
ATA/RESUMO DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTE RGESTORES 
BIPARTITE REGIONAL / COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL D E 2011 – 
25/11/2011. 
Local: Auditório da 11ª Regional de Saúde 
Relação dos participantes e pauta da reunião em anexo. 
Grace iniciou dando as boas vindas a todos, passou a palavra para Claudia (SCRACA) que falou 
sobre o HOSPSUS, que já foi realizada a 1ª reunião e que a próxima reunião de avaliação ficou 
agendada para o dia 06/12/2011 e que os hospitais tem até o dia 2/12/2011 para encaminhar a 
documentação. Claudia falou sobre as cirurgias eletivas, que em Campo Mourão o fluxo de 
agendamento é diferente dos outros municípios, tem que agendar direto com os médicos, 
Rosemeire (SMS de Campo Mourão) falou que por ela Campo Mourão não vai fazer cirurgia 
eletiva para nenhum município, pois os municípios que tem hospital e fazem cirurgia, pagam os 
anestesistas e quando chega aqui em Campo Mourão ninguém quer pagar esse profissional, quem 
quiser ir falar com a Márcia (Secretária de Saúde) que fiquem à vontade. Eurivelton disse que os 
profissionais não querem fazer as cirurgias apenas pelo valor SUS eles querem um “plus” a mais, 
informou que tem 12 laudos autorizados, mas não tem quem faça. Nilma informou que se tiver 
alguma negociação diferente do SUS a Regional de Saúde não irá se envolver, falou também que 
se não conseguir fazer as cirurgias aqui na região que o Estado vai estar fazendo em Curitiba para 
os municípios que não conseguiram realizar as cirurgias eletivas. Katcha (SMS de Engenheiro 
Beltrão) disse que não está tendo dificuldade, Fátima (SMS de Farol) disse que tentou agendar em 
Engenheiro e não conseguiu, Katcha informou que o agendamento deve ser feito com ela e não 
direto com o hospital. Claudia apresentou o número de procedimentos que já foram realizados: 
Cataratas em Cianorte: Componente I- realizadas 41, liberadas 173, do Componente II e III-
realizadas 132, liberadas 322, sendo 39 em Campo Mourão, 52 em Goioerê, 24 em Terra boa, e 
17 em Ubiratã, Claudia apresentou o fluxo de agendamento na região: Engenheiro Beltrão falar 
com Katcha, Goioerê Santa Casa falar com Nielsen, Juranda somente para pacientes de lá, Terra 
Boa: Santa Casa e Hospital Municipal falar com Divonsir na SMS, Ubiratã: SISU falar com 
Lucinéia, Hospital de Clínicas falar com Rita. Com relação as cirurgias de cataratas Claudia 
informou que as duas Clínicas de Cianorte estão cobrando R$ 18,00/consulta, a Clínica Paraná 
está cobrando também exames: Biometria R$ 24,24 e Tonometria R$ 3,37, esses procedimentos e 
consultas estão sendo cobrados via CIS-COMCAM, Claudia reforçou que os exames pré-
operatórios/risco cirúrgico e as consultas não estão incluídos no valor da Cirurgia de Catarata, 
informou que está faltando receber o Termo de Adesão de alguns municípios, esse termo era para 
os municípios que tem hospital participando da Campanha de Cirurgias Eletivas. Claudia 
apresentou para homologação a pactuação de Peabirú que retira dez (10) AIHs de Engenheiro 
Beltrão no valor de R$ 4.492,60 e pactua dez AIHs com Araruna neste mesmo valor, Luiziana 
retira cinco (05) AIHs R$ 2.639,20 de Barbosa Ferraz e três (03) AIHs R$ 1.239,48 de Araruna e 
pactua com Goioerê cinco AIHs no valor de R$ 2.639,20 e duas no valor de R$ 902,60. Claudia 
fez a apresentação da Câmara Técnica das AIHs, quem ainda não entregou a proposta de 
remanejamento do valor das AIHs para o Ambulatório deverá fazer o mais rápido possível, pois a 
SGS quer fechar essa questão, Claudia informou que fez os Termos de Pactuação dos municípios 
que deixaram AIH em outros municípios, que podem passar na Seção para pegar. Em seguida 
Rose Anne falou que houve uma reunião sobre a Notificação de Acidente de Trabalho, e pede aos 
SMS que cobrem de seu pessoal essas notificações, pois nossa Regional é uma das que menos 
notifica, informou que em Outubro encaminhou documento aos municípios que querem assinar o 
Termo de Adesão para receber computadores, com isso aumentar as notificações de Acidente de 
Trabalho. Anne falou também que a Seção de Vigilância Sanitária chamou todos os municípios 



que tem Pronto Atendimento para uma reunião aqui na Regional, para explicar como devem  se 
adequar, porém compareceram apenas 03 municípios. Anne entregou aos SMS um encarte sobre o 
Plano Estadual de Saúde do Trabalhador, e que todos deveriam realizar as ações contempladas no 
Plano Estadual. Grace falou que está fazendo uma avaliação do Olhar Brasil e solicita que os 
municípios encaminhem por escrito quais foram as dificuldades para realização das consultas e 
uma justificativa do porque não encaminhou as crianças para consulta, fez uma apresentação do 
quanto foi programado de consulta: 1987 e quantas foram realizadas: 677  (até agosto). Nilda 
informou que os profissionais estão reclamando de vir atender e não atingir a cota de consultas, 
propõe agendar de 15 em 15 dias ao invés de semanalmente. Eurivelton sugere que o Consórcio 
solicite dos municípios a fila de espera do Olhar Brasil e o próprio Consórcio agende para os 
municípios preenchendo a agenda do médico. Nilda falou que o valor do óculos é R$ 25,00, mas 
que algumas crianças necessitam de um grau maior que custa R$ 108,00. Katcha informa que a 
grande dificuldade do Olhar Brasil foi trabalhar com a Educação, pois não houve parceria. Grace 
falou sobre as Oficinas do APSUS, que apenas dois municípios ainda não realizaram, Nova Cantú 
e Juranda, informou que a Oficina II para os Tutores que seria 29, 30/11 e 01/12 foi transferida 
para inicio de 2012, agradece a todos pelo empenho e tem uma avaliação muito positiva das 
oficinas dos municípios, eram 2.078 profissionais para fazerem a oficina e destes estão inscritos 
apenas 1.200 e que alguns municípios ainda não inscreveram no sistema seus profissionais. Na 
seqüência Katcha informou que o município de Engenheiro Beltrão foi contemplado pela Portaria 
2226/2009, que era de construção de UBS, mas o Secretário de Saúde da época mandou o projeto 
como reforma e ampliação, ela agora solicita a Deliberação da CIB-Regional, para receber a 
segunda parcela, Grace informa que como a portaria refere se a construção nova e a 
documentação é toda referente à reforma  a RS não podia deliberar e que todos deveriam resolver 
juntos foi discutido e ficou decidido que o Prefeito primeiro irá tentar mudar a proposta para 
reforma, caso consiga a CIB fará a Deliberação Ad referendum, caso contrario o município 
devolverá ao MS a 1ª parcela. Nilda falou sobre os plantões médicos, que foram feitas várias 
reuniões para definir, pois os plantonistas de cirurgia geral deram prazo até 20/11/2011, ficou 
acertado na Central Hospitalar o plantão com Dr Dhor e Dr Calixto, sendo 15 dias e 15 dias o 
plantão na Santa Casa, isso será feito por 06 meses para avaliação. Cristiane (SMS de Ubiratã) 
informou que ficou decidido na reunião do CRESEMS que irão fazer um ofício para a SMS de 
Campo Mourão solicitando informações sobre as denuncias da falta de neurologistas nos hospitais 
de Campo Mourão e que irão aguardar a resposta para ver o que será feito à partir daí. Roberto 
(SCAERA) informou que do Programa Saúde na Escola –PSE alguns municípios não concluíram 
as informações no sistema (SIMEC) devem concluir até dia 30/11/2011, o prazo não será 
prorrogado e se o município não cadastrar as informações não receberá os recursos, orientou os 
Secretários como acessar e preencher o SIMEC. Os recursos serão repassados 70% logo após a 
publicação da Portaria e Homologação dos Termos de Compromisso e os 30% restante será 
repassado após o cumprimento de 70% das metas. Roberto falou também sobre o Requalifica 
UBS que os municípios com projeto cadastrado para reforma das UBS devem acessar 
regularmente o site do DAB, pois novas informações estão saindo periodicamente, explicou como 
acessar a página e o que devem preencher. Falou ainda sobre o Programa Nacional de Melhoria de 
Acesso e da Qualidade da AB – PMAQ que alguns municípios não concluíram o cadastro das 
equipes e/ou do Gestor, solicita que acessem regularmente o site do DAB para estar atento a 
novas informações e solicitações. Grace complementou que os municípios tem que fazer a auto 
avaliação das equipes, depois do processo de trabalho e por último os indicadores, rever o 
instrutivo que lá fala tudo isso. Roberto falou sobre a Requalificação da UBS, proposta de 
Ampliação, Portaria 2394/11/10/2011, que não é possível pleitear proposta de ampliação para 



UBS que já está com proposta de reforma. Roberto falou também sobre recursos de Emenda de 
Iniciativa Popular, que é um recurso destinado a municípios até 50 mil habitantes para: -Melhorias 
Sanitárias Domiciliares; -Abastecimento de Água; -Esgotamento Sanitário; -Manejo de Resíduos 
Sólidos; -Urgência/Emergência na rede Hospitalar, as propostas devem ser enviadas até dia 
10/12/2011. Falou também sobre a Academia da Saúde informando os doze municípios que foram 
contemplados e passou o site para os municípios acessarem e irem cadastrando as informações e 
que os municípios que não foram contemplados ainda procurem ver o que está pendente. Sobre o 
Sistema de Apoio à Construção do Relatório Anual de Gestão - SARG SUS tem que aguardar a 
Oficina em Brasília para depois repassar mais informações. Na seqüência Mitiko informou que os 
municípios prioritários para Dengue têm que assinar o Termo de Compromisso, fazer o Plano de 
Contingência e Ofício para receber os recursos da portaria, o ofício deve ser encaminhado para a 
Regional até dia 02/12/2011, os municípios são: Campo Mourão, Fênix, Quarto Centenário e 
Rancho Alegre D’Oeste. Continuou falando sobre a Dengue, que a supervisão da Regional 
continua, e pede que os municípios não interrompam o trabalho dos Agentes de Endemias durante 
esses meses de verão. Informou que 13 ou 14/12/2011 terá um treinamento para médicos com 
relação à Dengue no período da tarde. Falou sobre um surto que está ocorrendo em Boa esperança 
com sintomas de Febre de 3 5 dias, já foi contactado o CIEVES e estão fazendo investigação. 
Mitiko informou que ontem teve um treinamento sobre Violências e que nossa Regional é uma 
das que menos notifica, os municípios que tinham projeto de Promoção junto ao Ministério, que 
alguns não foram renovados porque não notificavam as Violências: doméstica, sexual, idoso e 
criança. Em seguida Soraya informou que a solicitação de vacina para esse fim de ano foi para 
três meses e que a Maria Helena começará as entregas, pede que tenham controle da rede de frios, 
pois a quantidade de vacina é grande e caso haja algum problema a perda será grande, com 
relação a vacina de Hepatite B que vai vencer em 31/12/2011 e 31/01/2012, tão logo a Regional 
receba outra estará encaminhando. Solicita que os Secretários assinem as guias do Consórcio 
Paraná Saúde. Informou sobre a reorganização da Seção de Insumos e que está chamando os 
Farmacêuticos para reunião dia 30/11/2011 pela manhã, onde estarão passando todas as mudanças 
que estão ocorrendo na seção. Nada mais para ser discutido Grace encerrou a reunião e eu 
Marlene Raphaelli Lisot lavrei a presente ata que vai assinada por mim. 
 


