada e medicada evoluiu rápido e veio a 177 

óbito, informa que irá distribuir um fluxograma, de atendimento façam copia e deixe para o 178 

profissional medico do município, será entregue o envelope para todos os secretários com 179 

nota informativa da SESA ( Saúde do Viajante ), períodos de ferias, viagem exterior, 180 

reintrodução do vírus do sarampo, solicitou que façam acesso na pagina da SESA, no link 181 

saúde do viajante, a nota informativa entregue a todos também está lá, repassem para os 182 

profissionais, para que possam identificar casos suspeitos com brevidade, Elenita Diretora da 183 

11ªRS solicita que os médicos façam questões epidemiológicas para o paciente na busca de 184 

identificar doenças,  Caroline Chefe da Scvge que trata de Ampliação da Faixa Etária de 185 

Vacinação HPV – a ampliação da faixa etária é para meninos de 11 a 14 anos 11 meses e 29 186 

dias, devemos ficar atentos na segunda dose nos meninos de 14 anos sendo seis meses e 187 

Maximo 12 meses, retomando o assunto influenza Caroline informa que caso algum 188 

município queira expandir a oferta da vacina para toda população nos da Regional não temos 189 

como intervir nem colaborar caso haja algum problema com esta decisão, seguimos o 190 

definido pelo estado que é a vacinação dos grupos de risco, Caroline Chefe da Scvge que trata 191 

de Mudança SIPNI – o Sinpi agora é online, a partir de segunda feira, toda sala de vacina 192 



tem de ter computador com acesso a internet, Renato Auxiliar Administrativo da Scvge e 193 

Evandra Enfermeira da Scvge encerraram a etapa de treinamento, Caroline solicita que 194 

coloquem internet nas unidades de saúde, pois não será possível não podem sair para 195 

alimentar em outra unidade, Anti rabica, Caroline Chefe da Scvge estamos tendo diminuição 196 

de soros, essa nova nota da anti rabica diz quem são as pessoas indicadas para tomar o soro, 197 

uma série de perguntas devem ser feitas para avaliar e então defini-se se vai ou não aplicar o 198 

imuno, faremos treinamento mais uma vez, caso tenham casos o procedimento é liguem para  199 

nosso plantão que ajudamos a resolver, Ariadne Chefe da Scini que trata de REREME – 200 

agradece e parabeniza os gestores pela REREME, o Estado do Paraná se mobiliza para repetir 201 

nosso trabalho, agenda de treinamento de médicos possui 31 horários de treinamento a etapa 202 

com farmacêuticos já concluímos os treinamento para médicos são de 30 minutos, com 203 

horários que iniciam das 7:15 da manha as 19:30 da noite, isso para facilitar a participação de 204 

todos, tudo esta montado precisamos agora da participacao dos gestores, o Ministério Publico 205 

já esta informado, agora os gestores devem conversar com os farmacêuticos e que todos 206 

trabalhem encima disso, Elenita Diretora da 11ªRS reforça o pedido aos gestores em treinar os 207 

preceptores SUS, clinicas, UBS, para utilização da REREME, ela sugere ainda que os 208 

municípios façam um decreto municipal estipulando a obrigatoriedade de utilização do elenco 209 

da REREME, Eurivelton Secretário de Saúde de Barbosa Ferraz relata que já havia estipulado 210 

a conduta de passar no conselho de saúde este assunto para apreciação em seguida elaborará o 211 

decreto para assinatura e publicação do poder executivo, Ariadne informa que a regional de 212 

saúde passara então orientações sobre aprovação o conselho de saúde, decreto etc, 213 

Glicozimetros Ariadne Chefe da Scini  informa que os farmacêuticos estão finalizando um 214 

protocolo para qualificar a distribuição dos glicozimetros, solicita que procurem os 215 

farmacêuticos para que na próxima reunião dos farmacêuticos e já possamos definir o 216 

protocolo e então aprovar na CIB Regional, Elenita Diretora da 11ªRS solicita inclusão de 217 

pauta Catarata informa que 12-08-17 ocorrerá triagem de catarata no município de  218 

Londrina todos pacientes deveram ir par a triagem neste dia, paciente precisa levar, exame de 219 

glicemia, eletro não precisa laudo, hemograma são  obrigatório, aceitaram exames com ate 90 220 

dias, a Juliana encaminhará toda informação com os dados e documento que devem levar etc, 221 

temos 250 vagas e serão atendidos todos, confirmado a catarata pela triagem marcará a 222 

cirurgia, Cirurgia eletiva nossa região receberá 400 Mil Reais ficou definido que faremos 223 

com esse dinheiro esterectomia, cirurgia de joelho e quadril e varizes já temos pactuados no 224 



Pronto Socorro de Campo Mourão Esterectomia, Joelho e Varizes,  quem controlará a fila 225 

será a 11ª Regional de Saúde em conjunto com o município, verificamos ainda que tem muita 226 

cirurgia de coluna, conversamos com a Rosimeire Secretária de Saúde de Campo Mourão 227 

existe uma sobra de dinheiro do Estado em Campo Mourão com este faremos 18 colunas para 228 

região, nos montamos um comitê de judicialização Regional este possui bastante 229 

representatividade,  composto por 11ªRS, CRESEMS, CRM, Justiça Federal, Varas Judiciária 230 

será realizado reunião a cada 2 meses seno assim caso tiverem demanda mandem para o 231 

Cresems para discussão neste comitê, Marcus Assessor da Secretaria de Campo Mourão 232 

Encaminhamentos de Oncologia – será a todos entregue um informe sobre oncologia com 233 

orientações, não agendar crianças para o Dr Denis Bonatto, Pacientes com diagnósticos 234 

relacionados a Pulmão , agendar consulta somente do Dr Edson Luiz, não agendar com Dr 235 

Denis Bonatto, Pacientes com Mastologia não agendar, Para agendamento de Mama agendar 236 

somente casos de Bi-Rads IV, V e VI, para casos de urologia, agendar somente pacientes 237 

Urooncologia demais casos serão devolvidos, nos agendamentos é pra utilizar o sistema do 238 

Ciscomcam, não se preocupem pois o agendamento via Ciscomcam não interferem na agenda 239 

municipal ( faturamento ) de vocês com o Ciscomcam, se tiverem algum problema na questão 240 

oncologia favor nos contactar para que passamos buscar a solução, iremos implantar 241 

rapidamente o POA e devemos dar preferência para fortalecimento de nossa região no 242 

serviços de oncologia, os exames serão feitos no próprio INCAM, se houver outros exames a 243 

serem realizados serão orientados, Lilian Apoiadora do Cosems Congresso Nacional de 244 

Secretários de Saúde discutira o caixa único, vamos levar todos o gestores, o MS precisa 245 

ouvir os secretários, como esse caixa ficara?, as inscrições do congresso estão abertas, quais 246 

recurso podemos usar para ir ao congresso, todos que sejam de custeio, Márcio Coordenador 247 

das Redes de Atenção a Saúde do CISCOMCAM, informa que foi discutido no conselho 248 

curador a troca de contrato com Dr Sigmoto, o encaminhamento do conselho curador foi o de 249 

para mudar a clausula do contrato, Márcio informa que em verificação com o jurídico 250 

descobriu não ser possível, pois a modalidade de credenciamento do Ciscomcam, todo 251 

credenciamento fica ligado a uma tabela de valor, como a tabela vinculada é a do Ciscomcam 252 

o Dr Sigmoto não quer assinar pois nesse caso o consorcio poderá mudar este valor a 253 

qualquer momento, Márcio informa que verificou ser possível definir prazo de validade para 254 

a tabela, e o contrato segue esse prazo de validade da tabela, porem para fazer essa mudança o 255 

Ciscomcam deve confeccionar uma resolução prevendo esse ato, e sendo necessário para isso 256 



a provação do conselho curador, não podemos ficar com o Dr Sigmoto  sem contrato, Márcio 257 

informa que não necessariamente o prazo da tabela precisa ser o mesmo do credenciamento, 258 

não podemos mudar as coisa somente pelo doutor devemos estar ciente de toda mudança para 259 

então realizá-la, pois isso não implica na aceitação dele, a clausula do contrato não será 260 

mudada, pois não é permitido, o que será feito é essa adaptação, Márcia e Sonia Secretárias 261 

de Saúde de Terra Boa e Altamira do Paraná respectivamente expõem que não vêem 262 

problema na imposição de prazo para tabela de valor, Erivelton Secretário de Saúde de 263 

Barbosa Ferraz informa que julga necessário ter uma data definida, em seguida todos 264 

aprovam o prazo de 1 ano para tabela de valor. MACC Márcio Coordenador das Redes de 265 

Atenção a Saúde do Ciscomcam, informa que definimos as 8 unidade para trabalhar com o 266 

Macc e estamos tendo ociosidade precisamos incluir mais unidade de referencia para o Macc 267 

para melhor aproveitá-lo, precisamos ver quem tem interesse, para assim diminuir a 268 

ociosidade, reforça que a capacidade da estrutura do Macc nao esta sendo utilizada no total, 269 

Grace Chefe da Scaps diz ser necessário para inclusão de novos, municípios, se este esta 270 

fazendo a estratificação de risco caso contrário estaria errado, e sugere que os interessados 271 

mandem informação a Grace que avalia critérios e então inclui nos municípios que 272 

encaminham pacientes para o Macc, se a demanda de interessados for maior que a capacidade 273 

instalada do Macc trazemos para discussão na reunião da CIB . COMSUS - Márcio 274 

Coordenador das Redes de Atenção a Saúde do Ciscomcam informa que todos os pacientes, 275 

exames atendidos dentro do Centro Mãe, serão custeados pelo serviço, uma gestante que 276 

precisar de exames, e este tiver no Ciscomcam serão custeado pelo Ciscomcam, o que 277 

diminuirá custos a todos.  278 

 279 
      PAUTA                                                                     Campo Mourão,  21 de Junho 2017. 280 
Em caráter ordinário apresenta-se aos Senhores(as) Secretários(as) Municipais de Saúde, as pautas da 3ª Reunião 2017 281 

da Comissão Intergestores Bipartite Regional – CIB 11ªRS, que ocorre no dia, 30 de Junho de 2017, das 08:30 as 12:00 horas no 282 
município de Campo  Mourão: 283 

 284 
Homologação: 285 

 Apreciação da ATA da 3ª reunião da CIB 11ª Regional de Saúde 286 
 Deliberação nº 9 de 25/05/2017 - Remaneja de Teto MAC no valor de R$ 60.000,00 do teto MAC do Estado do 287 

Paraná para o teto MAC do município de Terra Boa a ser repassadas para o Fundo Municipal de Saúde do Município de 288 
Terra Boa. 289 

 Deliberação nº 10 de 19/06/2017 - Remanejamento de 350 mil Do Teto MAC do Estado para o Teto MAC de Campo 290 
Mourão para atendimento auditivo. 291 

 Deliberação nº 11 de 16/06/2017 - Remanejamento de 150 mil Do Teto MAC do Estado para o Teto MAC de Campo 292 
Mourão para atendimento a pacientes com deficiência de locomoção   293 



 294 
Discussão/Pactuação: 295 

 Pactuação Teto MAC – Elenita Diretora da 11ªRS 296 
 Metas SISPACTO 2017 – Roberto Chefe da Scaera 297 
 RAG 2016 – Roberto Chefe da Scaera 298 
 2ª Etapa, Oficina de Construção do PMS – Roberto Chefe da Scaera 299 
 Encerramento de Convênios Farol e Luiziana – Roberto Chefe da Scaera 300 
 Obras Reforma, Construção e Ampliação 2017 – Roberto Chefe da Scaera 301 
 Conferencia Macro Regional de Vigilância em Saúde – Roberto Chefe da Scaera 302 
 Conferencias Municipais de Saúde 2017 – Roberto Chefe da Scaera 303 
 Relato de Experiência Exitosa Terra Boa e Quarto Centenário – Grace Chefe da Scaps 304 
 Apresentação Odontologia/CEO – Márcio Odontólogo da Scaps 305 
 BMJ acesso e cadastro – Grace Chefe da Scaps 306 
 Cronograma Treinamento Sífilis – Grace Chefe da Scaps 307 
 Prestação de contas Transporte Sanitério/ Equipamentos e Oficina Puericultura – Grace Chefe da Scaps 308 
 Curso ACS – Grace Chefe da Scaps 309 
  Plano Operativo Municipal   - Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes em Conflito com a lei – Maria Lucia 310 

Campo Mourão 311 
 Ampliação da faixa etária de vacinação HPV – Caroline Chefe da Scvge 312 
 Cobertura vacinação gripe – Caroline Chefe da Scvge 313 
 Informe técnico surto sarampo Europa – Caroline Chefe da Scvge 314 
 Mudança SIPNI – Caroline Chefe da Scvge 315 
 Alteração protocolo de atendimento Antirrábico Humano – Caroline Chefe da Scvge 316 
 REREME (treinamento dos médicos) – Ariadine Chefe da Scini 317 
 Protocolo Regional para distribuição de Glicosímetros/Tiras de Glicemia – Ariadine Chefe da Scini 318 
 Congresso Conasems – Lilian Apoiadora do Cosems Pr 319 
 Parceria Doação de Sangue – Luzia Chefe do Hemonucleo de Campo Mourão. 320 
 Aprovação de Adesão ao programa HOSPSUS "Rede Paraná Urgência" do Hospital SISNOR – Juliana Chefe da 321 

Scraca 322 
 323 
Contamos com a participação de todos, Sem mais para o momento, Respeitosamente, 324 

____________________________________ 325 
Roberto Rosa Filho 326 

Apoiador da CIB 11ª Regional de Saúde 327 
 328 
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