
ATA/RESUMO DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES     1 

BIPARTITE REGIONAL  DE 2016 –  30/06/2016. 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 

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

passando dando seqüência as pautas de Discução/Pactuação, Roberto questiona sobre a leitura 7 

das atas anteriores com a manifestação das leituras das atas ficou aprovado pela plenárias as atas 8 

das reuniões 03/2016 à 04/2016, na seqüência, Entrega de Equipamentos da Odonto - Grace 9 

Chefe da Scaps junto a Elenita Diretra da 11ªRS e Marta Dentista da Scaps, entregaram ao 10 

município de Ubiratã 3 câmeras intra orais para o programa de saúde bucal e telessaúde, tal 11 

entrega é demanda de uma solicitação especifica do município de Ubiratã, Grace Lembra ainda 12 

que todos os 25 municípios também receberam uma câmera cada um para os mesmos programas 13 

Saúde Bucal e Telessesaúde.  Fluxo de Urgência Psiquiátrica - Grace Chefe da Scaps informa 14 

que participou de reunião em Maringá sobre o assunto, naquela reunião haviam pessoas da 15 

SESA, do município de Maringá e das Regionais, foi discutido o fluxo de acesso do paciente ao 16 

serviço de psiquiatria na referencia Maringá, Grace apresentou o fluxo vem sendo utilizado: 1º 17 

Fluxo, o município encaminha para o hospital de Maringá, cadastra na central de leitos passa para 18 

regulação COM e então ocorre a internação, diante das informações apuradas na reunião foi 19 

entendido por todos a necessidade de rediscutir a Rede, fluxos, pontos de atenção, demanda etc, 20 

outra informação importante apresentada naquela reunião foi a deque o município de Maringá 21 

utiliza mais de 80% das vagas disponibilizadas na referencia, causando inclusive a falsa 22 

impressão de que estaria diminuindo a internação nos municípios referenciados, enquanto que a 23 

interpretação correta é que está havendo dificuldade de acesso, diante isso, é colocado em 24 

discussão novas propostas para melhorar o acesso a este serviço, como proposta foi apresentado 2 25 

fluxos existente que são “ município> Cadastro de leitos > regulação da CPM > internação, “ ou 26 

em outra opção a forma como é hoje “ município> hospital municipal > Cadastro Central de 27 

Leitos > Regulação da CPM > Internação “.  Em Discussão houveram manifestações de Moreira 28 

Sales, Araruna, Peabiru, Ubiratã, Fênix e Boa Esperança e na seqüência ficou definido que é 29 

necessário realizar um estudo mais apurado do acesso ao serviço em Maringá e em outros 30 

municípios fora da nossa referencia e posteriormente voltamos a CIB para pactuação. 31 

Transporte Sanitário - Grace Chefe da Scaps – informa que para o Lote 1 Barbosa Ferraz, não 32 



encaminhou foto da padronização visual para fechamento do lote, Lote 2 Araruna e Rancho 33 

Alegre Doeste estão devendo fotos do padrão visual,  Lote 3 Boa Esperança, Campina da Lagoa, 34 

Farol, Mambore, Fênix, Roncador  possuem pendências com clausula anti corrupção no edital 35 

e/ou no contrato ou ainda justificativa de algum saldo do recurso, na seqüência Grace informa 36 

que encaminhou por oficio novo modelo da clausula anticorrupção, Lote 4 – Altamira do Paraná, 37 

Araruna, Barbosa Berraz, Boa Esperança, Campo Mourão caso especifico não faz contrato, Farol, 38 

Goioere, Juranda, Luiziana, Mambore, Iretama, Nova Cantu caso especifico adquiriu um veiculo 39 

usado ano 2006, Grace informa que no caso de Nova cantu foi questionado a SESA sobre a 40 

situação e como resposta foi entendido que aquisição veículos usados não era possível uma vez 41 

que esta informação já constava nas resoluções do programa, sendo assim será necessário discutir 42 

com o prefeito e corrigir este ponto, Quarto Centenário, Quinta do Sol e Ubiratã possuem 43 

pendências com clausula anti corrupção no edital e/ou no contrato ou ainda justificativa de algum 44 

saldo do recurso, Lote 5 não tivemos municípios contemplados, Lote 6 da mesma forma 45 

pendências com clausula anti corrupção no edital e/ou no contrato ou ainda justificativa de algum 46 

saldo do recurso e para o Lote 7 foi solicitados documentos de adesão ao municípios. Tutoria e 47 

Oficina Macro do Idoso - Grace Chefe da Scaps, informa que tivemos reunião para 48 

estratificação do crônico e dar inicio ao atendimento propriamente dito nesta rede, a equipe da 49 

SESA esta padronizando o manual para identificação sanando problemas que houveram na 50 

compreensão de alguns pontos, assim que estiver finalizado será encaminhado para o 51 

conhecimento de todos. Na seqüência Grace informa que nos dias 11 e 12  ocorrerá oficia Macro 52 

do idoso em Maringá. Inclusão dúvida Aquisição de Equipamento resolução SESA nº604, 53 

Willian Farmacêutico de Quinta do Sol, questiona sobre os valores estipulados para aquisição dos 54 

equipamentos para atenção básica dizendo que alguns valores estão abaixo do valor de mercado o 55 

que tem afastado interessado nas licitações, Grace informa que os questionamento dessa natureza 56 

recebidos pela scaps foram todos encaminhados a SESA para analise e assim que receber 57 

resposta encaminhará a todos. Ações Conjunta entre Farmácia e Ouvidoria Regional - a 58 

Ouvidora Crislaine informou que, conforme orientações da Ouvidoria Geral e do Departamento 59 

de Assistência Farmacêutica da SESA, em atenção à Lei de Acesso à Informação e considerando 60 

ainda que das quase 7 mil demandas registradas na Ouvidoria Geral da SESA 30% referen-se à 61 

assistência farmacêutica, bem como o grande número de demandas de Ministério Público aos 62 

quais os cidadãos tem recorrido antes mesmo de ser orientados sobre os procedimentos para 63 

acesso a medicamentos por não terem conhecimento de que as Ouvidorias tem esse papel de 64 



prestar informações e orientações sobre ao acesso, a Ouvidoria Regional e a Farmácia Especial da 65 

11ª RS iniciaram uma parceria. Desta forma serão registradas, de forma sistematizada, todas as 66 

manifestações dos cidadãos que procuram a Farmácia a fim de identificar por meio de relatórios 67 

quais as maiores causas de insatisfação e procura dos mesmos pela Farmácia Especial e de onde 68 

estão sendo encaminhados os pacientes. Para tanto, considerando que no dia 28/06 já havia sido 69 

agendada a reunião técnica mensal dos Farmacêuticos, foi também estendido convite aos 70 

Ouvidores Municipais, ocasião na qual foi feita a explanação das ações que a Regional dará 71 

início e propondo que os Municípios também, caso entendam possível e importante, promovam a 72 

parceria entre Ouvidoria e Farmácia Municipal. Foi informado ainda que os Ministérios Públicos 73 

serão orientados a também registrarem suas demandas na Ouvidoria Regional através do SIGO. 74 

Crislaine solicitou que os Municípios de Juranda e Araruna manifestem-se a respeito da situação 75 

de seus Ouvidores de Saúde os quais encontram-se em licença e até esta data não foram indicados 76 

substitutos e que os municípios de Mamborê, Farol, Peabiru e Nova Cantu, por já haverem 77 

manifestado interesse na instalação de suas Ouvidorias, indiquem oficialmente seus Ouvidores, 78 

uma vez que alguns deles até já compareceram ao Encontro de Ouvidores promovido pela 79 

Regional de Saúde em 08/06/16. Finalmente informou que, dando continuidade ao processo de  80 

qualificação das Ouvidorias Hospitalares, no dia 19/07/16 será realizada uma capacitação aos 81 

Ouvidores dos hospitais participantes do Programa Hospsus da fase 1 (Santas Casas de Campo 82 

Mourão e de Goioerê), Em seguida Elenita Diretora da 11ª Regional de Saúde informa que a 83 

Ariadne esta fazendo uma reunião mensal com os farmacêuticos, e solicita aos gestores que 84 

liberem seus farmacêuticos para tal reunião, pois a mesmo tem sido proveitosa em todos os temas 85 

que vem discutindo, informa ainda que na próxima reunião será tratado do assunto gestante 86 

infecções urinaria e sífilis, em agosto haverá ainda convocação para todos os laboratórios da 87 

nossa regional para conversar sobre anti biograma, protocolos, inclusão de antibióticos e ainda 88 

casos de devolução de resultados de exames para diminuir ao máximo o tempo de inicio de 89 

tratamentos, Grace relembra ainda que outro assunto a ser trabalhado é toxolplasmose, em 90 

seguida, Elenita reforça para que todos mobilizem seus laboratórios e farmacêuticos. Transporte 91 

de Medicamentos e Insumos - Ariadne Chefe da Scine, informa que ficou definido na ultima 92 

reunião da CIB Regional que a 11ª Regional de Saúde faria um treinamento sobre tema transporte 93 

de medicamentos com trabalhares dos municípios, tal treinamento ocorreu na ultima terça feira, 94 

com participação com grande presença de todos os 25 municípios da 11ª Região de Saúde ficou 95 

acordado neste treinamento  que essas capacitação deve ser replicada no município, Ariadne 96 



informou que vários temas foram abordados no treinamento como: Qualidade de Medicamento, 97 

Montagem de Caixa para transporte de medicamentos, Transporte de Medicamentos Gelados, 98 

relembrou em seguida que também na ultima CIB Regional foi definido a agenda com dias e 99 

horários de cada município para retirada de medicamentos, a agenda foi encaminhada a todos e 100 

não recebemos nenhum questionamento dobre as datas, dessa forma fica pactuado as datas 101 

definidas naquele planilha a qual foi encaminhado por e-mail para todos interessados. Ariadne 102 

informa ainda que ficou combinado que as pessoas que participaram do treinamento deveriam 103 

conversar com seus gestores, sobre como estes medicamento seriam transportados da regional de 104 

saúde até o município, uma vez que neste caso depende das condições de cada município de cada 105 

realidade, sendo uma decisão exclusiva de competência municipal. IOAF 2015 - Ariadne Chefe 106 

da Scine, informa que 2013, 2014, e 2015 todos receberam tanto recurso de custeio quanto 107 

investimento do IOAF, recurso este repassado em conta aberta pelo fundo estadual de saúde, para 108 

que os gestores identifiquem as contas foram encaminhadas, para todos por email, ainda estamos 109 

com Campina da Lagoa e Juranda, sendo os únicos com problemas nas contas, Ariadne informa 110 

que precisa com relação ao incentivo 2015, do descritivo do recurso 2015 preenchido até o dia 30 111 

de julho, ela avisa ainda que irá chamar os farmacêuticos, na 11ª Regional de Saúde para 112 

orientação e construção do plano de aplicação no qual todos os recurso 2012 2013 2014 que não 113 

foram gastos devem ser inseridos neste descritivo de 2015, até 31 de agosto Ariadne deve 114 

encaminhar a SESA quem aplicou quem não aplicou e  quanto cada município gastou com 115 

recurso próprio complementar ao IOAF. Para Conhecimento informou que Paraná com a 116 

iniciativa do IOAF já foi aplicado mais de 20 milhões para organização da Assistência 117 

Farmacêutica e por fim enfatiza que Não pode utilizar o recurso do IOAF para aquisição de 118 

medicamentos. Calendário de Reuniões Técnicas - Ariadne Chefe da Scine foi encaminhado 119 

oficio, com datas das reuniões realizada mensalmente com os farmacêuticos  que por regra será 120 

sempre a ultima terça feira do mês, temas serão definidos de acordo com as necessidades. 121 

Inclusão de Pauta Experiência de Londrina, Lilian informa a experiência de londrina, estão 122 

fazendo reuniões de CIB itinerante, cada hora em um lugar, e coloca como proposta para nossa 123 

região, Lilian acredita que é uma ação positiva. Solicitado apreciação da plenária, ficou aprovado 124 

reuniões itinerantes para  CIB 11ªRS, Sendo a primeira já pacutado para Terra Boa ou Ubiratã. 125 

Inclusão de Pauta Férias e paralisação, Elenita Diretora da 11ªRS solicita atenção de todos os 126 

gestores pois após outubro ocorrido as eleições não deve-se reduzir horário de atendimento as 127 

pessoas, o acesso aos serviços da saúde é continuo temos que prever férias pois não da para 128 



deixar as UBS fechada durante um mês, recesso é uma coisa, paralisação é outra, conversem com 129 

seus prefeitos pois somos responsáveis por atender a população. Inclusão de Pauta Gripe, 130 

Elenita Diretora da 11ª Regional, relembra que foi dito na reunião de hoje de manha que a Santa 131 

casa não tem bomba de infusão, estamos entrando no período de inverno, precisamos trabalhar o 132 

comportamento preventivo, e a prescrição rápida de tamiflu, os hospitais, estão lotado de 133 

pneumonia e precisamos trabalhar melhor isso, não descuidemos da gripe, Ariadne Chefe da 134 

Scine informa que o medicamento tamiflu não tem faltado temos solicitado com freqüência a 135 

SESA, assim mantenham um bom estoque no município,  hoje a farmácia da regional dependem 136 

de todos dizerem o quanto tem em estoque para então fazer novas solicitações, não deixem 137 

estoque zerar. Inclusão de Pauta Ciclo Vital do Mosquito da Dengue, Elenita Diretora da 138 

11ªRS relembra a todos que o ovo do mosquito da dengue fica até ano em latência esperando para 139 

eclodir, estamos hoje com poucos casos e se não queremos um alto índice de dengue, devemos 140 

trabalhar agora, acabar com criadouro, precisamos mapear os locais que tem muito entulho, e 141 

fazer a coleta, trabalhar com limpeza de quintal e mato alto, precisamos trabalhar agora. 1ª 142 

Semana da Vigilância Sanitária Saúde e Cidadania - Emerson Chefe da Dvvgs, informa sobre 143 

a semana da vigilância saúde e cidadania que trabalhará temas relacionados com a saúde do 144 

trabalhador, a 11ª Regional de Saúde promoverá algumas atividades, junto a outros órgão do 145 

municípios a serem trabalhadas na semana, as ações a serem trabalhadas serão: Lavagem correta 146 

das mãos e hortifruti, Rotina de Biosegurança de esterilização, Marta Dentista da Scaps informa 147 

ainda que os municípios que estão na tutoria, receberam um material do conselho regional de 148 

odontologia para adequação das rotina aos novos POPs, sendo necessário estar todas as rotinas de 149 

esterilização de materiais registradas em documento, Elenita informa ainda que essa é uma 150 

pactuação nacional , dessa forma todos devem nesta data realizar as ações relacionado aos temas 151 

propostos para este ano. Monitoramento do Recurso de Prevenção de Violência – Anne 152 

Enfermeira da Scvsat – informa que será feito um monitoramento sobre o recurso recebido, para 153 

desenvolvimento das ações de violência, serão visitados, Campo Mourão, Peabiru, Campina da 154 

Lagoa, Quinta do Sol e Quarto Centenário, a agenda de visitas aos municípios serão 155 

encaminhadas por email. Quando houver duvida sobre o cadastro desses núcleos no SINAM 156 

liguem para a Scvsat da 11ª Regional de Saúde para que a duvida possa ser solucionada. Rede de 157 

Renal Crônico – Cris Enfermeira da Scraca, relembra que como proposta do ano passado ainda, 158 

ficou encaminhado a necessidade em criar a linha de cuidado regional de atendimento do crônico, 159 

e para isso, é necessário montar um grupo de trabalho para elaboração desse plano regional da 160 



rede de renal crônico, Cris propõem que para este grupo seja os mesmos membros do grupo de 161 

cirurgia eletiva, questionado se mais alguém gostaria de participar manifestaram-se o município 162 

de Fênix, sendo assim ficou aprovado que o grupo para criação do plano da rede renal crônico 163 

será o mesmo da cirurgia eletiva acrescido do município de fênix ( Campo Mourão, Terra Boa, 164 

Quinta do Sol, Instituto do RIM Ciscomcam, Santa casa, Center Clinica ) como atividade deste 165 

grupo há uma vídeo conferencia agendada para 4 de julho e todos serão convidados. Inclusão de 166 

código de procedimento da tabela SIA SUS, Cris Enfermeira da Scraca, informa que estão 167 

sendo incluídos 7 códigos de procedimento SIA são: 01.01.01.005-2 – terapia comunitara, 168 

01.01.01.006-0 dança circular/biodança, 01.01.01.007-9 yoga, 01.01.01.008-7 oficina de 169 

masssagem/automassagem, 01.01.01.010-9 sessão de auriculoterapia, 01.01.01.011-7 sessão de 170 

massoterapia, 01.01.01.012-5 orientação de tratamento termal/crenoterapico, esses serão 171 

encaminhado para todos por oficio e email. Pactuação de Indicadores de Saúde 2016 e 172 

Monitoramento Quadrimestral dos indicadores da Saúde – Roberto Chefe da Scaera informa 173 

que esta ocorrendo monitoramento dos resultados do primeiro quadrimestre dos indicadores de 174 

transição do COAP, relembra a todos que mesmo ainda não havendo orientação para pactuação 175 

dos indicadores de 2016, devemos nos atentar com as ações realizadas, como encaminhamento 176 

Roberto solicita que todos os 25 municípios em reunião com suas equipes de saúde pactuem 177 

metas 2016 para todos indicadores universais e específicos pactuados em 2015, em seguida 178 

encaminhar para 11ª Regional de Saúde, Ata da Reunião, Metas pactuadas e lista de presença da 179 

Reunião, e reafirma assim que recebermos orientações do Ministério da Saúde para pactuação 180 

2016, observadas possíveis correções homologaremos em CIB as pactuações propostas. RAG 181 

2014 e 2015 – Roberto Chefe da Scaera apresenta planilha 2014 e 2015 com informações sobre 182 

alimentação do SARG SUS e solicita a todos aqueles que ainda não alimentaram o sistema que o 183 

façam o mais breve possível, uma vez que o prazo estipulado pela LC 141 é até 30 de março. 184 

Recurso Capital PQCMS – Roberto Chefe da Scaera relembra que na CIB anterior informou a 185 

todos a necessidade de o conselho de saúde monitorar a aplicação do incentivo do PQCMS, esse 186 

monitoramento deve ser realizado semestralmente e registrado em formulário especifico o qual 187 

foi encaminhado a todos. Informes: Agosto Azul - Grace Chefe da Scaps, informa que o tema 188 

para campanha deste ano será Trabalhador passe um tempo com você, solicita ainda que seja 189 

encaminhado para email da seção, as ações que serão realizadas em cada município. Inclusão de 190 

Informe Campanha de Amamentação – Grace informa o tema da campanha Amamentação 191 

como uma chave para o desenvolvimento sustentável, da mesma forma repassem por email suas 192 



programações para o dia d do evento. Capacitação Tabulação de dados da Saúde – Roberto 193 

Chefe da Scaera, informa que a partir da ultima semana do mês de Julho visitará os 25 194 

municípios para treinamento em tabulação de indicadores de saúde, DATASUS, tabwin etc. – 195 

Roberto Chefe da Scaera. Inclusão de Informe Rede de Urgência e Emergência ( RUE ), 196 

Elenita Diretora da 11ª Regional de Saúde informa que estamos rediscutido nossa RUE, e para 197 

isto terá uma videio conferencia amanha dia 01/07/2016 informa ainda que todos, estão 198 

convidados inclusive os pontos de atenção como PA, Hospitais, 24h, Lilian Apoiadora do 199 

Cosems informa que esse processo esta sendo reavaliado já algum tempo,  com levantamento de 200 

custo dos pontos de atenção da rede, informou ainda que hoje existe uma comissão que avalia 201 

permanentemente a rede, não somente em regionais mas também em micros regiões, em seguida 202 

Liliam reforma o convite a todos para participação na Vídeo Conferencia. Inclusão de Informe 203 

FAF Elenita Diretora da 11ª Regional de Saúde informa sobre os recursos estaduais 204 

disponibilizado ao municípios, o estado criou um sistema para acompanhamento dos recursos 205 

repassado do estado para os municípios, registrou ainda que é necessário uma maior comunicação 206 

entre financeiro da prefeitura e saúde, isso é necessário para melhor utilização dos recursos 207 

públicos, para possamos utilizar todas as fontes de forma mais eficaz e assim desonerar a 208 

utilização dos recursos próprios, com a LC 141 o gestor do fundo é o secretário de saúde, este por 209 

sua vez deve manter-se atualizado com as resoluções de repasse de recurso. Inclusão de Informe 210 

Cirurgia de Catarata, Elenita Diretora da 11ª Regional de Saúde informa que nossa referencia é 211 

Paranavaí e agora para pessoas com 60 anos ou mais é necessário agendar os exames do paciente 212 

pelo Ciscomcam e esses serão por conta dos municípios e a cirurgia por conta do estado. 213 

 214 

 215 

      PAUTA                                                           Campo Mourão,  de 30 de Junho 2016. 216 

 217 

Em caráter Ordinário convidamos os Senhores(as) Secretários(as) Municipais de Saúde, 218 

para participar da 5ª Reunião 2016 da Comissão Intergestores Bipartite Regional – CIB 11ªRS, 219 

que ocorrerá no dia, 30 de Junho de 2016, das 13:30 as 17:00 horas no auditório da 11ª Regional 220 

de Saúde, para tratar da seguinte pauta:  221 

 222 

Discução/Pactuação: 223 

 224 



 Transporte de Medicamentos e Insumos - Ariadne Chefe da Scine 225 

 IOAF 2015 - Ariadne Chefe da Scine 226 

 Calendário de Reuniões Técnicas - Ariadne Chefe da Scine 227 

 Fluxo de Urgência Psiquiátrica - Grace Chefe da Scaps 228 

 Transporte Sanitário - Grace Chefe da Scaps 229 

 Tutoria e Oficina Macro do Idoso - Grace Chefe da Scaps 230 

 Entrega de Equipamentos da Odonto - Grace Chefe da Scaps 231 

 Ações Conjunda entre Farmácia e Ouvidoria Regional - Ariadne Chefe da 232 

Scine e Cris Ouvidora 233 

 1ª Semana da Vigilância Sanitária Saúde e Cidadania - Emerson Chefe da 234 

Dvvgs 235 

 Monitoramento do R$ de Prevenção de Violência – Anne Enfermeira da Scvsat 236 

 Rede de Renal Cronico – Cris Enfermeira da Scraca 237 

 Pactuação de Indicadores de Saúde 2016 – Roberto Chefe da Scaera 238 

 RAG 2014 e 2015 – Roberto Chefe da Scaera  239 

 Recurso Capital PQCMS – Roberto Chefe da Scaera 240 

 241 

 Informes: 242 

 Agosto Azul - Grace Chefe da Scaps 243 

 Capacitação Tabulação de dados da Saúde – Roberto Chefe da Scaera 244 

 Monitoramento Quadrimestral dos indicadores da Saúde – Roberto Chefe da 245 

Scaera. 246 

Contamos com a participação de todos, Sem mais para o momento, Respeitosamente, 247 

 248 



 249 



 250 


