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Ata da 9ª reunião do comitê de urgência e emergência do município de Ponta Grossa. No 1 

decimo dia do mês de abril de dois mil e dezenove nas dependências da 3ª Regional de 2 

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

presentes nesta reunião: representantes Samu: Dra Adriana Pacholok, Dr. Rafael Brandão, 4 

Diogo Emanuel da Silva, Alexandre Costa Basso, HMAP: Karin Agner, HGU: Ana Paula 5 

Fercho HURCG: Lindomar Aguiar, Fernando Torres, HBJ: Camila Miara, C.C.R.: Flaviane 6 

Luiza, 2o G.B.: Cap. Fidalgo, 3a Regional de Saúde: André Luiz Lisboa, Ana Paula Giacomo, 7 

CMS: Luiz Carlos Gorchinski, FMS: Luiz Antonio Delgobo, UPA: Tamyris Corrêa, Roberson F. 8 

de Oliveira, Juliano P. Steurer, Gabriela Souza Cordeiro, Hospital Santa Casa de 9 

Misericórdia: Simone Monçalves, Marcela S. Mendes, Conselho tutelar NORTE: Tania Mara 10 

Gonçalves, Policia Militar: Cap. Thyago A. Oliveira, Hospital São Camilo: Charles R. P. 11 

Aurelio, Caminhos do Paraná: Cesar Chicoli.  A reunião iniciou-se as quatorze horas e cinco 12 

minutos. Iniciado a reunião com DR. Rafael Brandão relatando a dificuldade dos temas 13 

discutidos nas reuniões chegarem até os envolvidos, na sequencia pontua as duas pautas 14 

da Comitê, o comunicados de fechamentos dos serviços e a dificuldade no recebimentos 15 

dos pacientes encaminhados pelo SAMU, pelos médicos dos pronto atendimentos. Nesse 16 

primeiro ponto, sobre a comunicação dos fechamento das porta de forma equivocada, 17 

Camila Miara representante do HBJ, relata que para o fechamento correto do PA do 18 

Hospital Bom Jesus, necessita que alguma irmã assine a notificação, porem quando esse 19 

fechamento se dá no período da noite, o plantonista geralmente não informa a irmã, 20 

ficando a cargo de cada plantonista a assinatura e o fechamento, Camila sugere que seja 21 

feito uma notificação oficial para a instituição sobre esses situações, para que o caso 22 

chegue a direção do Hospital Bom Jesus e para os responsáveis pelo pronto atendimento 23 

tomem ciência. DR. Rafael Brandão reitera que o modo que são feitos os fechamentos dos 24 

PA, na maioria das vezes, não são legais nem jurídica, nem administrativamente, visto que 25 

só tem validade quando as notificações contem assinatura do diretor técnico, então na 26 

sequencia Camila informa que o HBJ está sem diretor técnico no momento. DR. Rafael 27 

sugere que quando for esgotada a capacidade da emergência, o hospital entre em contato 28 

com o SAMU via telefone, e informe a situação, para que possa ser feito um 29 

remanejamento de pacientes. Dra. Adriana relata que o problema dos fechamentos dos 30 
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prontos atendimentos está acontecendo sobre a alegação do médico estar com a demanda 31 

elevada e não devido ao esgotamento da capacidade física, sendo o único motivo que se 32 

justificaria o fechamento. Lindomar coloca que muitas vezes o medico do PA é tratado de 33 

forma ríspida pelo médico do SAMU, o qual usa o fato de ser a autoridade sanitária do 34 

momento para forçar alguma situação, dada essa situação Dra. Adriana sugere que quando 35 

isso vier acontecer, passar o nome do médico para a coordenação do SAMU tomar as 36 

devidas providencias. O Secretário Adjunto Luiz A. Delgobo então abre discussão sobre a 37 

segurança das equipes do SAMU no momento da abordagem e atendimento das vítimas, 38 

reforçando que é fundamental o médico regulador fazer uma triagem completa e detalhada 39 

em caso de pacientes psiquiátricos, drogadição e etilizados, então Dr. Rafael Brandão 40 

informa que já foi reforçado com os médicos reguladores do SAMU , porem tem casos em 41 

que há dificuldade de prever algumas situações, pois o paciente esta colaborativo e ao 42 

entrar na viatura começa a ficar agressivo. Dra. Adriana pergunta ao Capitão Thyago sobre 43 

a possibilidade de ser feito uma ronda aos redores das bases do SAMU devido as ameaças 44 

que as equipes vêm sofrendo nas últimas semanas, o mesmo informa que sim, porém não 45 

há como ter exclusividade, devido a falta de efetivo e viaturas. Seguindo, Dra. Adriana 46 

questiona Charles do Hospital São Camilo sobre a possibilidade de pacientes psiquiátricos 47 

serem encaminhado diretamente do atendimento do SAMU ao Hospital São Camilo, não 48 

precisando passar pela Central de Leitos e Hospital Municipal Amadeu Puppi, o mesmo 49 

relata que não tem como absorver, pois tais pacientes psiquiátricos são regulados pela 50 

Central de Leitos, e o fluxo precisa se manter assim. Posteriormente André informa que o 51 

estado está com déficit de leito para a saúde mental, então tais casos tem uma entrada de 52 

ordem cronológica e por gravidade, pela CPM (Centro Psiquiátrico Metropolitano). Dra. 53 

Adriana faz a apresentação da Dra. Tamyris nova diretora técnica da UPA Santa Paula, a 54 

qual relata que estar tendo dificuldades recorrentes de contato com o Hospital da Criança, 55 

só sendo possível contato depois de conseguir o telefone particular do plantonista. Na 56 

sequencia Gabriela da UPA Santa Paula informa está tendo algumas dificuldades quanto ao 57 

entendimento de vagas que entram pela Central de Leitos, onde ela relata que a central faz 58 

a liberação da vaga com a observação de “vaga zero”, porem o hospital de destino informa 59 

não se tratar de vaga zero, então Dra. Adriana explica que quem vai definir se é vaga zero 60 
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é o médico regulado do SAMU e não a Central de Leitos. Finalizando Dra. Adriana coloca 61 

que a próxima reunião do comitê de urgência será as 14 horas no dia 08/05/2019, então a 62 

reunião se encerra as quatorze horas e quarenta e cinco minutos. Onde eu Alexandre Costa 63 

Basso lavrei e assino esta ata. 64 
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