
ATA/RESUMO DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTE RGESTORES 
BIPARTITE REGIONAL  DE 2012 – 16/03/2012. 
Local: Auditório da 11ª Regional de Saúde 
Relação dos participantes e pauta da reunião em anexo. 
Nilma iniciou a reunião dando as boas vindas a todos e justificou a ausência da Cristiane, pois 
a mesma teve um problema de saúde quando estava em Brasilia, e ainda não melhorou. 
Nilma explicou que o COSEMS tem os apoiadores, sendo a Lilian Welz da nossa Regional, e 
a SESA também definiu apoiadores das CIBs Regionais, sendo que a Marlene ficou com essa 
função. Marina falou que desde o inicio quando assumiu a presidência do COSEMS ela 
solicitou ao então Secretário de Estado da Saúde uma sala na secretaria, e que a partir dai 
contrataram a Tiemi, falou também que viajou por todo o Paraná e pode constatar que tem 
região em que os SMS nao sabiam o que era CIB, e que foi pactuado com a SESA um 
recurso para a contratação de apoiadores para as regiões. Marina informou que a Marcia 
Ricardo a partir de 31 de março assume a SMS de Terra Boa, disse ainda que num futuro 
próximo devera assumir como apoiadora do COSEMS para a região de Cianorte, Maringá, 
Paranavaí e Umuarama, na próxima reunião do COSEMS a Marina deve anunciar que deixa a 
presidência da entidade e que deverá assumir a Cristiane (Ubiratã) que é a vice presidente. 
Nilma agradece tudo que a Marina fez pelo SUS em Terra Boa, na região e no Paraná. 
Marlene colocou em aprovaçao a ata da 1a reunião da CIB-Regional, a qual foi aprovada sem 
alterações. Item 2 – Informes da Dengue - Joel fez os informes da Dengue e disse que é 
muito importante falar sobre essa doença, pois ontem foi a óbito o dono da Sabaraalcool, com 
Dengue Hemorrágica, fez uma apresentação de como está os índices dos municípios e falou 
que aqueles em que o índice é zero trás preocupação para a Regional de Saúde, pois na 
supervisão realizada constataram que tem agentes em alguns municípios que não estão 
trabalhando de acordo. Joel fez uma apresentação sobre Dengue Hemorrágica, mostrou 
algumas fotos com o quadro típico de DH. Nilma falou sobre os municípios que não estão com 
o número de ACE completo e pede que quem ainda não regularizou as contratações que o 
faça, falou da importancia do papel dos agentes e se falta pessoal acaba sobrecarregando os 
que estão trabalhando, caindo a qualidade das ações desenvolvidas. Agradece os municípios, 
pois em 2011 conseguimos diminuir em 90% o número de casos se comparado com 2010. 
Hoje estamos com 4 casos em Campo Mourão e um em Quarto Centenário. Nilma falou que 
os Prefeitos e Vereadores quando se fala em Dengue querem a UBV pesada, mas que pela 
Resolução de Dezembro de 2011 o “Fumacê” só será utilizada quando a Comissão Estadual 
liberar. Santana informou que estará entregando um inquérito para os municípios 
responderem e necessita que devolvam até o dia 13/04. Antonio Carlos falou sobre o seu 
trabalho com relação a Doença de Chagas, a instalação dos PITS e pede o apoio de todos os 
SMS.  Item 3 – Lançamento do Programa Mãe Paranaense-  Grace falou que o lançamento 
será nos dias 02 e 03 de maio, iniciando as 14:00 hrs do dia 02 e que os onibus sairão da 
Regional as 5:00 hrs do dia 02. solicitou a confirmação das pessoas que irão para o 
lançamento e reafirma que deverão ir os médicos, enfermeiros e ACS, pois as capacitações 
serão separadas por categoria profissional. Item 4 – Solicitação de descredenciamento do 
Prestador F.F. Claudino da Urgência/Emergência em T raumato ortopedia - Nilma explicou 
que desde 2011 a Promotoria está solicitando adequação dos serviços hospitalares de 
urgência/emergência, disse que o hospital Santa Casa está se adequando, mas o Hospital 
F.F. Claudino não, Marcia (Campo Mourão) entrou em contato com o Dr Claudino e o mesmo 
não demonstrou interesse em se adequar, Nilma informou que recebeu um documento da 
SMS de Campo Mourão informando do descredenciamento desse serviço, e que está 



mantendo em sobrestado aguardando o parecer do COMUS. Nilma falou que no dia 20/03 
haverá a assembléia dos Prefeitos em Umuarama sobre o Consórcio da Rede SAMU e 
reafirmou a importancia dos Prefeitos estarem indo e que não adianta ir os SMS, a não ser 
que estejam com procuração do Prefeito. Marlene falou que já foi encaminhado por e-mail o 
calendário da CIB-Regional e da CIB–PR, pede que quem tiver assunto para a CIB- Regional 
que encaminhe sempre com antecedência para que possa montar a pauta e encaminhar a 
todos, informou também que dia 24/03 é o Dia Mundial de Combate a Tuberculose, que o 
material já foi distribuido e pede que todos os municípios desenvolvam ações, principalmente 
a investigação dos sintomáticos respiratórios. Item 6 – Informes CIS-COMCAM- Nilda falou 
sobre o agendamento de EEG dentro do Consórcio, que já foi comparado com o exame 
realizado na clinica de outro profissional e que a qualidade do exame realizado no Consórcio 
é melhor que o do outro profissional. Nilda falou também que a Santa Casa está realizando os 
ultra-son normais e os endovaginais o médico vai ver se o hospital libera para ele fazer 20 
exames, dois dias na semana (3a e 5a), se ele nao acertar com o hospital ele fará no próprio 
Consórcio. Eliane (Campina da Lagoa) solicitou que quando os pacientes vem para fazer 
eletro já deveriam passar pela consulta, porque hoje o paciente tem que vir três vezes, solicita 
que a Nilda converse com os médicos para que atendam os pacientes no mesmo dia do 
eletro. Nilma informou que será lançado o COMSUS e que uma das metas é a linha de 
cuidados, em que o paciente consulta e faz os exames no mesmo dia, que ela está com muita 
expectativa com relação ao COMSUS. O Consórcio está solicitando recursos para reforma da 
estrutura física, para se adequar as normas exigidas pela Vigilância. Nilda informou que a 
Presidente do Consórcio (Prefeita de Farol) está pleiteando junto a SESA a utilização do 
recurso de R$ 5.000,00 mensais, que o Consórcio vem recebendo, que era para custeio dos 
onibus, possa ser revertido para comprar uma VAM para transporte de pacientes em Campo 
Mourão que necessitem fazer exames fora do Consórcio. Nilda informou que os exames de 
Raio x de urgência/emergência realizados na COT serão dentro da cota que cada município 
tem em Campo Mourão. Com relação ao Raio x do Marcos Corpa, os exames contrastados 
que o prestador havia solicitado 200% de aumento, Nilma informou que a Santa Casa 
contratou um Radiologista para todos os dias e que o hospital solicitou um equipamento novo 
pelo HOSPSUS e ai poderão fazer os exames de Rx simples e contrastados lá. Nilda falou 
que Campo Mourão fez uma negociação à parte com o prestador Marcos Corpa e para os 
demais municípios ainda não foi resolvido. Nilma informou que encaminhou para a SESA a 
Ata do Conselho Curador que fala desse problema do Rx, pedindo agilidade na liberação do 
equipamento para a Santa Casa. Item 7 – Informes SARGSUS - Grace informou que ela e o 
Roberto tiveram uma reunião ontem em Curitiba sobre o SARGSUS e que é exigência do 
TCU, é um sistema mais completo pois contempla além da prestação de contas físico-
financeira os indicadores e que o prazo de entrega é 31/05. Roberto explicou sobre os 
instrumentos de gestão, realizou uma apresentação sobre a Lei Complementar 141 de 
13/01/2012 que regulamenta os gastos com saúde explanando os principais pontos da lei 
além de reforçar a importância dos gestores conhecerem o conteudo da lei e verificar junto ao 
financeiro de cada município se os gastos realizados pelo município estão de acordo com os 
itens constantes na lei. Falou também que o SARGSUS da publicidade ao RAG, tudo em um 
sistema informatizado. Apresentou o cronograma para envio de informações do RAG à CIT: 
ano do RAG 2007, 2008, 2009 e 2010, prazo para correção até 31/05. Roberto falou que o 
treinamento do SARGSUS será para os técnicos dos municípios e o Conselho Municipal 
juntos, preferencialmente nos municípios, a partir de 16/04, falou ainda que o SARGSUS 
possui um módulo de treinamento em que é possível alimentar informações fictícias e dessa 



forma familiarizar-se com o sistema através do: LOGIN: roberto.filho , SENHA: 123456, LINK: 
189.28.128.37/sargsus . Grace falou que o Roberto irá fazer um roteiro com todos os dados 
que devem ter em mãos no dia do treinamento para facilitar a alimentação do Sistema. Item 
11- Informes Gerais  - Claudia falou que a SMS de Campo Mourão apresentou o Processo de 
credenciamento do Hospital Santa Casa em Traumato/Ortopedia de Alta Complexidade e 
Hospital Dia, sendo aprovado o credenciamento da Traumato/Ortopedia e o segundo vai ser 
discutido no Grupo Técnico de Gestão e Planejamento. Lilian perguntou quem vai para a 
reunião da CIB-PR com as despesas custeadas pela SESA, pois ela precisa do RG e CPF 
desses Secretários. Claudia solicita que os minicípios enviem os documentos de cirurgias 
eletivas protocolado, no envelope e com os motoristas e não com os pacientes, quem está 
responsável pela autorização das cirurgias na Seção é o Gilson. Grace informou que técnicos 
do MS estarão nos municípios a partir de 16/04 para avaliação externa do PMAQ, mas 
sómente nos municípios que aderiram ao PMAQ. Grace falou que a 2a Oficina do APSUS 
para os Facilitadores será nos dias 21 e 22/03, no Hotel Paraná Palace. Item 10 – Grace falou 
que a Soraya fez a entrega das vacinas, pois a Maria Helena está de licensa, e que ela iria 
verificar se os computadores que veio do Consórcio Paraná Saúde para as farmacias dos 
municípios estavam mesmo nas farmacias, e que em Boa Esperança e Engenheiro Beltrão os 
mesmos não estavam. Item 8 –  Índice de Desempenho do SUS (IDSUS)-  Grace falou que o 
IDSUS é um indicador síntese, que faz uma aferição contextualizada do desempenho do 
Sistema  Único de Saúde (SUS) quanto ao acesso  (potencial ou obtido) e à efetividade  da 
Atenção Básica, das Atenções Ambulatorial e Hospitalar e das Urgências e Emergências, que 
o indice do Brasil é 5,47, do PR é 6,23 e da 11a RS é 5,93, passou o indice de cada município 
e observou que o 1o município da RS ficou em 100o lugar e o último ficou em 397o lugar. 
Grace falou para os Secretários utilizarem esses indicadores do IDSUS para melhorar o que 
estiver ruim. Item 9 – Contrato Organizativo de Ação Pública-  Grace falou que a pauta 
sobre o COAP não estaria apresentando pois estará convidando alguém mais familiarizado 
com o assunto para a próxima reunião Item 12 – Demonstrativo dos Atendimentos de 
Urgência/Emergência na Santa Casa de Campo Mourão-  Marcia disse que o faturamento 
da Santa Casa que era mais ou menos R$ 580.000,00 passou para mais ou menos R$ 
664.000,00 a partir do momento que estão atendendo urgência/emergência. Grace informou 
que a Nilma solicitou à SMS que fizesse auditoria no prestador F.F. Claudino, pois o mesmo 
não diminuiu o faturamento apesar de ter diminuído o atendimento de urgência/emergência. 
Foi formado o Grupo Técnico de Planejamento e Gestão: pela Regional Grace, Cristina, 
alguém da VS, pelo CRESEMS Marcia (CM), Cristina (Gre), Clara(BF) e Leila (Jda). Nilma 
informou que a RS estará reativando o Comitê de Mortalidade Materna e Infantil e que serão 
chamados: os prestadores hospitalares, SMS, AP e VE para reunião e discussão das 
mudanças que ocorrerão na investigação dos óbitos, apresentou o número de óbitos por 
município em 2009,2010 e 2011. Nada mais para ser discutido Nilma encerrou a reunião e eu 
Marlene Raphaelli Lisot lavrei a presente ata que vai assinada por mim. 
 


