
ATA/RESUMO DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES 

BIPARTITE REGIONAL  DE 2012 – 10/05/2012. 

Local: Auditório da 11ª Regional de Saúde 

Relação dos participantes e pauta da reunião em anexo. 

Marlene iniciou colocando em discussão as Atas da 2ª e 3ª reunião da CIB Regional, as quais 

foram aprovadas sem ressalva. Marlene reforçou a importancia dos Secretários lerem as Atas das 

reuniões das CIBs: Estadual e Regional, pricipalmente a Regional para aprovação e conhecimento 

do que foi discutido para aqueles que não puderam participar da reunião. Item 2- Informes 

Controle Social – Roberto falou da dificuldade de comunicação com os Conselheiros Municipais 

de Saúde e solicita aos SMS que encaminhem as correspondencias ou repassem as informações 

aos mesmos quando receberem. Informa que as inscrições para a capacitação de Conselheiros 

sobre “Praticas e desafios na modernidade do SUS – Controle Social e Ministério Público” que 

ocorrerá no dia 25/05 já estão abertas e vão até o dia 18/05 no site, lembrando que é uma vaga por 

município, o MP vai pagar a alimentação e o município o transporte. Roberto falou sobre a V 

Plenária Estadual de Conselhos de Saúde do Paraná – Conselheira Wilma Araújo Kaiel, promover 

o processo organizativo e de articulação entre os Conselhos de Saúde, dia 23/06/2012, devem 

participar: 2 usuários, 01 trabalhador, 01 gestor ou prestador, inscrições até o dia 08/06/2012 na 

Regional de Saúde, transporte por conta do município e alimentação por conta da SESA. Roberto 

falou também sobre o curso Controle Social da FIOCRUZ – Informação e Comunicação em 

Saúde e os municípios escolhidos para fazerrem foi Farol e Luiziana. Roberto solicitou aos 

municípios que ainda não encaminharam a ficha de 01 Conselheiro que o façam, pois tem que 

fazer a incrição do mesmo no SARGSUS, a ficha deve vir com a Ata de aprovação no Conselho 

Municipal de Saúde, disse ainda para os municípios que não enviaram a ficha do Técnico da 

Saúde ele deverá cancelar o cadastro feito no dia 15/05/2012. Roberto solicitou ainda Ata de 

aprovação ou Resolução de aprovação do Relatório Anual de Gestão – RAG 2010 dos seguintes 

municípios: Araruna, Corumbataí do Sul, Janiópolis, Luiziana e Terra Boa. Item 3- Temas para 

Aprovação: COMSUS-Programa estadual de Apoio aos Consórcios Intermunicipais de 

Saúde – Plano de Metas e Proposta Regional dos Hospitais de Referência da Rede Mãe 

Paranaense – Bete (SCRACA) apresentou a proposta geral do COMSUS. Nilda (CIS) falou que 

na última CIB-Regional foi tirado um Grupo Técnico para a elaboração do Plano de Metas do 

Consórcio e que a integração com a Regional de Saúde está sendo muito boa, Bete passou a 

apresentação da Proposta:1- Rede de Atendimento da Gestação de Risco intermediário: prazo para 

execução- Agosto de 2012; 2- Rede de Atenção à Saúde Mental, ampliação de atendimentos 

Psiquiátricos: prazo para execução- Março de 2013; 3- Rede de Atenção à Hipertensão Arterial, 

Diabetes e Doença Renal: prazo para execução- Maio de 2013; 4- Rede de Atenção à Saúde do 

Idoso: prazo para execução- Agosto de 2013; 5- Implantação da Rede de Atenção às Pessoas com 

Deficiência: prazo para execução- Agosto de 2013. Marcia (C.M.) perguntou se o Ambulatório de 

Alto Risco vai sair da Santa Casa, Nilma explicou que não, e que muitas das gestante que hoje 

estão no Alto risco deverão ir para o Ambulatório de Risco Intermediário, e que deverá ser feito o 

atendimento pela linha de cuidado. Houve uma ampla discussão sobre esse tema, Cristiane reforça 

que essa discussão é importante e reafirma que os municípios não podem se acomodar e achar que 

virá tudo para Campo Mourão, que cada município tem sua parcela de responsabilidade com suas 

gestantes. Grace apresentou a proposta Regional da Rede Mãe Paranaense, explicou que o mesmo 

Grupo Técnico que discutiu o COMSUS, discutiu a Rede Mãe Paranaense, a reunião ocorreu no 

dia 25/04, apresentou uma planilha de capacidade instalada e de necessidades de leitos da 

Regional, falou que em Campo Mourão há uma falta de leitos obstétricos e que não da conta de 

atender as referências, por isso é necessário que os partos de Risco Intermediário sejam atendidos 



em outros municípios, apresentou a proposta: Referência para parto de Risco Habitual – Hospital 

São Luiz de Altamira do Paraná atende apenas Altamira do Paraná; Hospital e Maternidade Santo 

Antonio de Araruna atenderá Araruna e Peabirú; Hospital Municipal Arnaldo Coneglian de 

Barbosa Ferraz atende Barbosa Ferraz e Corumbatí do Sul; Hospital Nossa Senhora das Graças de 

Campina da Lagoa atende Campina da Lagoa; Hospital Santa Casa de Campo Mourão atenderá 

Campo Mourão e Farol; Hospital Santa Casa de Engenheiro Beltrão atende Engenheiro Beltrão, 

Fênix e Quinta do Sol; Hospital Santa Casa de Goioerê atende Goioerê, Moreira Sales, Quarto 

Centenário e Rancho Alegre D’Oeste; Hospital Municipal Santa Rosa de Lima de iretama 

atenderá Iretama, Luiziana e Roncador; Hospital Municipal Beneficiente de Janiópolis atende 

Janiópolis; Hospital Municipal Nossa Senhora Mãe de Deus de Juranda atenderá Juranda e Boa 

esperança; Hospital Municipal Alvadi Monticelli de Nova Cantú atende Nova Cantú; Hospital 

Municipal São Judas Tadeu de Terra Boa atende Terra Boa e Hospital SISU de Ubiratâ atenderá 

Ubiratâ e Mamborê. Referência para parto de Risco Intermediário – Hospital Santa Casa de 

Misericórdia de Goioerê atenderá Goioerê, Janiópolis, Moreira Sales, Quarto Centenário e 

Rancho Alegre D’Oeste; Hospital SISU de Ubiratâ atenderá Ubiratâ, Altamira do Paraná, 

Campina da Lagoa, Nova cantú, Juranda, Boa Esperança e Mamborê; Hospital Santa Casa de 

Engenheiro Beltrão atenderá Engenheiro Beltrão, Fênix, Quinta do Sol, Peabirú, Corumbataí do 

Sul, Terra Boa e Barbosa Ferraz; Hospital Santa Casa de Campo Mourão atenderá Campo 

Mourão, Iretama, Luiziana, Araruna, Farol e Roncador. Referência para Gestação de Alto Risco – 

Hospital Santa Casa de Campo Mourão atende os 25 municípios da 11ª Regional de Saúde. Nilma 

explica que o Grupo Técnico levantou os problemas de leitos e está apresentando as soluções. 

Luiziana manifestou preocupação em encaminhar pacientes de Risco Habitual para Iretama, pois é 

muito longe. Grace falou que nossa Região teve uma boa participação nos treinamentos da rede 

Mãe Paranaense, que todas as capacitações foram muito boas. Aprovado as propostas do 

COMSUS e da Rede Mãe Paranaense. Grace falou sobre o PMAQ que o sistema abriu para digitar 

a avaliação externa e que quem não pegou a Deliberação da CIB-Regional que solicite, pois as 

mesmas estão com ela, fez algumas orientações do sistema que teve alterações, mostrou no 

Datashow como acessar o sistema e quais as telas que devem acessar e preencher. Grace falou que 

a Regional recebeu ontem o Oficio 373/2012 do Consórcio PR Saúde que fala sobre as 

“Orientações Gerais para fornecimento de tiras dos aparelhos para medida de glicemia dos 

pacientes Insulinodependentes dos municípios consorciados”. Nilma falou que recebeu 

documento do Ministério Público referente a prescrição de medicamentos controlados ( 

Risperidona, Ritalina e Vevance) para crianças de 0 a 19 anos e que o ano passado a regional 

solicitou aos municípios a lista de crianças que estão fazendo uso desses medicamentos, mas 

alguns ainda não enviaram: Araruna, Campina da lagoa, Campo Mourão, Corumbataí do Sul, 

Janiópolis, Juranda, Nova Cantú, Quarto Centenário, Roncador e Ubiratã. Grace falou também 

que encaminhou para alguns município solicitando qual o acompanhamento que está sendo dado 

às crianças que estão cadastradas na Farmácia Especial da RS com diagnóstico de Esquisofrenia. 

Item 5- Aprovação NASF Campo Mourão – Juliana apresentou a proposta de implantação de 2 

NASFs em Campo Mourão, 01 na US DNFERI e 01 na US Paulista, Aprovado. Item 4- 

Campanha de Vacinação – Mitiko falou sobre a campanha de vacinação da Influenza, que no 

dia 05 a cobertura foi muito baixa, sendo que a cobertura vacinal das crianças e das gestantes está 

melhor que dos idosos, então, as equipes devem estar indo atras dos mesmos. Com relação à 

vacina da Varicela informa que é para crianças de 1 a 4 anos incompletos. Mitiko falou também 

que o Jefferson e a Maria Valarini estão indo nos municípios instalando o programa PNI nos 

computadores das salas de vacina, que os municípios devem providenciar os computadores e que 

os mesmos não precisam ser novos, será encaminhado oficío solicitando a instalação de 



computadores em todas as salas de vacinas. Mitiko parabenizou todos os municípios pelo trabalho 

realizado na Dengue, pois conseguimos segurar uma epidemia. Katia (E.B.) solicita que seja 

encaminhado à CIB-PR uma solicitação de pauta sobre a aquisição de Alça para cirurgia de RTU 

pelas SMS, pois a mesma não consta da Tabela-SUS. Marina (COSEMS) disse que incluirá esse 

assunto na pauta da CIB-PR. 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. 

 


