
Ata 2ª Reunião da Câmara de Compensação CEO III 
 
 
Reunirão se na Sede da AMUNESC no dia 28 de maio de 2019 para deliberarem na 
2ª reunião da Câmara de compensação, em fevereiro de 2019 . onde se fizeram 
presentes Dra Heloisa S Fernandes representante de Garuva e respectivo 
secretário Roland Ristow Jr, Dra Heloisa Godoi representante de Araquari, Dra 
Eloisa Mirandi representante de Rio Negrinho, Carlos Roberto E. Franco 
representante de São João do Itaperiú, Dra Mariana Silva representante de São 
Francisco do Sul, Josenio Bernardi representante de Itapoá, Rosineide C. Delgman 
representante da UNIVILLE, Dr Fabricio Scainni  representando o CEO III- 
UNIVILLE, Dr. Sérgio Fortuna representando CEO III-UNIVILLE. Também fizeram 
se presentes Sr Renan Marcus Santana e Isabela Pereira (enfermeira e 

coordenadora da ESF) da secretaria de Saúde de Garuva.   
LEITURA DA ATA  1ª REUNIÃO: Por um equívoco de informações, não foi 
realizada a Ata por não ter sido definida uma mesa diretora. Desta forma, ficou 
acordado que a mesa diretora será composta pelo Presidente representante de 
Barra Velha Rodrigo Maraccini Franco e na função de secretário Dr Carlos Roberto 
Eberhardt Franco.  .  Sr Roland solicitou inicialmente uma roda de apresentações 
a fim de que os novos integrantes (que ainda não haviam participado de reuniões 
anteriores) conhecessem os demais. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO MENSAL 
PRODUÇÃO x COMPENSAÇÃO DOS MUNICÍPIOS:  Aberta a pauta para Sra 
Rosineide reforçou a necessidade de cumprimento de metas do CEO IIi-UNIVILLE 
o que não tem se conseguido com algumas especialidades 
Discutiu-se a alteração das agendas (passando a regulação do administrativo do 
CEO  para os municípios) a fim de se minimizarem as faltas. Outra alternativa foi 
serem feitas pré-triagens nos próprios municípios a fim de que os pacientes, 
dentistas e funcionários que participam do agendamento, se conscientizem da 
importância se vir para a consulta. Dr Rodrigo também reforçou a necessidade 
imediata do Sistema Olostech por parte do CEOIII- UNIVILLE para minimizar os 
problemas anteriormente relatados. Sra Rosineine justificou a não implantação 
por questões jurídicas na aquisição dos equipamentos, no caso de computação, 
necessitando de termo aditivo ao contrato inclusive para manutenção de outros 
equipamentos. Dr Sergio sugeriu como forma mais imediata a resolução do 
problema a doação ou empréstimo por parte dos municípios do consórcio ao CEO 
III- UNIVILLE. Esta Comissão solicitou a lista de equipamentos para 
apresentarmos aos municípios a proposta e verificar a condição de contribuição 
de cada um. Dra Eloisa reforçou a necessidade de treinamento profissional dos 
cirurgiões dentistas da Atenção Básica como forma de calibrar os profissionais a 
fim de garantir uma melhor qualidade dos encaminhamentos e por conseguinte, 
aumentar também o número de atendimentos no CEO III-UNIVILLE, como forma 
de alcançarem as metas.   Houve uma concordância unânime neste ponto e ficou 
definida a data de 05/07 para os profissionais dentistas, representantes das 
câmaras de compensação e comissão gestora, profissionais de agenda, receberem 
o treinamento na UNIVILLE, de cada especialidade e conhecerem o CEO, discutir 
protocolos de encaminhamento, tirar dúvidas, discutir agendamentos, etc.. 
Será utilizado o dia inteiro para essas discussões. Dr Fabricio propôs também 
que os dentistas dos municípios serem acionados a fim de que elencassem os 
principais problemas e dúvidas e enviassem previamente para a coordenação de 



cada município e estes encaminhassem diretamente ao CEO III via comunicação 
instantânea no grupo da Cãmara de Compensação  de whattszap para que se 
monte uma apresentação bem direcionada as principais dúvidas dos profissionais. 
Sugeriu se também neste dia a presença dos profissionais de agendamento do CEO 
III –UNIVILLE, para construirmos uma forma de controle das agendas e pré 
triagens pelos municípios que ainda não possuem reguladores. ASSUNTOS 
GERAIS: Dra Elaine pediu a palavra para a necessidade de resolvermos 
imediatamente a questão dos atendimentos que necessitem de internação 
hospitalar. Sra Rosineide comentou inclusive que o próprio CEO III-UNIVILLE  já 
foi notificado pelo Ministério Público a resolver a situação de um determinado 
paciente aguardando esta resolução. Dr Fabricio relatou ter encaminhado aos 
representantes o fluxograma deste atendimento aos representantes via email, 
contudo sofrerá alterações.  Após ampla discussão Dr Sergio tomou a palavra e 
relatou algumas características que também estão impedindo o pleno 
funcionamento do atendimento como exames radiográfico panorãmico em 
pacientes especiais. Nenhuma instituição plenamente preparada para a sedação. 
Discutiu-se por todos uma alternativa o rx periapical em Centro Cirúrgico, o que 
deve ser avaliado pela própria instituição haja vista cumprimentos de normas da 
ViSA.  Sra Rosineide justificou também a questão por conta de formalização de 
contrato com os Hospitais Bethesda e Infantil, ainda impedem o pleno 
funcionamento do atendimento a estes casos. Dra Elaine lamentou o fato de o 
serviço estar paralisado gerando uma demanda reprimida por conta de uma 
assinatura com a concordância de todos os presentes . Sr Roland sugeriu que a 
esta comissão gerarmos um ofício para apresentar em Comissão que fazem parte 
todos os Secretários de Saúde a fim de forçarmos uma resolução mais rápidas das 
questões levantadas por esta comissão e solicitou a sra Roslaine para que 
colocasse em pauta na reunião com os secretários. Dra Heloisa se prontificou a 
gerar o oficio que o secretário de Garuva,  Sr Roland levará para ser entregue na 
reunião que ocorrerá ainda na sexta dia 31 deste mês. Nada mais a tratar o 
presidente  encerrou ou às nove horas e quarenta e cinco minutos  . 


