
 
 
 ATA Nº 003/2012 DO CONSELHO CURADOR DO CIS-COMCAM   
 
Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e doze, na sala de reuniões do Cis-Comcam às treze 
horas e trinta minutos, atendendo à convocação da Coordenadora do Cis-Comcam Senhorita Nilda 
Batista da Silva, reuniram-se os membros do conselho curador do Cis-Comcam, conforme lista de 
presença em anexo. Iniciando a reunião a Srta. Nilda agradece a presença de todos e dá início ao 
primeiro assunto da pauta: Plantão de Urgência “Santa Casa,” Nilda falou que em dezembro de 2011, 
houve uma reunião na COMCAM com prefeitos e o presidente da Santa Casa Sr. Elmo Linhares, na 
ocasião o Sr. Elmo pediu ajuda aos prefeitos,  para cobrir as despesas do hospital com plantão. O Cis-
Comcam já pagava R$22.000,00 aos médicos plantonistas que atendiam na Central Hospitalar, o Sr. 
Elmo  pediu então que os plantões passassem para Santa Casa, plantões em todas as especialidades, 
não só cirúrgicos. No dia 20 de Junho o Cis-Comcam foi convocado para reunião na Santa Casa, 
nesta reunião foi solicitado que os municípios continuem pagando os plantões até que o hospital 
comece a receber os recursos do HOSPSUS. O Sr. Divonsir Lima de Sena, representante do 
município de Terra Boa informa que não está conseguindo encaminhar pacientes à Santa Casa, Nilda 
informa que a Santa Casa enviou um relatório com número de atendimentos realizados no período de 
01 de Janeiro a 31 de Maio, e que no mesmo consta que foram atendidos noventa e sete pacientes do 
município de  Terra Boa, Divonsir questiona a quantidade informada no relatório e disse que tem 
encaminhado pacientes de ortopedia para a Central Hospitalar. A Secretária Municipal de Saúde de 
Mamborê Sra. Michele Tibúrcio, informa que a dificuldade não está acontecendo só com ortopedia, 
mas também com as gestantes . A Secretária Municipal de Sáude de Campo Mourão Sra. Márcia 
Otília Tureck, comentou que só a Santa Casa não tem condições de atender a toda a demanda 
existente, e até por este motivo não descredenciaram a Central Hospitalar. Divonsir comenta que para 
o município de Terra Boa o plantão da Santa Casa não funciona, falou ainda que está tendo 
dificuldades também com neurologia, onde está tendo que encaminhar o paciente para Campo 
Mourão, pagando pela consulta e o paciente retorna para permanecer internado no hospital de Terra 
Boa. Nilda pede aos secretários que façam um documento relatando as dificuldades encontradas, pois 
desta forma poderá tomar providências. Márcia falou que a partir do momento que a Santa Casa 
assumiu a urgência, teria que atender tudo e que o ideal seria fazer uma reunião com um 
representante da Santa Casa para esclarecimento da situação. Nilda ligou para a Sra. Lilian da Santa 
Casa marcando uma reunião para a próxima segunda-feira dia vinte e cinco de junho. A Sra. Grace da 
11ª Regional de Saúde falou que não tem conhecimento de nenhuma reclamação de Terra Boa, 
Divonsir informa que passou um Ofício à Regional há mais de vinte dias, Grace comenta que recebeu 
um relatório da Santa Casa informando um número grande de pacientes atendidos do município de 
Terra Boa. Divonsir falou que a COT está resolvendo os problemas de ortopedia, caso seja cirúrgico o 
paciente é encaminhado à Santa Casa. Nilda sugere que o assunto seja repassado na próxima 
reunião BIPARTITE. Márcia sugeriu que seja solicitado à Santa Casa o histórico de atendimento dos 
pacientes. Nilda fará a solicitação do relatório com histórico dos atendimentos. O Secretário Municipal 
de Saúde de Barbosa Ferraz Sr. José Diogo Garcia Coneglian comentou que o município está 
cedendo um aparelho de Raios-X para a Santa Casa. Grace falou que os leitos da Santa Casa ainda 
são insuficientes para atender a toda a demanda. A Secretária Municipal de Saúde de Peabiru Sra. 
Neuza Maria Zanato Stedeten comentou à respeito da Santa Casa, disse  que houve melhora mas que 
ainda há desencontro de informações dentro do hospital, relatou o caso de uma criança de 7 anos que 
veio para atendimento de urgência em ortopedia, houve mal atendimento por parte da recepcionista e 
a criança retornou ao município sem atendimento, informaram a família que a consulta deveria ser 
marcada via Cis-Comcam. Neuza comenta ainda sobre a dificuldade de encontrar o médico plantonista 
dentro do hospital, pois o hospital pede que o secretário converse com o médico antes de encaminhar 
o paciente, mas existe a dificuldade em localizar o profissional. Grace falou que conversou com a Lilian 
da Santa Casa, e que realmente o hospital está tendo problemas com ortopedia, mas que já estão 
contratando mais profissionais. Divonsir comenta que em Jussara, o município encaminha o paciente 
direto ao hospital, sem a necessidade de  contato com médicos, pois existe o convênio com a Santa 
Casa de Cianorte e desta forma o hospital é o responsável pela urgência. Nilma comenta que existe a 
necessidade de aprimorar os serviços na Santa Casa, comenta ainda que o médico atende, mas a 
equipe de enfermagem demora muito para medicar, e que já fez queixa no hospital. Fica definido que 
os membros do Conselho Curador formarão a comissão para discutir o atendimento de urgência da 
Santa Casa. Nilda informa que será necessário fazer termo aditivo do contrato, para que o Cis-



Comcam possa continuar pagando os plantões à Santa Casa, informou ainda que Sr. Elmo solicitou 
que o contrato seja renovado até o 2013. Divonsir comenta que realmente seria interessante renovar o 
contrato até o próximo ano. José Diogo pergunta quando será a  próxima eleição para presidente do 
Cis-Comcam, Nilda informa que a eleição é realizada na primeira quinzena de Dezembro, e que a  
posse acontece até o quinta dia útil  de Janeiro de 2013. Nilda falou que irá consultar o departamento 
Jurídico, para verificar se não há impedimento em fazer o termo aditivo com término em 31 de Março 
de 2013, Nilda informa ainda que tanto o termo aditivo quanto o contrato podem ser rescindidos com 
até 30 dias de antecedência. Nilma comenta que com a implantação do HOSPSUS, a Santa Casa 
receberá mais recursos para o atendimento de urgência, podendo desta forma haver redução nos 
gastos dos municípios com este serviço. Nilma informa que este ano o ministério está repassando 
recursos aos municípios de maior porte e a partir do próximo ano o repasse será para os municípios 
menores. Márcia sugere que a Santa Casa pare com as cirurgias eletivas, para que tenha mais leitos 
disponíveis para urgência. Nilda dá segmento à reunião com o segundo assunto da pauta: Cirurgias de 
Catarata, Nilda falou que recebeu ligações das duas clínicas de Cianorte, onde informaram que irão 
parar o atendimento por falta de pagamento. Próximo assunto: TFD óculos, Nilda explica que as guias 
dos municípios devem vir carimbadas e assinadas de preferência com assinatura legível, informou 
ainda que o Cis-Comcam não tem como controlar assinaturas. Inclusão de exame: Nilda informa que 
os médicos estão solicitando o exame: Relação Albumina/Creatinina, e que o custo do mesmo para o 
laboratório é de R$10,35. Fica aprovada a inclusão do exame. Nilda comenta que a Santa Casa, está 
solicitando agulhas para biópsia, o valor é de R$ 60,00 para tecidos moles e R$90,00 para marcação 
de nódulos mamários, Divonsir questiona à Regional se o procedimento é legal, pois a Santa Casa é 
referência no serviço de oncologia, Grace informa que ainda não recebeu a solicitação, mas que assim 
que receber irá verificar qual material está embutido na AIH, mas que hoje não tem como afirmar. Não 
foi aprovado o repasse do valor para compra de agulhas. Nilma ligou em Curitiba onde foi informada 
que o Ministério da Saúde ainda não repassou o valor referente ao pagamento das cirurgias de 
catarata, e que estão fazendo a análise de recurso adicional para pagamento das mesmas. Nilma 
comentou ainda que algumas clínicas já deixaram de atender e que é preciso paciência, mas que 
todas irão receber . Nilma fala sobre o H1N1, informa que o município de Juranda tem quatro casos 
confirmados, no Paraná já ocorreram cinco mortes, explica que muitos pacientes terão H1N1 e serão 
tratados em casa, e por este motivo não serão notificados, a preocupação é com os municípios que 
não conseguiram atingir a cobertura de vacinação, pediu que informem a incidência dos casos à 
população, ressaltou a importância da equipe estar fazendo esclarecimentos, verificar grupos de risco 
como idosos e gestantes e divulgar. Pacientes com febre, dor de garganta e tosse já devem ser 
medicados. Nilda reforça que haverá reunião com a Sra. Lilian, segunda-feira às 14h00min. Não 
havendo mais assuntos a tratar foi finalizada a reunião às quinze horas e trinta minutos e para constar 
foi lavrada a presente ata e por todos assinada.  

 
 


