
ATA/RESUMO DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTE RGESTORES 
BIPARTITE REGIONAL / COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL D E 2011 – 
02/08/2011. 
Local: Auditório da 11ª Regional de Saúde 
Relação dos participantes e pauta da reunião em anexo. 
Grace iniciou dando as boas vindas a todos e disse que a Nilma está atendendo uma pessoa mas 
não vai demorar. Marlene colocou a Ata da 4ª reunião em aprovação, sendo aprovada sem 
alterações. Item 8 - Claudia (SCRACA) apresentou um quadro demonstrando a utilização das 
consultas ofertadas pelo Olhar Brasil, no qual demonstra que tem municípios que não está 
mandando crianças para consulta, quem não tiver paciente para enviar que avise antes, para que 
essas consultas possam ser disponibilizadas para outros municípios, Nilda (Consórcio) falou que 
desse jeito não vamos atingir a meta estabelecida, alguns Secretários se manifestaram dizendo que 
julho era férias escolares e por isso o baixo número de crianças para consultar. Item 16 – 
Sezineide solicita que os municípios que ainda não responderam o ofício circular 043/2011, que 
fala sobre as pessoas com deficiência visual, que o façam, pois tem que enviar essas informações 
para o nível central. Em seguida ela falou sobre os Planos Municipais de Saúde Mental, que tem 
municípios que ainda não se manifestaram sobre a confecção do mesmo. Pediu também que os 
municípios respondam os ofícios que são enviados sobre a desospitalização dos pacientes do 
Hospital Psiquiátrico de Maringá. Item 7 – Marta (SCAPS) falou que foram liberados os recursos 
para a oficina de Formação de Tutores em Aleitamento Materno, pede a colaboração de todos os 
Secretários no sentido de encaminhar pessoas com perfil e compromisso de multiplicadores e que 
devem estar presentes nas 40 horas da oficina. Lembrou que estamos na semana do Aleitamento 
Materno e que na sexta-feira teremos a Web-Conferência das 14:00 as 17:00 sobre Aleitamento 
Materno. Item 4 – Marta informou que de 6 a 8/10 acontecerá o EPATESPO, que a SESA vai 
disponibilizar 300 vagas, sendo 200 para dentistas e 100 para THD e ASB. Informou também que 
junto ao EPATESPO vai ocorrer o III Premio Paraná Sorridente, que os municípios que 
desenvolvem algum trabalho inovador e que atendem os critérios disponibilizados no site do 
CRO-PR podem se inscrever. Item 6 – Marta falou sobre o curso de Técnico em Saúde Bucal 
módulo III que terá inicio em 24/10/2011, esse curso é para quem já fez o modulo I e II e terão 
prioridade as pessoas do serviço público e que estejam atuando na Odontologia. Item 9 – Mitiko 
falou sobre a supervisão da Dengue que está sendo realizada nos municípios e que tem 5 eixos 
que estão sendo avaliados: Gestão, Controle do Vetor, Vigilância Epidemiológica, Assistência, 
Mobilização e Comunicação. Falou que junto com a supervisão da Dengue está sendo feito 
também a supervisão do Programa da Hanseníase. Item 10 – Mitiko falou novamente sobre as 
atividades de Vigilância em Saúde que devem ser digitadas no SIA-SUS, mas que ainda tem 4 
municípios que até maio/2011 está com a produção zerada ( Altamira do PR, Corumbataí do Sul, 
Fênix e Janiópolis). Katcha (Engenheiro Beltrão) solicitou informações sobre o financiamento do 
ACE que foi incorporado na ESF, Mitiko informou que segundo o Superintendente de Vigilância 
em Saúde da SESA os municípios já teriam recebido a 1ª parcela desse recurso, falou ainda que o 
entendimento sobre a incorporação do ACE é que deve ser um novo agente e não os ACEs 
existentes na equipe de endemias e solicitou que Katcha formalize sua solicitação para enviar à 
Curitiba. Item 14 – Mitiko falou sobre o surto de sarampo que está ocorrendo em alguns países e 
que já tivemos casos no Rio Grande do Sul e em São Paulo de pessoas que viajaram para fora do 
país, por isso no dia 13/08/2011 junto com a Campanha de Vacina da Pólio teremos também 
vacina contra o Sarampo para crianças de 1 a 7 anos, e esta vacinação se estenderá até 
16/09/2011. Mitiko apresentou um histórico das coberturas vacinais por município de 2008 a 
2010, que estamos com problema na cobertura das seguintes vacinas: Tríplice Viral, Febre 



amarela, Pólio, Tetra Valente e Hepatite B, solicita o acompanhamento dos Secretários junto a sua 
equipe para aumentar essas coberturas vacinais. Item 12 – Anne (SCVSAT) informou que no dia 
1º de Setembro vai acontecer um evento sobre Saúde do Trabalhador, serão convidados os SMS, 
Técnicos das Vigilâncias Sanitárias e Atenção Básica, Sindicatos e empresas de Consultoria em 
Saúde do Trabalhador. Anne falou ainda que a nossa Regional é a que menos notifica acidente de 
trabalho no SINAN e pede o apoio dos Secretários no sentido de estarem orientando seus 
técnicos. Item 11 – Mitiko informou que no dia 16/08/2011 haverá reunião sobre a revitalização 
da Lei Anti-fumo, para os SMS e técnicos da VS, e no dia 17/08/2011 haverá reunião de trabalho 
somente para os técnicos da VS. Mitiko falou também sobre as reuniões em que são convidados 
os médicos e esses não comparecem, pede o apoio dos SMS em liberarem esses profissionais para 
participarem dessas reuniões/capacitações. Item 13 – Grace apresentou a proposta de aquisição de 
equipamentos para o Consórcio, sendo aprovada e será feita Deliberação pela CIB-Regional, 
Mamborê entregou para Grace a proposta do município para ser analisada e ficou definido que 
será feita a Deliberação Ad Referendum. Grace entregou a planilha do Consórcio Paraná Saúde e 
pede que os Secretários assinem e devolvam, entregou também dois ofícios, um sobre a Plenária 
dos Trabalhadores e o outro sobre a mudança da data da Conferência Estadual, informou que o 
Roberto está de férias e que ela está recebendo as propostas para a Conferência Estadual e as 
fichas dos usuários que irão para a Conferência Estadual. Nilma parabenizou os municípios pelas 
conferências municipais, Grace solicitou que os municípios mandem fotos das conferências para 
que possamos fazer uma apresentação de como foram as conferências municipais. Nilma 
informou que nos dias 23 e 24/08 a Regional fará a Oficina das Redes de Atenção com os SMS, 
alguns hospitais e o Consórcio, sendo duas vagas para as Secretarias de Saúde, uma para os 
Hospitais Municipais, duas para os hospitais contemplados pelo HOSPSUS e duas vagas para o 
CIS-COMCAM. Katcha questionou sobre as Ressonâncias Magnéticas que são realizadas em 
Curitiba, porque não são feitas aqui em Campo Mourão, Marlene explicou que foi conversado 
com o prestador a um tempo atrás e ele não manifestou interesse de realizar o exame pelo SUS. 
Kátia informou que os pacientes que estão sendo encaminhados para Curitiba para fazer 
Iodoterapia, não estão sendo atendidos, ou melhor são consultados e entram numa fila de espera 
para iniciar o tratamento e que demora até 8 meses para iniciar a Iodoterapia. Foi solicitado que o 
TFD do Consórcio informe quais os pacientes que foram encaminhados, para que a RS possa 
verificar junto aos Secretários qual foi o atendimento que esses pacientes tiveram.. Nilma relatou 
que em reunião com o pessoal do RESTAURAR e Secretaria de Saúde de Campo Mourão, foi 
informado que o prestador que atende as Próteses Auditivas está demorando de 2 a 8 meses para 
entregar a prótese e quando o paciente recebe já não está mais adequada à sua necessidade, que 
tem muitos pacientes que receberam a prótese e não estão utilizando as mesmas, pois não se 
adaptaram e que precisam ser reajustadas. Que tem município que ao invés de montar o processo 
de solicitação da prótese, encaminha o paciente para o RESTAURAR, que isso não deve 
acontecer, os próprios municípios é que devem montar o processo e não enviar o paciente. Por 
conta desses problemas que estão ocorrendo o RESTAURAR estará fazendo um treinamento no 
dia 24/08/2011 para os técnicos dos municípios sobre a montagem dos processos e também para 
quem tem Fonoaudióloga para aprender a ajustar os aparelhos auditivos. Nilma fez um relato de 
como o dinheiro da Òrtese e Prótese foi repassado para o teto de Campo Mourão, que o 
RESTAURAR foi reestruturado, e que não está tendo mais reclamações por parte dos municípios, 
informou também que tem município que este ano ainda não solicitou nenhuma prótese e que o 
dinheiro destinado a ele está ficando sem ser utilizado, solicita a aprovação dos Secretários para 
que o recurso que não for utilizado seja remanejado para os outros municípios, sendo aprovado 
pelos presentes. Item 2 – Nilma relatou que no dia 13/07/2011 em Curitiba foi apresentado e 



assinado o HOSPSUS, da nossa região foram contempladas as Santas Casas de Campo Mourão e 
Goioerê, nessa primeira fase serão investidos R$ 40.000.000,00 e o governo pretende chegar a R$ 
70.000.000,00. Os hospitais contemplados deverão ofertar serviço de Urgência/Emergência e 
atendimento Materno/Infantil, serão formadas Comissões para acompanhamento desses serviços, 
sendo duas pessoas da RS, duas do CRESEMS, dois representantes do Conselho Municipal de 
Saúde do município sede do hospital e dois representantes do hospital, Nilma sugere que do 
CRESEMS um representante seja do município sede do hospital e o outro seja de algum 
município da micro região de abrangência, ficando aprovado e já foram escolhidos para a micro 
de Goioerê o representante do CRESEMS será a Secretária de Moreira Sales Roberta Carpine e 
suplente Luciana de Quarto Centenário e que de Campo Mourão o representante do CRESEMS 
será o Secretário de Iretama Eurivelton W. Siqueira e suplente Clara de Barbosa Ferraz. As metas 
que esses hospitais terão que cumprir será passado para todos os secretários assim que a Regional 
receber, que existem metas da Vigilância Sanitária também. Item 3 – CAPS AD III Nilma 
informou que estiveram na Regional o Presidente do Consórcio o prefeito de Peabirú e o 
Presidente da COMCAM o prefeito de Ubiratã e disseram que ainda não tinham decidido onde 
seria montado esse CAPS, Cristiane (Ubiratã) falou que na reunião do CRESEMS foi formada 
uma comissão para conversar com o prefeito de Peabirú no dia 16/08/2011 as 14:00 hrs, sendo a 
comissão: Roberta (Moreira), Márcia (Terra Boa), Cristina (Goioerê), Rosemeire (Campo 
Mourão), Cláudio (Altamira), Alisson (Nova Cantú), Amauri (Janiópolis), Cristiane (Ubiratã) e 
Katcha (Engenheiro Beltrão). Na seqüência Roberta falou sobre o curso de Formação em Terapia 
Comunitária de Londrina e pede que a SESA faça um projeto para custear esse curso para os 
técnicos dos municípios, pois o curso é muito caro e os municípios precisam se estruturar na 
Saúde Mental, sendo aprovado. Item 1 – Nilma falou sobre a Câmara Técnica de 
acompanhamento das internações hospitalares, que não está tendo nenhum avanço, Cristiane 
informou que na reunião do CRESEMS ficou definido que todos os municípios farão parte do 
estudo dos internamentos sensíveis à Atenção Básica e que terão 60 dias para apresentarem este 
estudo e que será apresentado para a SESA apenas as justificativas dos municípios que fizerem o 
estudo, solicitou que a RS envie para esses municípios o formulário e as Portarias e oriente-os a 
fazer o estudo, Nilma reafirmou a data da entrega das justificativas dos municípios que é até o dia 
15/08/2011. Cristiane falou ainda sobre a referência de Neurologia, Claudia pediu a palavra e 
falou que a RS fez um levantamento para o SAMU, de todos os serviços ofertados na região e 
também dos profissionais cadastrados no CNES em cada serviço, esse levantamento foi passado 
para a Central de Leitos também, então solicita que todos os Secretários devem rever o cadastro 
desses serviços, pois no cadastro é uma coisa e na realidade é outra. Cristiane retoma a palavra e 
informou que a Secretaria de Saúde de Campo Mourão se reuniu com os neurologistas para 
resolver o problema da neurologia em Campo Mourão, Rosemeire informou que os neuros 
pediram para ser descredenciados do SUS, Nilma falou que em reuniões na SMS de Campo 
Mourão ela tem falado para a Secretária que o município deve fazer a Contratualização dos 
hospitais, para resolver de uma vez por todas os problemas dos plantões nos hospitais, o que a 
Márcia (Campo Mourão) concordou que já não agüenta mais a Regional falar de contratualização. 
Cristiane falou que o Serviço de Oncologia da Santa Casa fez contato com os secretários que 
encaminham os pacientes para Cascavel, para que esses retornem para Campo Mourão, 
Rosemeire informa que o teto financeiro da Oncologia não comporta mais pacientes, que a SMS 
de Campo Mourão já está devendo para o serviço. Nada mais havendo para ser discutido, 
encerramos a presente ata que vai assinada por mim Marlene Raphaelli Lisot. 


