
ATA/RESUMO DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES
BIPARTITE REGIONAL / COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DE 2010 – 14/04/2010.
Auditório da 11ª Regional de Saúde
Relação dos participantes e pauta da reunião em anexo.
Marlene Lisot, chefe da DVASA, iniciou a reunião cumprimentando todos os presentes e apresentou
o Dr. Rodolfo César Poliseli como diretor da 11ª Regional de Saúde e Katcha Marie Carrara, SMS de
Mamborê como presidente do CREMES/ COMCAM. Dr. Rodolfo coordenou a reunião com os
seguintes pontos de pauta:
Aprovação da Ata da reunião anterior. A ata foi lida pela Marlene e aprovada sem ressalvas.
Informou que a ata da CIB Estadual está disponível na página da SESA e foi encaminhado pelo
DVIAS aos secretários municipais. Aprovado
Revisão de AIH. Marilda (SCRCA) apresentou a solicitação da SMS Mamborê de retirar 6 AIH
pactuadas com Campo Mourão para pactuar com Ubiratã. Goioerê solicita retirada de 10 AIH do
município para pactuar com Campo Mourão. Aprovado
Implantação do CAPS em Ubiratã. Cristiane (SMA Ubiratã) fez a apresentação do projeto de
implantação de CAPS I no município de Ubiratã, o projeto foi avaliado pela Nilma, Coordenadora
Regional de Saúde Mental, com parecer favorável à implantação. Aprovado
Apresentação da revisão do TCGM 2010: apresentação realizada por Roberto (SCIPS), onde fez
uma apresentação geral das responsabilidades dos sete eixos do TCGM, informou que estará
liberando a planilha no SISPACTO para correções e enviará um instrutivo de alguns dos pré-
requisitos para que as responsabilidades sejam consideradas como realizadas. Apresentou o GIL –
Gerenciador de Informações Locais, informando que o sistema está agora sob sua responsabilidade e
reforçou o convite para a adesão ao sistema com possibilidade de capacitação para os técnicos dos
municípios interessados.
Apresentação da pactuação dos indicadores do Pacto pela Saúde 2010-2011: Grace (SCMAS)
fez a apresentação das metas pactuadas para o biênio 2010-2011 dos indicadores. Mitiko (DVIAS)
apresentou os prazos de entrega dos instrumentos de gestão. Katcha indaga aos presentes como foi o
processo de preenchimento do questionário do Tribunal de contas do PR a ser preenchido pelo
COMUS. SMS de Iretama e Moreira Sales relataram que foi um momento de discussão do COMUS
com o pessoal da contabilidade e não tiveram dificuldades.
Cirurgia buco-maxilar: Marlene informa que os profissionais Marcelo Tokunaga e Patricia Zagoto
estão realizados cirurgias buco-maxilo, inclusive traumas, na Central Hospitalar e Santa Casa de
Campo Mourão. Ana Lúcia (SMS Campo Mourão) informou que estão autorizando as AIH
normalmente. Dr. Rodolfo propôs uma reunião com os dois hospitais para estabelecer o fluxo de
atendimento.
RX: Eurivelton (SMS Iretama) informa que os municípios receberam um ofício do prestador Marcos
Corpa informando que os municípios estão com sub-utilização dos exames de Rx, e que estão com
demanda reprimida de mamografia e tomografia e que a SMS de Campo Mourão teria diminuído a
cota dos exames. Ana Lúcia informou que o que ocorreu é que houve uma divisão secundária das
cotas de mamografias com outro prestador. O CRESEMS reforça a necessidade do gestor conhecer
realmente as cotas de exames por imagem de seu município e fazer o controle adequado da utilização
nos diversos serviços.
Referência de oncologia e formação de série histórica. Ana Lúcia informa que o Paulo ex-
secretário de Saúde Campo Mourão solicitou esse ponto de pauta para firmar a Santa Casa como
referência regional para Oncologia. Dr. Rodolfo informou que Dr Elmo Linhares, presidente da Santa
Casa informou que o número de atendimentos passou de 3.000 para 12.000 atendimentos no ano.
Marlene informou que na inspeção realizada na semana passada da radio terapia, foi informado que
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estão atendendo uma média de 6 pacientes novos/semana. Os SMS queixam-se que os exames,
principalmente os de imagens, não são realizados pelo serviço, ficando por conta do município de
origem do paciente. Foi solicitado a SMS Campo Mourão que melhore os trâmites para autorização
dos exames.
DVASA: Marlene informou que em maio haverá um treinamento para médicos e enfermeiros sobre
transmissão vertical da Aids e Sífilis. Aproveitou para comentar a baixa participação de médicos na
capacitação da Saúde do homem, os secretários disseram sobre a dificuldade em liberar o médico para
capacitações, que os treinamentos poderiam ser no período da tarde e noite. Dr. Rodolfo disse que
esta situação reflete a pouca responsabilidade dos médicos com a prevenção, que a pouca
resolutividade da atenção básica reflete na grande solicitação de leitos hospitalares para situações que
poderiam ser evitadas. E que o gestor deve cobrar mais destes profissionais. Sobre as consultas pós
operatórias será marcado uma reunião com os cirurgiões para resolver esse problema, mas acha que o
melhor é o agendamento deste retorno no CIS-COMCAM não devendo ser cobrado esse retorno. Dr.
Rodolfo diz que nos hospitais não há ambulatório para esta demanda e não é recomendável que estes
pacientes sejam avaliados nas UBS, pois é o cirurgião que deve fazer esta avaliação pós operatória.
Foi solicitado um levantamento da demanda reprimida de cirurgia geral e gastro.
SCRCA: Marilda informa que SMS de Araruna e Juranda fizeram a programação de exames do
programa Nascer no Paraná e ainda não cobraram na fatura, as SMS de Campina da Lagoa,
Engenheiro Beltrão, Luiziana, Peabiru e Moreira Sales já cobraram na fatura, os demais município
que pactuaram com Campo Mourão, Goioerê e Mamborê não aparece o orçamento na Regional. Os
secretários de saúde reclamaram do tipo de atendimento que os teleatendentes da central de leitos
estão realizando nos casos de vaga mais complexa, sugerindo o pagamento dos procedimentos e
outros comentários não pertinentes.
SCVGS: Marlene informou que a notificação de dengue está muito baixa, inclusive com resultados
de exames confirmados e não notificados. Foi indagado qual o sorotipo circulante, Dr. Rodolfo
informou que é o sorotipo I e II e que os oligossintomáticos devem ser por conta dos surtos anteriores
que foi do tipo III. Cristiane (Ubiratã) solicita um treinamento para os profissionais sobre
sintomatología de dengue e reação vacinal. VIGIAGUA: Walter Dahma informa que o Estado irá
fornecer o equipamento turbidímetro para a realização da leitura de turbidez em campo, dentro do
programa de qualidade da água. Será distribuído aos municípios que estão realizando a vigilância
ambiental e adquiriram o aparelho comparador de cloro residual livre. Sendo que os exames de
turbidez não será mais realizado pelo laboratório regional, que continuará realizando o exame para
fluor e bacteriológico. Walter Jonas informou que recebeu a PAVS no dia anterior, que são 103
indicadores e com prazo para pactuação até 14/05/2010. Será encaminhada a planilha aos municípios.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo esta ata lavrada por mim, Elizabeth Mitiko
Konno de Lozada.
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