ATA Nº 002/2012 DO CONSELHO CURADOR DO CIS-COMCAM E CRESEMS
Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e doze, na sala de reuniões do Cis-Comcam às nove
horas, atendendo à convocação da Coordenadora do Cis-Comcam Senhorita Nilda Batista da Silva,
reuniram-se membros do conselho curador do Cis-Comcam, conforme lista de presença em anexo.
Iniciando a reunião a Srta. Nilda agradece a presença de todos e apresenta a nova Secretária de
Saúde de Barbosa Ferraz, Sra. Edite P.Gasparotto, informa ainda que a Sra. Cristina Salomão está
representando o Prefeito de Roncador que é o atual secretário de saúde do município, prosseguindo
dá início ao primeiro assunto da pauta: Serviço de Neurologia, informou que recebe ligações todos os
dias dos municípios pedindo auxilio quanto as consultas, principalmente para neuropediatria, Nilda
informou que tomou a liberdade de ligar para o Dr. José Aparecido, disse ainda que na última reunião
foi informado o valor que o mesmo estava pedindo e que não podíamos pagar porque o mesmo não
iria executar os EEG, disse que propôs abrir o Consórcio aos sábados para que ele atenda aqui
dentro, e que faria os eletroencefalogramas no mesmo dia da consulta, assim ele receberia
consulta/laudo. A Secretária Municipal de Ubiratã a Senhorita Cristiane Martins Pantaleão pergunta a
Nilda se ele confirmou que voltará a atender, Nilda disse que não conseguiu a resposta dele ainda. A
Secretária de Saúde de Engenheiro Beltrão Senhora: Katcha Marie Carrara informa que em Maringá
tem uma clínica de neurologia que se propôs a atender ao valor de R$60,00 a consulta e R$70,00
eletroencefalograma, comentou ainda que seriam consultas agendadas, e desta forma mais
humanizadas para os pacientes, falou ainda que fez contato com CIS-AMUSEP para consultas pelo
valor da tabela daquele Consórcio. Cristiane questiona se o Cis-Comcam fez contato com outros
neurologistas. Nilda informou que fez até anúncio e conversou também com o Dr. Marcelo Pizzato,
falou ainda que o mesmo marcou três vezes de vir ao Consórcio para conversar, mas que
aparentemente ele não está interessado. Katcha disse que vai pegar uma lista de profissionais
neurologistas do CIS-AMUSEP para tentar contato. A secretária Municipal de Farol a Senhora: Fátima
Renilda da Silva comentou que o Dr. Wander e o Dr. Flávio e Marcelo Taira Kashiwagi estão deixando
pacientes sem atendimento, disse ainda que muitas vezes os pacientes estão agendados há dois
meses e voltam sem atendimento porque eles desmarcam na hora. A Secretária Municipal de Saúde
de Goioerê a Senhorita Maria Cristina Lopes Cabral, informa que há um neuropediatra que atende na
APAE de Goioerê, que seria interessante fazer contato com ele e verificar se há interesse. Cristiane
comenta que fica triste com os acordos paralelos que estão sendo feitos por alguns municípios com
prestadores, disse ainda que vê esse procedimento como traição, pediu que os municípios se unissem
para obter vitórias junto, Katcha disse que quando há necessidade de fazer um credenciamento é por
urgência, citou como exemplo Dr. Marcelo Taira, comentou ainda que não concorda em trazer tantos
pacientes da forma como estão vindo para o Dr. Wander. Nilda informou que recebeu na semana
passada um ofício do Ministério Publico solicitando esclarecimento quanto à quantidade de pacientes
atendidos pelo profissional e horário dos atendimentos, comentou que devemos ficar de sobreaviso
porque pode haver alguma interferência na clínica. Cristiane pede à Nilda que ligue para o Dr. José
Aparecido para definir se ele voltará mesmo. Nilda em seguida informa o próximo assunto da pauta
que é o serviço de radiologia, informa que o Cis-Comcam assumiu os raios-x que estavam sendo feitos
no Dr. Marcos Corpa, disse que a Roseli Pereira da Secretaria de Saúde de Campo Mourão, mandou
um ofício a todos os municípios em fevereiro informando a cota de cada um, e que apenas alguns
municípios retiraram a cota. Nilda informa que os raios-x feitos na Santa Casa são pagos pelo CisComcam. O Secretário Municipal de Saúde de Araruna, Deivini Alves, disse que a cota dele vai
transferir para outros exames porque no próximo mês a sala de raios-x estará pronta. Cristiane informa
que as cotas podem ser trocadas por outros exames como tomografia entre outros, Nilda reforça que
todos os exames são valores da tabela SUS, Fátima Secretária de Farol informa que a Santa Casa já
está fazendo urografia excretora para Farol, Nilda comenta que o Dr. Fernando explicou que urografia
é um exame com contraste e por isso é muito demorado, agora vão poder executar esses exames
porque o Dr. Fernando está trabalhando lá dentro, A Secretária de Saúde de Rancho Alegre a Senhora
Célia T. Borges questiona se não há possibilidade do Dr. Marcos voltar, Fátima informa que na última
reunião ninguém concordou em pagar o valor solicitado, mas que depois foram atrás e fizeram acordos
individuais, Campo Mourão fez acordo . A representante de Roncador a Senhora Cristina

Salomão comenta que por diversas vezes já recebeu ofícios informando que a partir de
determinada data o profissional vai deixar de atender e o município que se vire. A Mª Cristina

de Goioerê informa que quando se fala em tirar o dinheiro dos municípios de Campo Mourão
eles ameaçam. Célia diz que se Campo Mourão não ajudar é melhor que deixe o Consórcio, pois eles
usam os melhores serviços e o que não serve abandonam. Fátima passa os novos valores dos
exames que Campo Mourão acordou com o Marcos Corpa. A Diretora da 11ª Regional de Saúde a
Senhora Nilma Ladeia de Carvalho, solicita para constar o valor atual dos exames e após o acordo.
Valor atual: Urografia Excretora R$57,40. Enema Opaco R$47,76. Radiografia Esôfago R$19,24.
Radiografia Esôfago/Estômago/Duodeno R$35,22 . Uretrocistografia R$52,11. Valor após acordo:
Urografia Excretora R$170,00. Enema Opaco R$150,00. Radiografia Esôfago R$ 90,00. Radiografia
Esôfago/Estômago/Duodeno R$120,00. Uretrocistografia R$200,00. A Apoiadora do Cosems a
Senhora Lilian Welz comentou que o Consórcio de Toledo Ciscopar estava fazendo a mesma coisa
que Campo Mourão, e hoje pagam tudo, e que por este motivo o Consórcio está falindo, Toledo paga
tudo por fora. Nilda comentou que o Sr. Vilmar Coordenador do Ciscopar virá até aqui para verificar
como funciona o Cis-Comcam. Nilma informa que depois de acordo feito não tem mais volta, vai
afundando cada vez mais, também foi comentado que a mesma situação aconteceu com Umuarama,
que Campo Mourão pode ser maior, mas que os 24 municípios unidos terão força maior, a Cristiane
sugeriu que seja feito um documento pedindo a união dos municípios, aquele que não tiver interesse
fica de fora, Cristiane informou que pode apresentar esta proposta na reunião BIPARTITE. Nilma
comenta que esteve em Curitiba conversando com o Secretario de Estado e que será cedido um
aparelho de Raios-X novo para a Santa Casa. Nilda informa que o Núcleo de Diagnósticos de Maringá
já está credenciado e que os municípios já podem mandar serviços para lá. Célia comenta que a
Cristiane como CRESEMS pode pedir que o Dr. Marcos Corpa atenda a todos os municípios. Cristiane
comenta que os municípios estão muito descontente com os procedimentos de Campo Mourão,
acordos paralelos estão prejudicando os 24 municípios. A Secretária Municipal de Campo Mourão
Márcia Tureck diz que no momento não pode fazer de outra forma, pois é um ano político e que não
pode ficar com os exames engavetados porque os outros municípios não aceitam os valores
solicitados. Célia comenta que não vê desta forma, que tanto o Dr. Marcos Corpa quanto os
neuropediatras não querem atender aos municípios porque os valores que Campo Mourão paga são
muito maiores. Cristiane comenta que o assunto é muito sério e que todos precisam se unir e por isso
o descontentamento quando se pensa em exames para a região da COMCAM. Márcia comenta mais
uma vez que não pode deixar seus exames parados enquanto os municípios não resolvem a situação.
Nilma informa que as urgências são de responsabilidade do Hospital e que depois da última reunião a
Santa Casa contratou radiologista em tempo integral. Márcia comenta que a Santa Casa está com dois
radiologistas. Nilma comenta que conforme aumenta a demanda, aumenta também o numero de
exames disponibilizados, e que o objetivo não é derrubar o Dr. Marcos, mas que é incompatível o
aumento solicitado por ele, disse ainda que quando se abrem muitos precedentes para os prestadores
todos começam a fazer igual. Nilma comenta ainda que Campo Mourão está resolvendo seus
problemas hoje, mas que está criando um problema futuro. Nilda informa que a maioria dos raios-x
eletivos estão sendo feitos aqui dentro do Cis-Comcam, Márcia diz que só os contrastados estão
sendo feitos no Marcos Corpa. Célia comenta que também tem urgências. Cristiane diz que não estão
querendo reclamar de Campo Mourão, e sim dizer que a mesma dificuldade que Campo Mourão tem
os outros 24 municípios também tem. A Coordenadora informa que Já ligaram também para o
neuropediatra de Goioerê. Márcia comenta que o Ministério Público simplesmente a chama, passa o
problema e pede que ela resolva. Cristiane pergunta se o Ministério determina por escrito, Marcia diz
que não, Cristiane informa que tem municípios que tem o programa da escola à muito mais tempo, e
que o Ministério não é Gestor Público. Célia reforça que todos tem que sair daqui unidos, que em
outras situações semelhantes quando se desuniram não conseguiram nada, falou ainda que para os
municípios grandes pode até ser fácil, mas para os menores tem que haver união, todos estão no
mesmo barco. Nilma pergunta se ninguém está mandando raios-x simples para o Corpa, os
secretários respondem que não e que estão evitando mandar outros exames também. Cristiane
pergunta qual a sugestão, Célia sugere que os municípios façam uma análise do que precisam em
mamografia, tomografia e outros exames e conversem com Dr. Marcos para ver o que ele tem a
oferecer. Cristiane disse que já solicitou uma vez o relatório com a quantidade de exames ao Dr.
Marcos e o mesmo informou que não tinha, Cristiane disse que vai pegar com a Secretaria de Campo
Mourão. Nilda esclarece que as cotas do ofício 12/2012 da Secretaria de Campo Mourão é para raiosx simples e com contraste. Nilma disse que depois da ultima reunião foi conversado com a Santa Casa
a respeito de radiologista e eles fizeram a parte deles. Nilda informa que ressonância e tomografia
pode ser feito em Maringá, ao mesmo valor da tabela Cis. Nilda informa que vai mandar a tabela de

valores do Núcleo de Diagnósticos de Maringá, havendo casos de urgência podem mandar via CisComcam. Nilda pergunta se os exames de ultrassom endo-vaginal estão sendo resolvidos e informa
que aqui dentro o Dr. Fernando já fez 290 exames, e que à partir da próxima semana voltará a
atender, Nilda informa ainda que a Dulce do setor de ultrassonografia está com uma relação onde
consta a quantidade de exames de cada município, e que está agendando conforme a necessidade
de cada um, Fátima comenta que daqui a alguns dias estará fazendo ultrassonografia em Farol.
Márcia após alguns questionamentos informa que está pagando consulta/ eletroencefalograma do Dr.
Jose Aparecido. Maria Cristina Lopes de Goioerê informa que a maioria das farmácias não está tendo
Ritalina porque a ANVISA segurou a venda. Nilma comenta que como gestora pediria que os
municípios acompanhassem mais de perto a família do paciente, Cristiane diz que acompanha, mas
que a família fica em cima pedindo a medicação. Nilda dá sequência à pauta e informa que no dia
11de Abril foi lançado o COMSUS e que a Presidente Dina já assinou o convênio. Nilma apresenta a
Sra. Elizabeth, enfermeira da Regional de Saúde que é responsável pela Auditoria do COMSUS. Nilda
informa que o valor do repasse é de R$31.000,00 mensais e que o consórcio precisa prestar mais
alguns atendimentos que quando estiver tudo decidido será informado a todos. Nilma informa que o
COMSUS é o Programa Estadual de Apoio aos Consórcios, e visa fortalecer os Consórcios, que os
prefeitos já assinaram os termos de Adesão mas que o trabalho está iniciando agora, toda a direção
do Consórcio definirá as prioridades, esclarece que são R$100.000,00 para equipamentos e
R$31.000,00 mensais para manutenção. A utilização dos recursos tem diretrizes, não pode comprar o
que quiser, a prioridade é dentro das redes de atenção a saúde da mulher, saúde mental e saúde do
deficiente físico. O consórcio não irá tomar decisões sozinho, tudo será decidido junto com os
municípios. Beth da Regional informa que no período de 16 a 30 de Abril será o planejamento do
COMSUS. Nilma informa que as gestantes de médio risco serão atendidas no Consórcio, e que a
intenção é que a gestante de alto e médio risco sejam acompanhadas também dentro do município.
Haverá uma linha de cuidados, a gestante fará todos os exames necessários no mesmo dia da
consulta, e voltará ao município com os exames já realizados. No plano regional está sendo feito um
levantamento do total da população atendida pelo SUS, onde está essa população, se na zona rural ou
urbana. Nilma comenta que quanto menor a escolaridade da mãe maior o risco, questiona ainda como
é o acesso ao Consórcio. Será necessário também fazer o diagnóstico da região, qual a maior
deficiência da região, como estão as instalações do Consórcio entre outros. Nilma comenta que está
sendo visto um projeto de ampliação que atenda as necessidades do Consórcio. É necessário também
um levantamento da qualidade e condições dos equipamentos, e outras necessidades do Consórcio.
O estudo deve ser apresentado na BIPARTITE até o dia 30 de Abril, para ser aprovado entre os dias
02 a 10 de maio, Nilma informa ainda que haverá quatro consórcios de referência no Paraná, Maringá,
Cascavel, Londrina e Curitiba. As metas estão sendo traçadas, haverá um processo para que o
Consórcio se estruture adaptando-se as novas necessidades, hoje o foco do Consórcio são as
consultas. Na linha de cuidados, haverá duas oficinas de Consórcios, carteira de serviços (o que cada
Consórcio no Paraná faz) e o monitoramento do controle e avaliação que deverá ser aprovado pela
CIB. O consórcio receberá também outros equipamentos como cardio-topógrafo, fora dos
R$100.000,00 já destinados. Nilma entende que o programa irá fortalecer ainda mais o Consórcio e
informa que hoje o Cis-Comcam recebe R$5.000,00 mensais para a manutenção dos micro-ônibus e
que este dinheiro tem que ser gasto dentro do que esta no contrato, Nilma comenta ainda que a Dina
queria comprar uma Van para transporte dos pacientes, mas que o departamento jurídico já informou
que não será possível utilizar este dinheiro, o meio legal será a devolução do dinheiro. A Presidente
levará este assunto na próxima reunião de prefeitos que será no dia 27 de abril de 2012. Amauri
comenta que o Consórcio deveria ter uma ambulância, pois muitas vezes tem que mandar um carro do
município até aqui para fazer o transporte de pacientes aqui dentro de Campo Mourão. Cristiane
questiona se o dinheiro da manutenção dos ônibus não poderia ser usado para comprar uma
ambulância, e Nilda informa que não. Nilma explica que o Tribunal de Contas não aceita. Nilma
comenta que os Deputados tem ambulâncias para ceder aos municípios, Cristiane salienta que a
necessidade é de uma ambulância e não outro carro, Nilma sugere que a presidente Dina entre em
contato com os prefeitos, pedindo que o município contemplado com uma ambulância nova ceda a
antiga para o Consórcio, mas que seria interessante fazer uma solicitação ao Estado também. Deivini
sugere a Nilma que poderiam ir até a Casa Civil quando forem a Curitiba. O Cis- Comcam fará um
ofício solicitando uma ambulância. Leila de Juranda, informa que tem uma ambulância para doar, mas
que é necessário fazer conserto no motor. Nilda dá continuidade à reunião informando que alguns
municípios estão tendo problemas com a Clínica Paraná de Cianorte, pois estão sendo solicitados
exames para realização de cirurgias de catarata, Nilda explica que a Regional está encaminhando

estes pacientes para Cascavel, os municípios devem encaminhar o processo à Regional. Cristina
informa que não concorda com esse procedimento, que o paciente vai a Cianorte depois a Cascavel.
Nilda informa que conversou com o médico da Clínica Paraná e segundo ele está no protocolo que
para pacientes com mais de 60 anos é obrigatório a realização desses exames. Katcha informa que
está encaminhando todos os pacientes para a Clínica Guadalupe, e que não está tendo problemas.
Cristina comenta que o paciente já criou um vinculo com a Clínica e que não é justo mudar no meio do
caminho. Cristiane pede para informar à Clínica Paraná que houve a reunião com os secretários, e que
a partir de agora a justificativa tem que ser por escrito oficializando que existe a necessidade do
exame, comentou ainda que com a justificativa será decidido em conjunto o que será feito. Nilda
reforça que de qualquer forma se quiserem antecipar os procedimentos podem encaminhar o processo
para a Regional de Sáude. Célia informou que o primeiro atendimento em Cascavel é só uma consulta,
o médico solicita exames e se for necessário ele trata o paciente para depois mandar de volta para
Cianorte. Maria Cristina pergunta aos secretários se também estão tendo muitos pedidos do Dr. Willy
para artro-ressonância, comenta ainda que ele pede, mas que depois do diagnóstico se o paciente
precisar de cirurgia ele não faz. Célia informa que o Dr. Benito está fazendo essas cirurgias e que
estão ficando muito boas, comenta ainda que é necessário aguardar um pouco, mas que ele não cobra
nada do paciente e o resultado é bom. Último assunto a ser tratado, não está na pauta, mas tem que
passar pelo Conselho Curador para ser definido, alças de RTU que estão sendo solicitadas pelos
urologistas, Katcha comenta que estão em plena campanha de próstata, que ligou para Regional e
passou o caso para Cristina Yurie S. França, a mesma informou que não consta no SIGTAP (Sistema
de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos) código para as alças. Célia comentou que os
municípios pequenos não tem como abrir processo licitatório para comprar 20 alças, Cristiane sugeriu
fazer a compra pelo Cis-Comcam. Nilma informa que o Estado fez Chamamento Público para os
hospitais, mas que a opção é comprar pelo Consórcio. Marcia comenta que os médicos estão
solicitando duas alças por cirurgia, mas utilizam apenas uma. Cristiane pediu a Nilda que entre em
contato com os médicos urologistas, solicitando que os pedidos sejam por escrito e explique que os
municípios não podem comprar porque é ilegal. O Secretário Municipal de Saúde de Altamira do
Paraná, Claudio Laia Mendes informa que o Dr. Calixto está cobrando cirurgias eletivas, Katcha
comenta que não tem nada documentado para que possam tomar providências. Nilda informa que
mais um assunto a ser resolvido pelo Conselho Curador e que precisa ser definido este ano, é editar
uma resolução com índice na tabela dos exames e consultas do Cis-Comcam. Fica aprovado por
todos os presentes que já apresente para os Prefeitos na reunião do dia 27 de abril de 2012 esta
resolução com índice do IGPM ou INPC. Cristiane sugere que se consulte o departamento jurídico
para verificar qual índice pode ser aplicado. Não havendo mais assuntos a tratar foi finalizada a
reunião às onze horas e quarenta minutos e para constar foi lavrada a presente ata e por todos
assinada.

