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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DA SAÚDE DO CISNORDESTE/SC 
 

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às 14:00 horas, iniciou se na 1 

sede da Associação de Municípios do Nordeste de Santa Catarina - AMUNESC localizada a 2 

Rua Max Colin, n° 1843, Bairro América, no município de Joinville (Santa Catarina), a 3ª 3 

Reunião Ordinária do Colegiado de Saúde do Consórcio Intermunicipal de Saúde do 4 

Nordeste de Santa Catarina - CISNORDESTE/SC que contou com a presença dos 5 

Secretários Municipais da Saúde, técnicos da área da saúde, e, equipe técnica do 6 

CISNORDESTE/SC. Não se fizeram representar os municípios de Rio Negrinho e São 7 

Francisco do Sul.  1º assunto:  Aprovação de ata da reunião anterior (03/04/2019): 8 

Ana perguntou se havia alguma consideração sobre a ata. Como não houve manifestação 9 

contrária, a ata foi aprovada. O Sr. Roland Ristow tomou a palavra e apresentando-se 10 

como Secretário da Saúde de Garuva, dizendo que tem longa experiência em saúde 11 

pública, porém, é a primeira vez como Secretário da Saúde.  Na oportunidade, a Sra. Gisele 12 

Teresinha Luiz Momm também se apresentou como Secretária da Saúde de São João de 13 

Itaperiú.  Os presentes deram as boas-vindas e desejaram sucesso aos novos secretários. 14 

Na sequência, o Secretário Roland solicitou a inversão de pauta do 6º e 5º assunto para os 15 

primeiros. Todos concordaram sendo: 6º assunto: Eleição do Coordenador do 16 

Colegiado da Saúde: Ana Maria citou as competências do Colegiado da Saúde que estão 17 

inseridas no artigo IV do contrato de consórcio dizendo que o colegiado é presidido por 18 

um de seus membros (Secretários da Saúde). Desta forma foi perguntado aos Secretários 19 

presentes se alguém gostaria de assumir a presidência do colegiado. O Secretário de Saúde 20 

de Garuva, Sr. Roland Ristow apresentou seu nome dizendo que há mais de trinta anos 21 

milita na saúde pública e intenciona permanecer colaborando. Como não houveram 22 

manifestações, o Sr. Roland foi aclamado como o novo presidente do colegiado da saúde. 23 

5º assunto: Demanda Reprimida dos Municípios: Ana Maria comentou que fez um 24 

levantamento das necessidades/demandas dos municípios via ferramenta BI do 25 

Ministério Público de Santa Catarina, porém, acredita que as informações não são 26 

fidedignas e atualizadas, pois observou que ao analisar a fila, a mesma não tem evoluído. 27 

Externou que alguns municípios podem estar deixando de alimentar a ferramenta. Citou 28 

que o MP forneceu uma senha de acesso para cada município poder entrar e alimentar as 29 

demandas. Alguns secretários enfatizaram que não tem conhecimento da senha. Ana 30 

Maria orientou como solicitar nova senha no MPSC para que os municípios analisem as 31 

informações pertinentes ao seu município e façam as ações necessárias para mantê-la 32 

atualizada de acordo com a Lei Estadual 17.066 de 2017 e o Decreto Estadual n. 33 

1.168/2017. Desta forma, objetivando realizar o levantamento da demanda reprimida de 34 

cada município, Ana Maria solicitou para que os municípios analisam suas demandas e 35 

encaminhem para o consórcio, até dia 30 de maio de 2019, somente aquelas demandas 36 

que o município ou o consórcio não possuem oferta ou possuem oferta insuficiente. 2º 37 

assunto:  Apresentação  dos novos credenciamentos e descredenciamentos:  Foi 38 

apresentado os novos credenciamentos sendo: B&P Cardio-Endocrinologia e Medicina de 39 

Família SS, com sede na Rua Blumenau, nº 64, Sala 1603, Bairro América, na cidade de 40 

Joinville (SC) – 40 Consulta em Cardiologia + EGC,  100 Ecocardiografia Transtorácica  e 41 

100 Doppler de Carótidas (por paciente). Multi Clínica Catarina Ltda, com sede na Rua 42 
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Henrique Marquardt, nº 114,  Bairro Czerniewicz, na cidade de Jaraguá do Sul (SC) -  80 43 

Consultas em Cardiologia, 10 Consultas em Cardiologia + EGC, 80 Ecocardiografias 44 

Transtorácicas, 85 Teste de Esforço/Teste Ergométrico, 12 Monitoramento pelo Sistema 45 

Holter 24 horas, 12 Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial (MAPA) e 150 46 

Consultas em Ortopedia. Dito que a Clínica Médica Devienne & Marques SS Ltda – Joinville 47 

alterou as cotas de consultas em oftalmologia de 250 para 350/mês e os exames de 48 

Retinografia Fluorescente (Angiofluorescência) binocular de 48 para 78/mês. Banco de 49 

Olhos de Joinville – Joinville – alterou as consultas em oftalmologia de 150 para 300/mês 50 

e incluiu no contrato a prestação dos seguintes serviços de saúde: 20 Reconstrução Canal 51 

Lagrimal, 30 Retinografia Fluorescente (Angiofluorescência) (Binocular) e 30 Tomografia 52 

Monocular (OCT). Instituição Bethesda – Joinville – inclusão contratual de: 05 Ecodoppler 53 

de Artéria Aorta e Artérias Renais, 05 Ecodoppler de Artéria Aorta e Artérias Ilíacas, 30 54 

Ecocardiografia Transtorácica, 20 Doppler Carótidas, 05 Doppler Colorido Arterial de 55 

Membro Superior – Unilateral, 20 Doppler Colorido Arterial de Membro Inferior – 56 

Unilateral, 05 Doppler Colorido Venoso de Membro Superior – Unilateral e 20 Doppler 57 

Colorido Venoso de Membro Inferior – Unilateral. 3º assunto: Definição datas do Ciclo 58 

de debates sobre Financiamento: Ana Maria lembrou que em novembro passado os 59 

secretários deliberaram favoravelmente pela realização do Ciclo de Roda de Conversa 60 

sobre o financiamento do SUS dizendo que muitas vezes há recursos disponibilizados e 61 

parados nas prefeituras. Dito que o ciclo tem como um dos objetivos acompanhar e 62 

esclarecer como utilizar os recursos recebidos para custear (atenção básica, vigilância 63 

em saúde, assistência farmacêutica, média e alta complexidade) além de onde e como 64 

buscar novos recursos. O ciclo será composto por quatro grupos sendo: 1º grupo – 65 

Joinville – Garuva – Itapoá –Guaramirim e São João do Itaperiú que se reunirá na 1ª quinta 66 

do mês. 2º grupo – Jaraguá do Sul – Schroeder – Corupá e Massaranduba. Se reunirá na 67 

2ª quinta do mês. 3 º grupo – Campo Alegre – São Bento do Sul – Rio Negrinho e Piên. Se 68 

reunirá na 3ª quinta do mês. 4º grupo – São Francisco do Sul – Araquari – Balneário Barra 69 

do Sul e Barra Velha, se reunirá na 4ª quinta do mês. Os grupos deverão ser formados por 70 

gestores e técnicos que atuam no planejamento e na área financeira/contábil. Definido 71 

que o Ciclo iniciará em junho próximo. Os gestores deverão encaminhar até o final de 72 

maio, o nome dos participantes. Foi solicitado para que os participantes tragam no dia do 73 

ciclo, aparelho de notebook. 4º assunto: Definição Plano de Trabalho recursos 74 

emenda deputada Carmen Zanotto: Ana citou os municípios que encaminharam as 75 

demandas de exames. Na sequência apresentou o rateio do recurso dividido conforme o 76 

percentual de participação de cada município no consórcio. Solicitou para que os 77 

municípios façam uma programação (PFO) com os recursos que cada um poderá receber 78 

e encaminhem para o Consórcio até o final de maio. A programação deverá ser de acordo 79 

com a oferta do Consórcio e objetiva fomentar o plano de ação para receber os recursos 80 

de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 7º assunto: Calendário das Reuniões: Definido 81 

pelos presentes que as reuniões ordinárias do Colegiado da Saúde serão nas primeiras 82 

quartas-feiras do mês, as 14:00h na sede da AMUNESC. As próximas serão: 05/06, 03/07, 83 

07/08, 04/09, 02/10, 06/11 e 04/12/2019. 8º assunto: Outros assuntos: a) Olostech:  84 

Ana comentou sobre reunião realizada com representante da Olostech dizendo sobre a 85 

possibilidade de integrar informações mínimas sobre os usuários citando duas etapas: 86 

Primeira etapa: histórico dos usuários que possibilitará as unidades visualizar onde, 87 

quando e o que foi solicitado de exames/consultas e atendimentos daquele usuário. A 88 
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segunda etapa, trata da possibilidade de integrar o prontuário do paciente. A segunda 89 

etapa terá que ser avaliada, uma vez que a legislação preconiza o sigilo e segurança das 90 

informações no prontuário do paciente. Ana comentou que os gestores terão que assinar 91 

um termo de cooperação entre os municípios que utilizam a Olostech. Os presentes 92 

consideraram positivo a integração e concordaram com a primeira etapa uma vez que a 93 

equipe (médicos, enfermeiros entre outros) poderão visualizar e acompanhar o histórico 94 

dos pacientes. b) Tabela de Valores do CISNORDESTE/2019: Foi lembrado novamente 95 

para aqueles municípios que ainda não apresentaram a tabela de valores do 96 

Cisnordeste/2019 ao Conselho Municipal de Saúde, que apresentem e posteriormente 97 

encaminhem ao consórcio a ata ou outro documento ref. a apresentação. c) Cirurgias 98 

Hospital Bethesda através do consórcio: Foi dito que os municípios consorciados não 99 

estão conseguindo realizar as pequenas cirurgias com AIH através do consórcio no 100 

Hospital Bethesda. Comentado que o contrato do hospital com o município de Joinville 101 

não disponibiliza cirurgias eletivas para outros municípios, pois o teto financeiro para 102 

esta finalidade encontra-se no município de Joinville e não está disponível para os demais 103 

municípios consorciados. Para os secretários, esta situação precisa de atenção, uma vez 104 

que muitos usuários já fizeram o pré-operatório e aguardam pelas cirurgias no Bethesda. 105 

A Secretária de Saúde Balneário Barra do Sul, Edna externou que já havia comunicado aos 106 

usuários sobre a realização das cirurgias no Bethesda e ficou numa situação muito difícil 107 

quando não pôde encaminhar devido a liberação das AIH´s. Ana relatou que o consórcio 108 

deverá fazer uma reunião com o gestor da saúde de Joinville para tentar uma solução. No 109 

momento, os municípios poderão fazer as cirurgias no Bethesda, sem a AIH. d) CAF – Ana 110 

denotou novamente as dificuldades que o consórcio vem enfrentando quando solicitado 111 

para que os farmacêuticos da CAF venham realizar a análise dos documentos dos 112 

fornecedores dos pregões de medicamentos que ocorrem duas vezes ao ano. Externou 113 

que para o último pregão de medicamentos foi realizado um sorteio de farmacêuticos por 114 

município para fazer a análise da documentação, sendo três dias, um dia para cada 115 

município, e poucos vieram o que levará ao atraso no processo e automaticamente na 116 

entrega dos medicamentos. Solicitou um maior comprometimento de todos, pois o 117 

consórcio não tem profissional farmacêutico para fazer a análise das documentações e o 118 

consórcio é de todos os municípios e precisamos ser comprometidos e parceiros para 119 

alcançar os resultados no tempo oportuno. Também dito que o envolvimento e a 120 

participação dos farmacêuticos de alguns municípios nas reuniões da CAF têm sido aquém 121 

do esperado. e) Mastectomia/Implante de Prótese: Relativamente a fila de usuários 122 

para realizar implante de prótese após mastectomia, alguns secretários comentaram que 123 

muitos pacientes as vezes não querem fazer ou as vezes o tratamento é longo, surgem 124 

outras intercorrências e a paciente acaba desistindo de fazer. Ana solicitou para que os 125 

municípios revejam e analisem novamente a fila, arguindo que a deputada Carmen 126 

Zanotto acenou que há recurso federal na ordem de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 127 

quinhentos mil) para cirurgia reparadora com implante de prótese pós mastectomia para 128 

todo o estado de SC. f) SISREG/Filas cirurgias eletivas: Os presentes manifestaram 129 

preocupação quanto as filas de cirurgias eletivas dizendo que os municípios permanecem 130 

não conseguindo agendar ou quando o paciente é colocado na fila do SISREG, não se sabe 131 

quando será atendido. Marlene, da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville questionou 132 

se desde que o Estado implantou esta forma de controlar a fila, em algum momento foi 133 

realizada alguma avaliação para verificar como a fila vem se comportando. Sugerido pelos 134 
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presentes encaminhar este assunto para análise na CIR e também foi sugerido criar uma 135 

Câmara Técnica/CIR específica para este tema. Ana comentou que é necessário retomar 136 

as vocações dos hospitais da região. O Secretário de Barra Velha, Peterson comentou 137 

sobre a dificuldade que está encontrando para realizar cirurgias ginecológicas. Dito que 138 

único hospital que vem fazendo cirurgias em ortopedia é o Instituto Santé, de Campo 139 

Alegre que se preparou para tal. Os demais da região, se colocaram a disposição para 140 

realizar outras pequenas cirurgias através do consórcio, porém, não avançaram. g) 141 

Weknow:   Objetivando uma maior agilidade, foi comentado que o Weknow mudou a 142 

versão. Também comentado que está sendo preparado um edital para registro de preço 143 

para outros serviços que os municípios quiserem utilizar. Quem tiver interesse poderá 144 

participar. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Eu, 145 

Marcia Regina Ebert lavrei a presente ata. 146 
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