
ATA/RESUMO DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTE RGESTORES 
BIPARTITE REGIONAL / COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL D E 2011 – 
27/05/2011. 
Local: Auditório da 11ª Regional de Saúde 
Relação dos participantes e pauta da reunião em anexo. 
Nilma e Cristiane iniciaram a reunião dando as boas vindas a todos. Marlene colocou em 
aprovação a Ata da 2ª reunião, sendo aprovada sem ressalvas. Foram incluídos três pontos na 
pauta. Grace iniciou pelo item 4 da pauta – Avaliação do 1º trimestre de coleta de preventivo, 
informou que já foi encaminhado para todos os municípios o material de coleta, e que se alguém 
precisar de mais tem um pouco na Regional, quanto a meta pactuada desse indicador o Estado está 
bem abaixo do esperado para o 1º trimestre, em relação aos municípios da Regional a maioria 
também está abaixo da meta. Cleusa (Moreira Sales) questiona se ainda está sendo seguido a 
orientação para que seja colhido o exame a cada três anos, Grace informou que isso não está 
sendo exigido que seja apenas a cada três anos, que isso está liberado. Nilma pede que os SMS 
reúnam suas equipes e mostrem os dados discutindo com eles quais as estratégias que vão 
desenvolver para atingir a meta pactuada. Juliana (SCAPS) pediu para quem está tendo problema 
com os exames de secreção de mama, que mandem por escrito para que a Regional tome as 
providências junto ao laboratório. Grace mostrou o número de mamografias que cada município 
realizou no 1º trimestre, alguns municípios estão muito abaixo da meta e não é por falta de 
prestador de serviço, Claudia informou que a Santa Casa está ofertando de 20 a 40 
mamografias/dia e 30 tomografias/dia. Grace reforçou que as mamografias são extra teto e que 
será feito uma série histórica para que o MS fixe o número de exames para a região. Nilma 
informou que a 1ª causa de morte em mulheres no Paraná é por câncer de mama. Juliana cobrou a 
resposta do Ofício que fala sobre o Teste do Pezinho e da Orelhinha, esse é um levantamento que 
está sendo feito para o Programa Mãe Paranaense. Juliana falou também sobre o Bolsa Família 
que a Regional está apenas com 35,96% das famílias cadastradas acompanhadas, houve muita 
discussão sobre esse assunto, pois existem situações em que a família já saiu do programa e que o 
município não consegue tirar do cadastro, Grace disse que o MS tem problemas com esse sistema 
e que estão tentando corrigir. Item 9 – Informes da SCAPS, Juliana informou que no dia 
08/06/2011 as 8:30 horas haverá reunião com os Coordenadores da ESF e SB aqui mesmo na 
Regional. Item 2 – Saúde Mental Portaria 566/11 de 24/03/2011, Grace informou que essa 
portaria incorpora recursos financeiros no teto de Maringá para tratamento de álcool e drogas para 
implantação de 80 leitos psiquiátricos para as regionais de Campo Mourão, Cianorte e Maringá, 
Marina informou que o Nardi (Maringá) buscou recursos no MS por conta das demandas do 
Ministério Público dessas Regionais. As Regionais deverão desenvolver as seguintes ações que 
foram pactuadas com o MS: I- Implantação de CAPS ADIII Regional; II- Ações de Redução de 
Danos; III- Implantação de uma Escola de Redução de Danos para as três regionais; IV- 
Implantação de duas Escolas de Supervisores Clínico-institucionais para os CAPS e a Rede de 
Atenção Psicossocial das Regionais; V- Implantação de duas Casas de Acolhimento Transitório 
Regionais (1 adulto e 1 infanto-juvenil); VI- Implantação de NASF com cobertura regional. Grace 
falou que participou da reunião em Maringá, esclareceu cada item das ações que deverão ser 
desenvolvidas e que cada um deles deverá ser um projeto separado, falou ainda que o NASF 
poderá ser consorciado (2 ou 3 municípios), que os recursos para custeio dos 80 leitos é de R$ 
168.000,00, R$ 60.000,00 para custeio dos CAPS AD III com atendimento ininterrupto e R$ 
150.000,00 para implantação, Márcia (C. Mourão) falou sobre a dificuldade da implantação 
devido a contratação dos profissionais, sugeriu que fosse feito via CIS-COMCAM. Nilda falou 
que não há Portaria dizendo que pode ser no Consórcio e que o recurso virá no teto de Campo 



Mourão. Nilma falou que participou de reunião com Promotores, que devemos partir do ponto que 
já estamos, formar comissão da CIB-Regional para acompanhar a estruturação e verificar a contra 
partida do Estado, pois o CAPS é uma necessidade, devemos estabelecer a rede, apresentar e 
discutir com o Estado esse assunto. Nilda completa para que seja pelo consorcio deverá ser 
aprovado pelos Prefeitos e alterar o Estatuto do Consorcio. Nilma falou que o Estado está 
organizando estratégias para o fortalecimento dos consórcios, que deverá ser feito um Contrato de 
Gestão dos 25 municípios com o Consórcio. Ficou decidido formar uma Comissão na qual farão 
parte o Consórcio, municípios e a Regional, sendo os participantes: Lílian (Juranda), Márcia 
(Campo Mourão), Márcia (Terra Boa), Nova Cantú, Barbosa Ferraz, Janiópolis e Boa Esperança, 
com reunião agendada para o dia 07/06/2011 as 8:30 hrs, na Regional de Saúde. Item 8- Nilma 
informou que no dia 17/05/2011 participou da reunião da Santa Casa de Campo Mourão com a 
SESA, falou que as Santas Casas de Campo Mourão e de Goioerê entrarão no HOSPSUS, com 
atendimento de Urgência/Emergência e Maternidade, que a Santa Casa de Campo Mourão não 
conseguiu o credenciamento de Gestação de Alto Risco Terciário por conta do alto número de 
partos cesarianos, que todos os municípios devem rever seu atendimento de Pré-natal e também o 
hospital estar revendo essa questão. A Santa Casa fará um contrato com o Estado através do qual 
receberá recursos mediante cumprimento de metas estabelecidas localmente e que a Regional 
deverá acompanhar o cumprimento. Os hospitais escolhidos para fazerem parte da Rede 
HOSPSUS são aqueles referência para Regiões e Microrregiões. Nilma falou ainda que Campo 
Mourão não tem mais leitos para fazer novas pactuações, que deverão ser fortalecidas as 
Microrregiões. Não será possível abrir as portas da Santa Casa agora e ter 100% de atendimento. 
Nilma questiona  como estão sendo encaminhados os pacientes para o serviço de Oncologia e 
como está a seqüência do tratamento? Está sendo contra referenciado? Para onde? São coisas para 
os Secretários começarem a verificar. Item 3- Informe SAMU 192, Grace informou que participou 
da reunião em Umuarama, que já foi publicada a Portaria de implantação do SAMU em 
Umuarama, que fizeram levantamento de custos, total de R$ 1.037.862,71, sendo R$ 290.060,71 
para equipamentos e R$ 747.802,50 que deverá ser rateado entre os municípios, falou que o Dr 
Vinicius Filipak afirmou que o Estado dará R$ 246.000,00, mas que não agora. Dia 14/06/2011 
haverá uma reunião com o Dr Vinicius, Regionais e Prefeitos, para ver se as Prefeituras tem 
condições de assumirem a construção agora para o Estado repor em custeio depois, a sugestão foi 
que seja feita via Associação dos Prefeitos sendo uma estimativa que seja R$ 0,25 per capta para 
construção. As 04 Regionais deverão discutir com os prefeitos a possibilidade criar um consorcio 
entre os 85 municípios para repassar o dinheiro à Umuarama, e R$ 0,17 per capta para 
manutenção da central e ambulâncias. Marina informou que foi aprovada ontem (26/05/2011) na 
CIT, nova Portaria de Urgência/Emergência com a volta da Sala de Estabilização e Pronto 
Atendimento, aguardar a publicação da portaria. Ficou definido que será realizado reunião com o 
Prefeito de Peabirú (presidente do Consórcio), de Ubiratã (presidente da COMCAM) e com o de 
Campo Mourão. Item 5- Mitiko falou sobre a produção das ações de Vigilância, que o repasse do 
recurso pelo MS está condicionado ao cadastro no CNES e alimentação do SIA. Altamira do 
Paraná, Araruna, Boa Esperança, Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão e Fênix não está 
aparecendo a produção no sistema. Quem não se regularizar o pagamento será bloqueado. 
Informou também que no dia 02/06/2011 haverá uma Webconferência para explicar a alimentação 
do sistema. Item 11- Informes SCVGE, Evandra falou que foi encerrada a Campanha de vacina de 
Influenza, que a Regional atingiu 85% de cobertura, sendo que gestante a cobertura foi de 61%. 
Pediu para os Secretários verificarem com os técnicos quem mais precisará de vacinas e também 
para corrigirem os que estiverem errados, com o encerramento da campanha, os municípios que 
tiverem sobra de vacina devem ter o bom senso para aplicação das mesmas e devem ser colocadas 



nos crônicos. Evandra falou também que todo caso suspeito de Dengue deve ser notificado, que 
não devem aguardar o resultado do exame para daí notificar, pois as medidas de controle devem 
ser desencadeadas nos casos suspeitos. Nilma falou que a regional está colocando os técnicos da 
Regional a disposição para auxiliar os municípios que precisarem, e não esperem a epidemia se 
instalar para comunicar a regional. Evandra retoma a palavra lembrando que os ACS devem 
assumir a tarefa de combate à Dengue porque eles também são agentes de endemias. Nilma falou 
que para a reunião do dia 08/06 deverá ser encaminhado uma pessoa que se comprometa em 
multiplicar as informações aos demais membros das equipes. Item 10- Walter informou que está 
devolvendo os aparelhos que foram calibrados e lembrou a reunião com os técnicos dos 
municípios onde foi constatado que os serviços não estão trabalhando a contento, que deveriam 
estar cadastrando as soluções coletivas e individuais e quase nenhum município esta fazendo os 
cadastros. A Regional terá um aparelho para análise de flúor, que faz parte da análise da água. 
Walter falou que a Dengue não é só problema da Saúde, que os municípios devem trabalhar em 
parceria com outras Secretarias. Nilma disse que se algum município tiver dificuldades com 
relação as equipes da Dengue é pra falar com ela, pois ela falará com os Prefeitos para reforçar as 
equipes. Item13- Deliberação Altamira do Paraná, Marlene informa que o município já concluiu a 
construção da UBS e necessita da Deliberação para receber o restante dos recursos, aprovado. 
Marlene informa que o município de Campo Mourão encaminhou um ofício solicitando a 
aprovação da CIB-Regional com emissão de Deliberação para as propostas de aquisição de 
equipamentos para as UBS, sendo informados que o município deverá encaminhar as propostas 
para análise da equipe Regional e que se aprovado esta CIB fará as Deliberações Ad referendum. 
Marlene falou também que nos dias 30, 31/05 e 01/06 haverá o treinamento sobre Análise da Base 
de Dados do SINAN, pede a liberação dos técnicos para participarem do mesmo. Item 6- Olhar 
Brasil,Grace e Nilda informaram que no dia 01/06 a Dra Andréia atenderá 40 pacientes e Dr 
Marcelo no dia 02/06 atenderá 60 pacientes, que se os municípios não se empenharem em mandar 
os pacientes, os médicos não virão mais atender no CIS-COMCAM, pois o atendimento está 
sendo no período da tarde por se tratar de um programa diferenciado, a Dra Andréia atenderá  
duas vezes por mês os 80 pacientes, facilitando aos municípios trazer os pacientes, o Dr Marcelo 
atenderá quatro vezes por mês. O Ademir encaminhará a cota de cada município e os demais 
materiais, os pacientes deverão vir com a triagem feita pelo município. Foi reforçada pela Grace a 
necessidade dos municípios encaminharem os pacientes, sendo que o agendamento da consulta 
será direto no campo “Olhar Brasil”. Item 14- Nutricionista Ana Paula informou que gostaria de 
ser credenciada pelos municípios que tiverem interesse em contratar seus serviços, Nilma fala que 
poderia ser via Consórcio, se houver interesse por parte dos municípios. Sezineide falou que 
enviou ofício aos municípios convidando para reunião do Gerando Saúde Mental, que ocorrerá no 
dia 03/06/2011, falou também que dia 18/05 foi o “Dia Nacional contra a Violência ao 
Adolescente e a Criança”, que alguns municípios fizeram passeata e foram parabenizados. 
Roberto falou sobre as Conferências Municipais, apresentou a tabela com as datas das que já 
foram agendadas, falou também sobre os critérios para apresentação de propostas para a 
Conferência Estadual. Nilma colocou a necessidade de propostas de âmbito Estadual. Roberto 
falou que as conferências devem ter Regimento, agradeceu todos os municípios pelo 
monitoramento do SISPACTO. Nilma informou que a Regional estará fechada um dia para que a 
equipe Regional possa repassar para os demais servidores a Oficina de Redes que ocorreu em 
Maringá, falou também sobre os investimentos e trabalhos que o Estado está fazendo. Informou 
que todos os documentos que os municípios encaminham direto para a SESA estão voltando para 
a Regional avaliar. Roberto falou ainda que até dia 31/05 os municípios deverão enviar RAG e 
PAS aprovado pelo COMUS e com a Ata de aprovação junto.     



Nada mais havendo para ser discutido, encerro a presente ata que vai assinada por mim Marlene 
Raphaelli Lisot. 


