
ATA/RESUMO DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTE RGESTORES 
BIPARTITE REGIONAL  DE 2012 – 18/04/2012. 
Local: Auditório da 11ª Regional de Saúde 
Relação dos participantes e pauta da reunião em anexo. 
Nilma iniciou a reunião dando as boas vinda a todos e aproveitou para apresentar a Enfermeira 
Elizabete, que era do Suporte Avançado de Vida e veio para a SCRACA. Item 1- Aprovação da 
Ata da 2ª reunião da CIB Regional – Marlene informou que não foi possivel colocar a Ata no 
site do Consórcio, por não ter sido finalizada e informa que a aprovação ficará para a próxima 
reunião. Item 2- Informes SCRACA: Credenciamento Hospital Dia da Santa Casa de Campo 
Mourão, HOSPSUS, Dados necessários para cadastrar pacientes na Central de Leitos – 
Cristina iniciou falando que o Processo de Credenciamento de Hospital Dia, a Santa Casa 
realizará os mesmos procedimentos que vem realizando, mas com um período de internamento de 
até 12 horas e passível de cobrança em AIH, com isso otimiza mais os leitos hospitalares, Cristina 
informou que esse processo só tramita a nível de município e que após publicação no Diário 
oficial do município deverá ser encaminhada cópia à SESA. Cristina falou que no dia 04/04/0212 
a Comissão que avalia os hospitais do HOSPSUS se reuniu e foi feita a avaliação da Santa Casa 
de Campo Mourão e Goioerê, que ambos os hospitais tinham pendencias, mas que ou dependem 
do Estado ou estão em andamento, por isso a Comissão manteve a pontuação dos dois hospitais. 
Informou também que no dia 12/04/2012 esteve na Regional o Coordenador da Central de Leitos 
de Maringá Adelson, estiveram presentes alguns membros da comissão do HOSPSUS e da 
Regional, Adelson falou das dificuldades que a Central passa e quais os dados necessários do 
paciente para cadastra-lo na Central, e que é muito importante esses dados, pois muitas vezes o 
médico solicitante pede a vaga, diz que é caso para UTI e quando o médico regulador começa a 
fazer perguntas e acaba vendo que não é caso de UTI, Cristina repassou a todos copia com os 
dados necessários do paciente, deixado pelo Adelson. Célia (Rancho) reclama que depois das 22 
horas tem dificuldade para entrar em contato com a Central de leitos, Nilma disse que o Adelson 
comentou que está com dificuldade com o quadro de pessoal, tem só um funcionário à noite, que 
não dá conta da demanda. Estão buscando a organização da central. Cristiane e a Nilma 
reforçaram o empenho do Adelson para conseguir as vagas. Everton (SCRACA) falou que 
encaminhou aos municípios o Oficio 27/2012 em janeiro e depois o Oficio 97/2012 reiterando o 
primeiro, no qual solicita a criação da Comissão de Urgência/Emergência e após encaminhar os 
nomes para a Regional, ainda não encaminharam: Altamira do Paraná, Araruna, Corumbataí do 
Sul, Farol, Fênix, Janiópolis, Juranda, Moreira Sales, Nova Cantú, Quarto Centenário, Quinta do 
Sol, Roncador, Terra Boa e Ubiratã. Nilma disse que todos os Prefeitos já assinaram o convênio 
do Consorcio do SAMU e que os secretários devem se empenhar para também fazer a sua parte 
no processo . Item 3- Informes SCAERA – Roberto falou sobre o prazo para as inscrições da 
Capacitação dos Conselheiros que é de 02/05 a 18/05, essa capacitação é do MS e será no dia 
25/05/2012 em Curitiba, a alimentação será paga pelo Ministério Público, as demais despezas por 
conta do município podendo utilizar, para quem ainda tem, recurso do PATICIPASUS sendo 
apenas uma vaga por município. Roberto disse que enviou oficio a alguns municipio solicitando a 
ata de aprovação do RAG de 2010, pois não encontrou na Regional. Falou também do 
treinamento do SARGSUS, que ele está indo nos municípios, um de manhã e outro a tarde, tem 
alguns municípios que estão pedindo para trocar a data , mas que não da para trocar as datas que 
ele passou para todos. Grace complementou que o Roberto está devolvendo para alguns 
municípios a Programação Anual de Saude 2012  para que seja revisto os recursos que serão 
utilizados. Roberto falou que no dia 10/05/2012 estará fazendo uma reunião com os SMS e 
engenheiros dos municípios para esclarecer dúvidas com relação às Portarias de Reforma, 



Ampliação e Construção de UBS. Item 4- Apresentação: Incentivo Estadual de Custeio e 
Investimentos para a Atenção Primária em Saúde – APS – Grace informou que no dia 20/04 
está chamando os SMS e o Coordenador da Atenção Primária para uma reunião onde estará 
esclarecendo sobre o Incentivo Estadual de Custeio e Investimento para a APS, o valor foi 
definido de acordo com o fator de redução das desigualdades Regionais e apresentou os requisitos 
para os municípios receberem o incentivo de custeio e investimento. Os municípios elegíveis para 
solicitar  construção ou ampliação são: Corumbataí do Sul, Iretama, Janiópolis, Peabirú e 
Luiziana. Nilma reforçou que nesse 1º ano são 80 municípios contemplados, mas que até o final 
do mandato o governo quer atender todos os municípios. Grace apresentou o valor que cada 
município deve receber de custeio. Item 5 – Informes DVAGS – PMAQ- Grace falou sobre o 
PMAQ, que no Paraná 75% dos municípios aderiram e que na RS somente 3 municípios não 
aderiram e o MS vai passar nos municípios que aderiram e nos que não aderiram também. 
Reforçou as fases do PMAQ e que a avaliação externa será realizada pelas Universidades. Os 
municípios da RS que aderiram ao PMAQ deverão fazer a  adesão integrada a rede cegonha. E 
após a  adesão à Rede Cegonha tem que pedir a senha para o acesso ao SISPRENATAL Web. 
Rede Mãe Paranaense deverá ser selecionado os hospitais que serão referência para risco habitual, 
risco intermediário e alto risco. Discutir no Grupo Técnico quais serão os hospitais referência na 
RS para a rede Mãe Paranaense. Nilma mostrou no mapa as micro-regiões, sendo Goioerê e 
Ubiratã sede das micros, mas que em Ubiratã o hospital que atende parto é particular e não pode 
receber recurso estadual, hoje a Santa Casa de Campo Mourão já é referência para alto risco, 
ainda foi pensado na santa Casa de Engenheiro Beltrão, pois atende Fênix e Quinta do Sol. Grace 
apresentou o nº de partos SUS por hospital e pediu a indicação dos profissionais para participar do 
Grupo Técnico Mãe Paranaense, sendo: Grace, Mitiko, Nilma pela RS e Katcha, Cristina 
(Goioerê), Cristiane, Leila, Eliana, Marcia (Terra Boa) e Luana. Nilma falou que no dia 25/04 vai 
ter a reunião para reativação do Comitê de Mortalidade Materna e Infantil as 8:30 hrs e que 
podem fazer a reunião do GT as 10:00 hrs. Nilma falou sobre a 1ª capacitação das Urgências 
Psiquiátricas que acontecerá em 26/04 com a microregião de Campo Mourão que esta capacitação 
além de uma necessidade da região é também uma demanda do Ministério Público e é importante 
a presença de todos. Os Item 6, 7 e 8 da pauta ficarão para a próxima reunião. Sobre o COMSUS 
será discutido na próxima reunião, porém é necessário definir um grupo tecnico para discutir a 
utilização dos recursos e o plano regional do consorcio, ficou definido que a Comissão do 
COMSUS será a mesma do Mãe Paranaense. Marlene falou que houve alteração no Calendário de 
reuniões da CIB Estadual e por consequência deverá ser alterado as datas das reuniões da CIB-
Regional também, e que assim que ficar fechado as novas datas deverá mandar à todos. Item 9 -  
Nilma apresentou a Penha, técnica da SMS de Maringá e apoiadora do MS para o Decreto 
7508/2011 e COAP que realizou uma apresentação e explicou sobre os mesmos. Nada mais a ser 
discutido Nilma agradeceu a presença da Penha e dos Secretários e encerrou a reunião e eu 
Marlene Raphaelli Lisot lavrei a presente ata que vai assinada por mim. 
 


