
            SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de                 
Urgência - Ponta Grossa 

ATA Reunião Coordenação                                                                                            Página 1  
 

 
 
Ata da 12ª reunião do Comitê de Urgência e Emergência do Município de Ponta Grossa. No 1 

decimo quarto dia no mês de agosto de dois mil e dezenove nas dependências da 3a 2 

Regional de Saúde, situada na rua Dr. Paula Xavier número 743, centro, Ponta Grossa. 3 

Estiveram presentes nesta reunião: representantes SAMU: Alexandre C. Basso, Adriana 4 

Pacholok, Rafael Brandão, Diogo Emanuel da Silva CMS: Luiz Carlos Gorchinski, Hospital 5 

Santa Casa de Misericórdia: Simone Monçalves, Miguel Schwiski Alessandra P. de Aguiar, 6 

UPA Santa Paula: Tamyris Correa, Roberson F. Oliveira, SESA: Jailson Krechinski, Hospital 7 

Municipal Amadeu Puppi: Karin C. Agner, CCR Rodonorte: Flaviane Luiza, Hospital Bom 8 

Jesus: Camila Miara, Basilio Galvan, Marcelo Tessari 3ª Regional de Saúde: André L. A. 9 

Lisboa, Ana Paula Giacomo Caminhos do Paraná: Elton Rupel, Hospital da Criança: Jose 10 

Andre de Lima, Raquel Mocelim Conselho Tutelar Norte: Tania Mara Gonçalves, HURCG: 11 

Divonir Gibala, Lindomar Aguiar. A reunião iniciou-se as quatorze horas e cinto minutos, 12 

Dra. Adriana dá início a reunião expondo um dos temas sobre a questão de ética onde 13 

tivemos dois casos onde o primeiro deu-se no Hospital Regional onde um print screen da 14 

tela do prontuário médico acabou indo parar nas redes sociais, outro que aconteceu no 15 

âmbito da Santa Casa de Misericórdia que gerou um atestado médico falso, então Dra. 16 

Adriana sugere que seja reforçado com os coordenadores e colaboradores de todos os 17 

setores sobre essa questão do cuidado com dados do paciente, Dr. Miguel então pontua 18 

que o médico dono do carimbo do atestado não é servidor da Santa Casa, apenas foi usado 19 

o bloco de papel para a confecção do atestado. Seguindo Dra. Adriana pergunta a Jailson 20 

sobre a questão da liberação do helicóptero SAUDE 03 que faz parte da frota do SAMU para 21 

o evento do dia 22 de agosto referente a comemoração aos 80 anos do 2ºGB de Ponta 22 

Grossa, por um período de até 30 minutos, o mesmo explica que sim, que foi acordado com 23 

a SESA e com o comando do 2ºGB, porem a equipe do helicóptero ficara a disposição caso 24 

haja alguma ocorrência nesse tempo, a prioridade é a ocorrência. Dra. Adriana questiona 25 

sobre a regionalização, Jailson explica que ainda está ocorrendo o processo burocrático nas 26 

mãos dos prefeitos e secretários das cidades participantes, e que ainda está havendo 27 

alguma dificuldade por parte do consorcio com a questão de equipes, e que a princípio a 28 

regionalização dar-se-á no primeiro momento com 9 municípios que já assinaram o 29 

contrato, podendo aderir mais 2 que são Castro e Irati, porem nada concreto ainda. Luiz 30 
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Gorchisnki aponta que o Conselho do SAMU regional, pelo regimento interno ficou acordado 31 

que as reuniões se dariam trimestrais, porem a ultima reunião foi em 23/04/19 não tendo 32 

as subsequentes, e isso vai contra o regimento interno, André justifica que a reunião 33 

ocorreria na sexta dia 16/08, porem a 3º regional está passando pelo PRI(planejamento 34 

regional integrado), e esse planejamento tem ocupado a todos de forma completa, e os 35 

gestores estão sobrecarregados, e também o responsável pelo consorcio  ficou de enviar 36 

até o dia 20/08 as, para assim ter algo concreto para tais reuniões. Dra. Adriana questiona 37 

sobre a tomografia do Hospital Bom Jesus, André informa que ainda esta em processo de 38 

aprovação por parte do governo e não tem uma posição definida, ele também explica que 39 

no momento Dra. Tatiana responsável do Hospital Regional estava em tratativa com a 40 

Regional de Saúde para que os pacientes referenciados a neurocirurgia  pelo HBJ poderem 41 

ser absorvidas pelo Hospital Regional, e que no momento ainda não tinha um resposta 42 

sobre esse novo fluxo. Dr. Marcos Tessari expõe a dificuldade que a falta desse tomógrafo 43 

esta causando, pois rotineiramente paciente precisam de tomografia de controle, e 44 

transferir esses pacientes para ir fazer o exame em outro hospital e retornar para o Hospital 45 

Bom Jesus corre um grande risco, devido o quadro de vulnerabilidade com esses pacientes, 46 

Lindomar conta que devido a essa falta de tomografia no HBJ isso está refletindo no padrão 47 

da UTI do Hospital Regional, onde pulou de 3 pacientes em média para 5 pacientes 48 

internados. Basílio relata sobre o aparelho de tomografia do Hospital  Bom Jesus que houve 49 

uma sinalização positiva do secretário de saúde, então foi encaminhado um projeto para 50 

adesão do mesmo, porem além de todo processo burocrático para o tramite que vai desde 51 

a licitação, aprovação, possível contestação de empresas perdedoras tem mais as empresas 52 

do mercado que pedem em média mais 120 dias após o pagamento para a entrega do 53 

aparelho, e no melhor dos cenários só seria possível para junho do ano que vem, ele 54 

informa que foi feito um pré contrato com um fornecedor que tem apenas uma unidade do 55 

tomógrafo a pronta entrega, e o aparelho se encontra no Brasil, para tentar segurar esse 56 

aparelho até que se de uma solução, porem o contrato já está expirando, e se algum 57 

comprador fechar negócio acabará perdendo tal oportunidade, pensou-se então em um 58 

modelo de financiamento onde o governo de forma emergencial faria tal liberação da verba, 59 

isso faria com que essa situação se resolvesse em 30 a 40 dias, tendo em vista que o 60 
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Hospital Bom Jesus é o único serviço de referência em Neurocirurgia da região e a falta 61 

desse tomógrafo está desencadeando diversas sobrecargas em outros serviços e assim 62 

prejudicando o atendimento à população, e com essa liberação da verba em caráter 63 

emergencial todo esse transtorno se normalizaria. Alessandra informa que a Santa Casa de 64 

Misericórdia fará a dedetização do Ponto Atendimento no dia 23/08 as 23H00 até o dia 65 

24/08 as 14H00 impossibilitando assim o recebimento de pacientes. Por fim fica agendado 66 

a próxima reunião para o dia 18 de setembro de 2019, então a reunião se encerra as 67 

quatorze horas e cinquenta minutos, onde eu Alexandre Costa Basso lavrei e assino esta 68 

ata. 69 
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Alexandre Costa Basso________________________________________________________ 72 
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