
Memória da Reunião em conjunto com todas as comissões Temáticas de Saúde: 

Data: 28/09/2022

Coordenador (a) da Comissão:
Fábio  Stahlschmidt    
                    
Relator (a) da Comissão: 
Marcia Zambrim 
Nilson Nishida
Presentes na Reunião das Comissões conforme lista de presença

Justificativas de ausências da Comissão: 
Pautas da Comissão: 
Relato da Reunião:
- Informes: 
-Sandra Busnello do Núcleo de Gestâo Estratégica informou que todos os instrumentos
de Gestão  do  SUS,  desde  2018, estão logados no sistema do  DIGSUS – módulo
planejamento.
-Elvis informa sobre o Dia Nacional da Doação de Órgãos -  27/09/22.
Amauri da ANEPS – Informe sobre a V Conferência Estadual de Saúde da Saúde Mental 
que será realizada em outubro.
 

Discussão:
1ª Apresentação do Relatório do Sistema Gerencial do GRHS – Valquíria e Vânia; 
Apresentado e lido os objetivos.
Acões realizadas pela SESA em relação ao perfil profissiográfico, redimensionamento
da SESA e o protocolo de inconsistências das 22 regionais. 
Olga: Fala sobre cooperativas, direitos trabalhistas, empresas terceirizadas e fundações
(FUNPAR e FUNEAS). Questões trabalhistas em relação ao acidente de trabalho num
hospital da SESA. Cuidados com os profissionais da Saúde
Irene: Responsabilidade do Conselho sobre o tema – Recursos Humanos do SUS. Que-
bra do Regime Único com vários tipos de contratação e o tipo de serviço oferecido
Elton: Sobre os atrativos na SESA e municípios para permanecer no serviço.
Shirley responde  GRHS segue uma Resolução e é vunculado DG e SEAP. Contratos
não passa pelo GRHS, convidar outros setores para discussão (DG e DAD, ...). Sobre o
Plano de Gestão de Pessoas. A SESA tem CIPA, Brigadista, Saude Ocupacional.
Maycon responde sobre os acidentes de trabalho

2ª Apresentação dos objetivos 4, 16, 17 e 18 DGS – Raquel e Franciele 
Apresentado e lido os objetivos
Eliel -  Sobre o Hospital da 22 Regional – Hospital de Campanha gerenciado pela FU-
NEAS- Atendimento COVID e respiratório
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Joarez – Sobre a abertura total do Hospital Regional de Guarapuava
Fernando – Qual unidade hospitalar foi ativada? Sobre a Lei de Transparência da Fila
do SUS, se a SESA já tem algum encaminhamento?
Olga – revisar a tabela do TFD, o usuário quando for fazer tratamento no estado do Pa-
raná recebe R$24,00 e fora do estado recebe R$50,00; diagnóstico da situação do TFD.
Resposta  Raquel e Francieli. Sobre o Hospital de Guarapuava falta 1 % para entrega
da obra, sendo encaminhada para a próximas fases do processo de instalação do pro-
cesso. Sobre a ativação do Hospital, devido ao COVID19, todos foram ativados. Sobre
a Transparência da Fila do SUS, se encontra no site da SESA.

3ª Apresentação das metas quantitativas e qualitativas anuais do 2º quadrimestre da
FUNEAS – Marta, Élcio, Solange, Rubens
Apresentado e lido as metas sobre FUNEAS – Gestão Hospitais, Financeiro, Escola de
Saúde Publica do Paraná e CPPI
Os critérios são considerados realizados quando tem os indicadores maior que 85%.
Maior gargalo é o credenciamento dos médicos.
Destacado o atendimento das equipes multiprofissionais dos hospitais, número de aten-
dimento maiores que a meta defenida.
- Solange – Sobre a Inoculação de COVID em Suínos para produção de soro anti-covid.
- Joarez- Sobre o Hospital de Guarapuava e os repasses feitos aos hospitais da região.
- Maria Benvinda – Solicita ao conselho junto com a ESPP, um índice com as siglas uti-
lizadas na Saúde
Resposta pelos representantes da FUNEAS: Em relação a inoculação dos suínos do
CoVID19, é uma pesquisa em conjunto com o Hospital Pequeno Príncipe e o Instituto
Pele, em maio com a parceria da FUNED Minas estão fazendo o processamento, e de-
pois iniciara a fase em testes com animais em parceria com a FIOCRUZ.
Em relação aos hospitais, os recursos  financeiros é para gerenciar os hospitais por in-
teiro, incluindo vigilância, limpeza, conservação e os profissionais de saúde.
- Fernando – Se o repasse aos hospitais nesta pandemia do COVID foi integral confor-
me a legislação. Sobre as Cirurgias Eletivas. Sobre se houve problema em desabasteci-
mento sobre  os produtos que não foram produzidos pelo CPPI. 
- Livaldo – Sobre o atendimento de um paciente no hospital da região. 
Resposta: Sobre o atendimento de paciente, segue a Portaria 2048, que fala sobre as
portas de entrada e classificação de risco. Sobre as Cirurgias Eletivas aumentará a de-
manda, como já acontece em alguns hospitais. O FUNEAS está fazendo todo o possí-
vel para que não haja desabastecimento dos medicamentos nos hospitais e que possui
um Centro de Distribuição em São José dos Pinais e distribui aos hospitais a cada 15
dias. Em relação a produção não realizada pelo CPPI, tem a falta no atendimento é o
antígeno Montenegro, Paricoxioide, Soro Antiloxocélico e Soro Antibotropico. Em rela-
ção ao soro antibotrópico, Instituto Butanta voltou a produzir, só no Rio de Janeiro nas
está sento produzido. O CPPI  já esta finalizando o acordo para produzir com Minas.
Soro Antiloxocelico se usa o Soro AIntiaracnidico. Antigeno Montenegro e Paricoxioide,
se faz diagnostico quando o paciente já está em estado grave.

4ª Apresentação Assistência Farmacêutica - Deise do DEAF
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Apresentado e lido os objetivos
Eliel – medicamentos judicializados
Respondido pela Deise. A oncologia é responsabilidade do Governo Federal, através
dos UNACONS e CACONS.

5ª Apresentação Franciele do NDS - Objetivo 15
Apresentado e lido os objetivos
Não houve questionamento

6ª Apresentação com Mário – Objetivo Orçamento executado
Apresentado e lido os objetivos.
Enviará o link da página da SESA, que foi apresentado na reunião.

O restante das apresentações do RDQA será feito na pauta da Reunião Ordinária.
Solicitação de pautas para a próxima Reunião:

- Apresentação sobre TFD, bem como o diagnóstico da situação.

ENCAMINHAMENTOS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA:
Solicitação de pauta para a próxima Reunião da Comissão: 

- Apresentação sobre TFD, bem como o diagnóstico da situação.

PARECER DA COMISSÃO:
----

ENCAMINHAMENTOS PARA O PLENO:
Nenhum encaminhamento necessário.

_______________________________                   ______________________________
                 Fábio  Stahlschmidt                                           Marcia Beghini Zambrim
                                                                                                Nilson Nishida
                            Coordenador                    Relatores
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