
ATA/RESUMO DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES 

BIPARTITE REGIONAL  DE 2012 – 05/07/2012. 

Local: Auditório da 11ª Regional de Saúde 

Relação dos participantes e pauta da reunião em anexo. 

Nilma iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e passou a palavra para Cristiane 

(Ubiratâ) que agradeceu a todos o apoio no período que esteve afastada, pois iria sair candidata 

em Ubiratâ, mas que está de volta na Secretaria de Saúde. Nilma passou a palavra para Lilian, 

Diretora Administrativa da Santa Casa de Campo Mourão, que explicou que está com dificuldade 

de conseguir médico para o plantão de Urgência/Emergência de ortopedia, já tentou contato com 

vários lugares e não está conseguindo, solicita a ajuda de todos para tentar resolver esse problema, 

falou também que vai falar com a Cristina de Goioerê para ver se consegue acertar com os 

profissionais de lá. Rosemeire sugere que conversem com o Dr Claudino para que ele de suporte 

até as 17:00 horas e a partir desse horário a Santa Casa assume o plantão, ficando mais fácil 

conseguir profissional para o período noturno, Lilian informou que até o final da tarde de hoje 

entrará em contato com todos para avisar como ficou esse atendimento. Nilma solicitou aos novos 

SMS que se apresentem: Michele (Mamborê), Cida Bonomo (Boa Esperança), Luana (Iretama),  

Diogo (Barbosa Ferraz) e Márcia (Terra Boa). Antes de entrar na pauta específica da reunião 

Marlene colocou em aprovação a Ata da 4ª Reunião da CIB Regional a qual foi aprovada. Item 4- 

Situação da Influenza A (H1N1) 2009 – Mitiko iniciou falando da Pandemia de Influenza A 

(H1N1) ocorrida em 2009, da calmaria que foram os anos de 2010 e 2011 e agora em 2012, 

apresentou a planilha de casos confirmados laboratorialmente (26) e confirmados por critério 

Clínico epidemiológico (3) na nossa região, sendo que tem 02 casos graves internados na UTI da 

Santa Casa. Informou que a coleta de material para exame deve seguir o protocolo que foi 

encaminhado para as Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios e com relação aos 

medicamentos solicita à Soraya que fale como está. Soraya explica que estão sendo dispensados 

muitos tratamentos, mas que tem profissionais prescrevendo dosagens e apresentações fora do 

protocolo e que o Dr Marcelo Pizato (Auditor da farmácia) tem auxiliado quanto a verificação da 

dose certa, falou também que tem alguns municípios que estão silenciosos, não notificam nem 

pedem medicamento e que é uma preocupação para a Regional. Mitiko informou que a RS tem 

dado todo apoio aos municípios inclusive já estiveram em Engenheiro Beltrão para falar com 

lideranças locais, Secretaria de Educação, fazendo as orientações necessárias. Alguns Secretários 

perguntaram se tem que interromper as aulas ou eventos já agendados, Mitiko orientou que não é 

preciso interromper as atividades e falou que já foram feitas várias reuniões com a participação da 

regional para esclarecer sobre a doença e que a SESA já realizou uma Vídeo conferência sobre a 

Influenza ª Lembra ainda dos bons hábitos de higiene, manter ambientes arejados e evitar contato 

com pessoas doentes, falou que o álcool gel é importante, mas que a lavagem das mãos é mais 

eficiente. Com relação à vacina explicou que a mesma não confere 100% de imunidade, que deve 

ser tomada todo ano, e que a cada ano muda a composição da vacina conforme as cepas que estão 

circulando, por esse motivo os laboratórios não conseguem produzir vacina para toda a população. 

Nilma falou que a SESA está tentando remanejar vacina de outros Estados, mas que não é certeza 

que virão mais doses. Evandra falou sobre a Resolução 316/12 que respalda os municípios quanto 

a priorização da população a ser vacinada, mas que os municípios tem autonomia para decidir 

quem deverá ser vacinado com essas dose que vieram. Alerta que nesse momento o mais 

importante é avaliar os pacientes e entrar com o medicamento o mais cedo possível. Nilma falou 

sobre o momento político que estamos vivendo, que ela tem recebido várias ligações de políticos 

pedindo vacina para determinada população, mas que a RS tem seguido a Resolução e solicita que 

os Secretários acompanhem de perto a situação em seus municípios, dando apoio às equipes 



municipais, para que estas não sofram com essa situação, e se for necessário a RS poderá ir nos 

municípios para falar sobre esse assunto. Já estão sendo distribuídos cartazes para serem afixados 

no comércio, nas UBS, Igrejas e locais que os municípios achem conveniente. Nilma explicou 

ainda que o medicamento foi distribuído aos municípios com exceção da dosagem infantil, que 

são várias apresentações e com uma validade curta, por isso ficam na RS e que os municípios 

devem solicitar para o plantão. Nilma aproveitou a presença da Coordenadora Estadual da 

Hanseníase Nivera para apresentá-la a todos bem como a representante da ONG – Jelly, que estão 

fazendo a supervisão do Programa de Hanseníase. Nivera comentou sobre a excelente qualidade 

das lâminas realizadas no CIS-COMCAM e parabenizou o município de Campo Mourão, pois é 

um dos poucos municípios sede que oferecem o grupo de auto cuidado. Reforçou sobre o cadastro 

no CNES do serviço 158 (Portaria 594/2010) com recebimento de incentivo financeiro por 

procedimento realizado. Item 3- Campanha de Cirurgias Eletivas – Cristina (SCRACA) falou 

que as clínicas de Cianorte credenciadas, e que realizam Cirurgias Eletivas de Cataratas não estão 

atendendo por falta de repasse de pagamento pelo MS, e que a RS não está autorizando essas 

cirurgias até a regularização dos pagamentos. Nilma disse que os pacientes que já estão agendados 

vão realizar as cirurgias, entretanto alguns municípios referem que os pacientes que fizeram os 

exames pré-operatórios não tiveram o agendamento de suas cirurgias. Cristiane disse que 

Cascavel tem oferta de cirurgia de catarata sem fila de espera. Nilma e Grace disseram que os 

municípios que estão sob gestão do Estado também não receberam pagamento e até a nova 

pactuação destas cirurgias, espera-se que a situação esteja resolvida, foi solicitado a relação de 

pacientes em fila de espera para se avaliar a possibilidade de realizar as cirurgias em Cascavel. 

Cristina (SCRACA) informou que foi publicada a Portaria 1340 de 29/06/2012 que amplia a 

Campanha de Cirurgias Eletivas até 2013. Item 10- Aumento do Teto Financeiro de Campo 

Mourão em Oncologia – Rosemeire (C. Mourão) explicou que a SMS de Campo Mourão está 

com um déficit de teto financeiro de Oncologia, apresentou uma planilha dos atendimentos de 

Quimio e Radioterapia na Santa Casa, de cada município, apresentou também uma planilha 

financeira, onde aparece um valor de R$ 2.446.848,72 que estão devendo para a Santa Casa 

referente à Oncologia, falou ainda que o Dr Denis informou que muitos pacientes que são 

encaminhados para a Oncologia, na verdade seria para cirurgia geral e acaba ocupando a vaga de 

um paciente que realmente é oncológico Rosemeire explicou que o município não tem teto 

financeiro para fazer esses pagamentos e solicita o apoio dos SMS para o pedido de aumento de 

teto do município que será encaminhado à CIB-PR e na seqüência ao MS. Todos os SMS se 

mostraram favoráveis à solicitação do município de Campo Mourão. Item 11- Aprovação NASF 

2 de Ubiratã – Sezineide falou no lugar da Juliana (SCAPS), pois esta está sem voz, falou que o 

Projeto já foi analisado pela área técnica da RS e que está OK, Aprovado. Rosemeire (C. 

Mourão) apresentou um levantamento dos internamentos em Campo Mourão, demosntrando que 

tem municípios que estão internando muito além do pactuado (Araruna, Barbosa Ferraz, Campina 

da Lagoa, Fênix, Iretama, Moreira Sales, Peabirú, Quinta do Sol, Roncador e Terra Boa), Márcia 

(C. Mourão) explica que a Santa Casa tem faturado muito além do teto financeiro estipulado para 

o hospital devido à extrapolação nos internamentos praticados pelos municípios e solicita o apoio 

de todos os SMS para resolver esse problema. Grace informou que a Santa Casa encaminhou para 

a RS relatórios dos internamentos e que a Nilda (Consórcio) iria encaminhar para cada município, 

para que fosse feito uma análise dos internamentos, Márcia (Terra Boa) informou que dos seus 

pacientes internados na Santa Casa a maioria eram de Oncologia e que tem dinheiro da Alta 

Complexidade para oncologia, que saber se entra também na extrapolação. Grace falou que a RS 

solicitou à SMS de Campo Mourão que fosse feito o mesmo levantamento na Central Hospitalar e 

que ela não teve tempo hábil para fazer uma análise nesses relatórios e que deve ser tirado um 



Grupo Técnico para fazer essa análise dos internamentos nos dois hospitais. Ficando definido que 

será encaminhado o relatório dos internamentos praticados pelos municípios nos dois hospitais de 

Campo Mourão e depois cada um deve procurar a SMS de Campo Mourão para rever suas 

pactuações. Cristiane (Ubiratã) e Márcia (Terra Boa) não concordam que os pacientes de 

Oncologia entrem na cota de internamento dos municípios em Campo Mourão. Item 6- Informes 

DVAGS – Grace informou que haverá uma reunião sobre Diabetes no dia 10/07, das 8:00 as 

12:00 horas, para enfermeiros e farmacêuticos; no dia 18/07 haverá uma Webconferência sobre 

monitoramento do PSE (Programa Saúde na Escola) das 14:00 as 17:00 horas, os profissionais 

podem assistir no próprio município, caso queiram podem vir assistir na RS e nos dias 21 e 22/08 

será realizado um encontro em Curitiba com os municípios participantes do PSE e o GTI (Grupo 

Técnico Intersetorial) está convidado. Roberto falou que à partir do dia 20/07 estará aberta a 

página do SISPACTO, pede que os SMS olhem no site da CIB-PR, pois foram acrescentados 

alguns indicadores novos, também orientou que os municípios que não concluíram o SARGSUS o 

prazo se encerra em 30/07/2012 Item 5- QUALIFAR – Assistência Farmacêutica – Grace falou 

que foi publicada a Portaria 1214 de 13/06/2012, sobre a Qualificação da Assistência 

Farmacêutica, foram elencados 453 municípios no Brasil com até 100 mil habitantes e com 

população em situação de extrema pobreza, os municípios de nossa Região escolhidos foram: 

Altamira do Paraná, Iretama, Nova Cantú e Roncador, informou que esses municípios devem se 

cadastrar no sistema e aderir ao HORUS concomitantemente. Item 7- Informes DVVGS – 

Marlene informou que está distribuindo 2 ofícios para os SMS, um convidando os profissionais 

dos municípios para assistirem uma Videoconferência sobre Manejo Clínico em co-infecção 

HIV/TB e o outro sobre o dia 28/07, dia mundial de luta contra as Hepatites. Mitiko informou que 

os municípios vão receber esteriteste, mas que nesse primeiro momento será distribuído para os 

hospitais. Mitiko falou que no dia anterior foi realizado uma reunião técnica sobre o VIGIÁGUA 

e que os municípios de Araruna, Corumbataí do Sul e Moreira Sales não estão enviando as 

amostras de água para análise no laboratório Regional. Mitiko informou que os municípios devem 

digitar no SIA as ações de Vigilância Sanitária, pois o MS está cortando os recursos referentes à 

VISA dos municípios que não informarem as ações que foram realizadas, sendo que já foi cortado 

de Iretama e Quarto Centenário e pede que os municípios confiram se foi digitado, enviado e se o 

MS aceitou os dados. Com relação à Dengue Mitiko falou que apesar o inverno ainda estamos 

tendo casos positivos de Dengue na região, que as ações não devem ser interrompidas e que os 

municípios devem estar atentos com os Levantamentos de Índices Amostrais (LIA ou LIRA), ver 

o que foi pactuado para conseguir atingir no final do ano a sua meta. Mitiko informou que 

tivemos a Supervisão da SESA em 3 municípios com relação a incorporação de um ACE na ESF, 

sendo visitados Iretama, Mamborê e Terra Boa, os três estão de parabéns pelos serviços que vem 

desenvolvendo. Mitiko solicitou ainda que os municípios realizem as investigações de óbitos 

infantis e de  mulheres em idade fértil. Nilma falou que foi fechado o relatório do uso de 

medicamentos controlados por crianças (Ritalina, Risperidona e outros) no qual foi constatado o 

elevado uso destes medicamentos, além de relatos de diversas situações que vem ocorrendo. 

Existe a preocupação com o trabalho interinstitucional, saúde, educação e ação social para 

oferecer um acompanhamento ampliado à criança. Comentou sobre o uso indiscriminado da 

Ritalina, inclusive para crianças com outras patologias e prescrições sem muito critério. Informou 

que em Outubro vai acontecer um Fórum de Saúde Mental para discussão desta situação. 

Cristiane propõe que na semana pedagógica seja discutida esta situação, e falou que já convidou o 

Dr Marcelo Pizato para uma palestra em Ubiratã para professores. Nada mais a ser discutido 

Nilma agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, e eu Marlene Raphaelli Lisot lavrei a 

presente ata que vai assinada por mim. 


