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No dia vinte e três de abril de dois mil e treze, às nove horas reuniram-se na sala de 
reunião do Cis-Comcam membros do conselho curador e os Secretários Municipais de 
Saúde- CRESEMS para uma reunião. No primeiro assunto da pauta discutiu-se sobre a 
Situação do Plantão de Urgência e Emergência. A Coordenadora do Cis-Comcam Nilda 
Batista da Silva inicia dizendo das dificuldades que os municípios vêm enfrentando para 
fechar estes plantões na Santa Casa, na reunião de 20 de março ficou definida uma 
comissão ou câmara técnica para avaliar os gastos e atendimentos prestados a 
população, porque conforme foi colocado que os Prefeitos não concordam pagar da 
forma que vem se pagando, eles querem um relatório por utilização de cada município 
para depois concluir a melhor forma  para todos. Depois de vários questionamentos fica 
então decidido que será pago mais dois meses desta forma, que inclusive Campo 
Mourão ainda vai repassar junto com os municípios, e será levada proposta aos 
Prefeitos na Comcam no dia 26 de abril para aprovação e uma nova proposta. A 
Presidente do Cresems Cristiane Pantaleão pede para todos os secretários que 
novamente coloque a situação para o seu Prefeito, assim sendo na reunião eles já 
estarão preparados, porque senão não vamos conseguir que continue os atendimentos 
de urgência e emergência da Santa casa, porque quando os municípios precisam é 
atrás dos secretários que a população muitas vezes vai atrás A Secretária de Rancho 
Alegre Célia Tonelli Borges, comenta que não é fácil convencer o prefeito a pagar 
alguma coisa para Santa Casa, pois eles sabem que quando o município precisa do 
atendimento o paciente não é bem atendido. Cristiane M. Pantaleão, Secretária de 
Saúde de Ubiratã questiona a Drª Patrícia, Secretária de Saúde de Campo Mourão, se a 
equipe da Santa Casa está completa e a Secretária de Campo Mourão confirma que 
sim. Cristiane confirma os municípios que ficaram estabelecidos para a formação da 
Comissão que irá fazer o levantamento dos gastos de cada município, ficando assim a 
composição: Campina da Lagoa, Fênix, Rancho Alegre, Farol, Goioerê, Luziânia, Campo 
Mourão, Peabiru Ubiratã e Terra Boa, ficando já marcado uma reunião para o dia 02 de 
maio às nove horas aqui na sala de reunião do cis-comcam A Diretora da 11ª Regional 
de Saúde Nilma Ladeia Dias de Carvalho, coloca que a Santa Casa já não comporta 
mais o atendimento, e que muitas vezes são atendimentos desnecessários de ser via 
hospital. Diz ainda que tem secretários que sabem o que estão enviando, mas tem 
secretários que nem sabem, mandam qualquer situação e acaba chegando no ponto 
que está. Célia, diz que os municípios precisam se adequar para não mandarem tudo 
para a Santa Casa e congestionar com problemas que poderiam ser resolvidos no 
próprio município. Nilma coloca que a nova diretoria está procurando resolver a situação 
da Santa Casa, mas ainda é muito recente, tomaram posse e iniciaram o trabalho 
somente em Março. Ressalta ainda para os secretários que o atendimento que tem no 
município não deve ser mandado para a micro, o que tem na micro não deve ser 
mandado para Campo Mourão e o que tem em Campo Mourão não deve ser mandado 
para fora, é preciso se organizar e fortalecer Campo Mourão. A Secretária de Campo 
Mourão coloca que a Santa Casa está bem desacreditada  e que os profissionais só 
aceitam negociação quando dizem que o pagamento vai ser via prefeitura ou via Cis-
Comcam, se for pagamento feito direto pela Santa Casa, nenhum profissional aceita 
negociação. Diz ainda a respeito da Oncologia, que com o aumento do teto de Campo 



Mourão eles estão repassando R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais), de abatimento de 
dívida e mais R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) para oncologia, e espera que eles tragam 
mais profissionais. A Secretária de Ubiratã pergunta aos secretários se todos são 
favoráveis ao pagamento da Santa Casa por mais dois meses, até que seja feito o 
levantamento pela comissão, dos gastos de cada município. Nilda pede para que os 
secretários já vão expondo este problema para seus prefeitos antes da Reunião de 
prefeitos no dia vinte e cinco de abril, para que eles já estejam cientes da situação e 
compreendam o que está acontecendo para tomarem uma decisão correta. Cristiane 
solicita que todos os municípios estabelecidos para a Comissão participem da reunião, 
no dia dois de maio, às nove horas da manhã no Cis-Comcam. No segundo assunto da 
pauta, discutiu-se sobre o COMSUS, e Nilda inicia o assunto avisando aos secretários 
que as consultas de ginecologia já estão liberadas desde dia 11 de abril, conforme foi 
avisado via ofício no dia quatro de abril  e que os municípios não estão mandando 
gestantes,  ela não sabe se é devido a falta de estratificação dos riscos ou porque 
realmente não tem, Nilda demonstrou preocupação devido a agendamentos que estão 
vindo errados, disse ainda se algum município tiver duvida que podem entrar em 
contacto aqui no Cis-Comcam ou na Regional de Saúde. Greice diz que tem município 
que não está sabendo agendar e dizem que não sabem nem o que é risco intermediário. 
Alguns secretários reclamam pelo atendimento ser no período da tarde, pois eles têm 
que mandar um ônibus com paciente na parte da manhã e depois outro na parte da 
tarde e que não está sendo viável. Nilda diz que há dificuldades em colocar as gestantes 
para serem atendidas de manhã devido ao grande fluxo de pacientes, e coloca ainda a 
dificuldade que teve em conseguir uma ginecologista, e que ela se desloca de Maringá 
para atender 20 pacientes, e chega aqui só tem três ou cinco gestantes no máximo. 
Alguns secretários reclamam e pedem para que o atendimento de alto risco e risco 
intermediário deveria ser no mesmo lugar, ou seja, tudo na Santa Casa. Nilda diz que o 
alto risco já está mandando os exames de ultra- som a Santa Casa está reclamando por 
que os pacientes não estão cumprindo com o horário. Patrícia diz ser interessante 
manter dois ambulatórios, um no Cis-Comcam e outro na Santa Casa. Célia discorda e 
diz que não pode ser médio risco em um lugar e alto risco em outro, tem que manter 
juntos. Nilda diz que os R$ 31.000,00 (Trinta e um mil reais), repassados para o 
COMSUS, é para atender cinco programas e não só a gestação, que na ultima reunião 
em Curitiba com o pessoal da SESA informaram a todos os consórcios que este ano 
provavelmente seja só o mãe paranaense. Diz ainda que tem município que tem 
bastante gestantes mas que estes ainda não fizeram a estratificação de risco. Cristiane 
ressalta que é preciso fazer o levantamento de quem são as gestantes e Nilda avisa que 
já foi solicitado esse levantamento e que ela só está aguardando a resposta dos 
municípios e da regional de saúde. Nilma diz que na Reunião da tarde vai ser colocado 
novamente que é para cada equipe se comprometer para fazer a estratificação de risco. 
Nilda informa que a Santa Casa está reclamando que lá está abarrotado, pois há uma 
mistura grande de médio e alto risco, sendo que o médio risco poderia ser enviado todos 
para o Cis-Comcam assim desafoga a Gestação de Alto Risco da Santa casa Nilda pede 
para que os secretários verifiquem o ofício que foi enviado em quatro de abril, pois este 
ofício está bem explicado em relação ao risco intermediário. Greice diz que precisa de 
dois representantes do CRESEMS para formar a Comissão do COMSUS. Para 
avaliação e acompanhamento do COMSUS, Nilda informa que são dois membros da 11ª 
Regional de Saúde, dois membros do CRESEMS, dois membros do Cis-Comcam e um 
membro do  Conselho Municipal de Saúde (COMUS). Greice diz que na reunião da tarde 
serão apresentados os membros e discutirão sobre o que a comissão estará avaliando. 
Finalizando com os Assuntos Gerais, Nilda fala sobre o credenciamento que estará 



aberto até o dia trinta de dezembro e informa os profissionais que já foram credenciados: 
duas Médicas ginecologistas, uma Médica reumatologista, o Instituto Mafra de Cianorte 
para os exames de ultra-som, e o morfológico no valor de 90,00, tomografias, 
ressonância magnética. Clinilife Teste de esforços, Hotler 24 horas e Mapa 24 horas. 
Santa Casa de Cianorte, todas as tomografias, ultra-som, ressonância magnética. Fala 
ainda que a Drª Nancy Psiquiatra  solicita o teste de WAIS é um teste geral de 
inteligência (QI)  é importante para avaliação clinica de capacidade intelectual dos 
adultos na faixa entre 16 e 89 anos. Coloca para inclusão na tabela SUS e questiona a 
aceitação dos secretários, e todos concordam que seja incluído. Eliana coloca sobre o 
problema da infiltração que o Dr. Vagner está solicitando para todos os pacientes que 
atende, e os secretários comentam para incluir a infiltração na tabela SUS. Cristiane 
pede para Nilda falar com o Dr. Vagner, para que ele justifique o porquê dele estar 
atendendo infiltração no particular imediato e pelo SUS está marcando só para 2016, e 
diz ainda que essa discussão deve ser levada para o COSEMS. Para encerrar Nilda 
comenta sobre a alteração do teto SUS, e que já se reuniu com a Drª Patrícia e informou 
que houve o aumento de procedimentos dos municípios, pediu para este aumento ser 
apresentado para criar media histórica no período de três meses  e a secretária de 
Campo Mourão aceitou para ver se consegue elevar o teto SUS . Nilma informa que tem 
novo secretário de Quarto Centenário, Orlando e informa que o Eurivelton não é mais o 
secretário de saúde de Mamborê. Nada mais havendo a reunião foi encerrada às dez 
horas e cinquenta minutos, e para lavrar a presente ata, por mim Francieli Maria dos 
Reis e será assinada por todos os presentes. 
 
 


