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Ofício Circular nº 029/2021/SE/CES/PR                                                              Curitiba, 14 de julho de 2021. 
   

A Todos(as) Membros das Comissões Temáticas do CES/PR: 
 

CONVOCAMOS para as reuniões os integrantes das Comissões Temáticas de Saúde do 
Conselho Estadual de Saúde do Paraná (CES/PR). Seguem as propostas de pautas das Comissões para as 
reuniões as quais se realizarão VIRTUALMENTE no dia 28 de julho de 2021 (quarta-feira).  

Salientamos que as pautas poderão sofrer alterações, conforme necessidade. 
Comissões Pautas 

Assistência e Acesso 
ao SUS & Saúde 
Mental 

- Informações gerais; 
- Apresentação pela Coordenação de Assistência Farmacêutica da SESA sobre: 
“Utilização de saldo financeiro para aquisição de câmaras científicas para 
conservação de medicamentos nas farmácias e centrais de abastecimento 
farmacêutico das Regionais de Saúde”; 

 - Ofício nº 058/2021 (item 1) do SindSaúde: Apresentação pela SESA do relatório 
de atividades do Comitê Técnico Interinstitucional de Cooperação para Pesquisa, 
Desenvolvimento, Testagem, Fabricação e Distribuição de Vacina contra Sars-
CoV-2 o comitê tem a participação da SESA e é coordenado pela Casa Civil e 
emissão de parecer pela Comissão de Assistência e Acesso ao SUS & Saúde 
Mental; 
- Ofício nº 58/2021 (item 4) e Ofício nº 76/2021 (item 2) do SindSaúde e Of. nº 
018/2021 – CMS de Londrina: Apresentação e discussão sobre a reunião do 
Conselho Curador da FUNEAS que tratou da pauta sobre o processo de inclusão 
no contrato de gestão com a SESA das seguintes unidades próprias do Estado: 
Hospital da Zona Norte de Londrina, Hospital da Zona Sul de Londrina, Hospital 
de Dermatologia Sanitária São Roque, em Piraquara e Hospital Colônia Adauto 
Botelho, em Pinhais e emissão de parecer pela Comissão de Assistência e 
Acesso ao SUS & Saúde Mental; 
- “Esclarecimento pela FUNEAS sobre informações contidas no Of. nº 018/2021 – 
CMS de Londrina”; 
- Ofício nº 58/2021 (item 5) e Ofício nº 76/2021 (item 3) do SindSaúde: 
Apresentação e discussão sobre a recusa de disponibilização de vagas para 
internação dos casos de COVID-19 no Hospital Regional de Guarapuava de 
acordo com denúncia apresentada ao MPE, mesmo tendo vagas de enfermaria, 
não as disponibiliza para pacientes que estão aguardando vaga de internamento 
nas UPAs municipais e emissão de parecer pela Comissão de Assistência e 
Acesso ao SUS & Saúde Mental; 
- Ofício nº 58/2021 (item 6) e Ofício nº 76/2021 (item 4) do SindSaúde: 
Apresentação sobre a paralisação total das atividades em 21/05/2021 no Instituto 
Virmond em Guarapuava, que possui Convênio com o Governo do Estado do 
Paraná e emissão de parecer pela Comissão de Assistência e Acesso ao 
SUS & Saúde Mental; 
- Ofício nº 58/2021 (item 7) e Ofício nº 76/2021 (item 5) do SindSaúde: 
Apresentação e discussão sobre o processo de demissão de profissionais de 
saúde do Hospital de Clínicas com repercussões para o atendimento à saúde da 
população – diante do quadro de pandemia em que há necessidade de 
profissionais de saúde para atender às necessidades de saúde da população 10 
(dez) profissionais de saúde foram demitidos do HC, embora tenham estabilidade 
reconhecida pela Justiça do Trabalho e pelo MPR – tal situação trará ônus para o 
erário considerando o direito reconhecido e emissão de parecer pela Comissão 
de Assistência e Acesso ao SUS & Saúde Mental; 
- Folha de Despacho nº 12/2020: Relatório enviado pela Camila Mertzig, da 
Coordenação de Auditoria,  Avaliação e Monitoramento – CAAM da Secretaria de 
Estado da Saúde – SESA, enviando para os conselheiros antecipadamente; 
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- Reativação da Política de Saúde Integral LGBT; 
- Criação de ambulatórios trans no interior do estado do Paraná. 

Orçamento  - Informações gerais. 

Comunicação e 
Educação 
Permanente para o 
Controle Social 

- Informações gerais; 
- Elaboração de documento base para construção de regimento, regulamento e 
relatório de atividades, referente às conferências de saúde [pauta permanente até 
a finalização]; 
- Reunião do GT Comunicação [pauta permanente até a finalização]; 
- Discussão e detalhamento da minuta de proposta para a Campanha de 
Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), que será apresentada por 
integrantes do GT das comissões de Comunicação e Educação Permanente para 
o Controle Social e da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos & Intersetorial 
de Saúde do Trabalhador. 

Intersetorial de 
Recursos Humanos 
& Intersetorial de 
Saúde do 
Trabalhador 

- Informações gerais; 
- Apresentação e discussão sobre o perfil das CATs do INSS; 
- Folha de Despacho nº 020/2021: Cópia do Protocolo nº 17.510.143-8, contendo 
o Ofício do SindSaúde nº 33/2021, item 7; 
 - Folha de Despacho nº  031/2021: Cópia da Memória da reunião corrida entre o 
CEST, o CEREST e a UST/HT, para conhecimento da Comissão; 
- Folha de Despacho nº 032/2021: Definição da data do Seminário sobre 
diagnóstico, pareceres e indicações de tratamento de saúde dos médicos 
assistentes e peritos, com a participação do CRM, AMP, MPE, DPMs do ESTADO 
e do INSS, Centrais Sindicais (CUT, FS, UGT) mediado pela CISTT/CES; 
- PVASPEA. 

Vigilância em Saúde 
& IST/AIDS 

- Informações gerais; 
- Ofício nº 58/2021 (item 3) e Ofício nº 76/2021 (item 1) do SindSaúde: 
Apresentação e discussão no pleno sobre atenção à saúde dos(as) portadores(as) 
de Hanseníase: 
a) histórico de internamentos no último ano, com média de permanência; 
b) frequência por município de residência; 
c) se os atendimentos foram exclusivos de hanseníase ou outras especialidades 
de dermatologia; 
d) fluxo para atendimento  de cirurgias dos pacientes; 

 e) número de consultas ambulatoriais realizadas desde a abertura do serviço no 
segundo semestre de 2020, por município/RS; especialidade e tipificação das 
consultas (ex. elucidação diagnóstica, validação de tratamentos e situações 
específicas da hanseníase, avaliação de grau de incapacidade física) e emissão 
de parecer pela Comissão de Vigilância em Saúde & IST/AIDS; 
- Esclarecimento acerca do Calendário Vacinal da Pneumo 23; 
- Dengue [pauta permanente]; 
- Vacinação COVID-19 [pauta permanente]; 

- Plano Estadual de Agrotóxicos – Ações desenvolvidas no ano – CEVS [pauta 
permanente]; 
- Folha de Despacho nº 033/2021: Ofício nº 10/2021 SESA – HDPSPR, o qual o 
Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná propõe aos membros da Comissão 
de Vigilância em Saúde & IST/AIDS uma visita àquele Hospital com o objetivo de 
conhecer a estrutura, bem como os detalhes do projeto que se encontra em 
andamento. 

Saúde da Mulher 

- Informações gerais; 
- Apresentação dos dados epidemiológicos e das ações realizadas pela Vigilância 
Epidemiológica e pela Divisão de Saúde da Mulher [pauta permanente]; 
- Apresentação das ações realizadas para a Linha de Cuidado Materno Infantil 
[pauta permanente]; 
- Apresentação do Guia Orientador pela representante da Divisão de Prevenção e 
Controle de Doenças Crônicas e Tabagismo para o enfrentamento da pandemia 
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da COVID-19 na Rede de Atenção à Saúde; 
- Apresentação pela SESA sobre “discussão quanto à mudança ou adequação do 
Plano Estadual de Saúde 2020/2023 em detrimento da pandemia por COVID-19 e 
consequentemente na Rede de Atenção à Saúde do Estado do Paraná”.  

 
ENSALAMENTO 

 
 COMISSÃO/EVENTO DATA HORÁRIO LOCAL 

1. MENPSUS 27/07 16h às 18h REUNIÃO VIRTUAL 
    

2. Comissão de Assistência e Acesso 
ao SUS & Saúde Mental 28/07 08h30 às 

12h REUNIÃO VIRTUAL 
    

3. Comissão de Orçamento 28/07 08h30 às 
12h REUNIÃO VIRTUAL 

    
4. Comissão de Comunicação e 

Educação Permanente para o 
Controle Social 

28/07 08h30 às 
12h REUNIÃO VIRTUAL 

    

5. Comissão de Saúde da Mulher 28/07 13h30 às 
17h REUNIÃO VIRTUAL 

    
6. Comissão Intersetorial de Saúde do 

Trabalhador / Comissão 
Intersetorial de Recursos Humanos 

28/07 13h30 às 
17h REUNIÃO VIRTUAL 

    
7. Comissão de Vigilância em Saúde / 

Comissão de IST/AIDS 28/07 13h30 às 
17h REUNIÃO VIRTUAL 

    
 
 
 
Marcelo Hagebock Guimarães 
Presidente do CES/PR  


