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1

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas,

2

em Cardoso Moreira /RJ, foi realizada a quarta reunião ordinária do ano de dois mil e

3

dezesseis da Comissão Intergestores Regional Noroeste, contando com a presença dos

4

seguintes membros: Diogo Coimbra, Secretário Executivo da CIR Noroeste; Bruno

5

Santos, Assistente da Secretaria Executiva da CIR Noroeste; Secretaria Municipal de

6

Saúde de Bom Jesus do Itabapoana: Francisco de Assis Oliveira Neto ( Gestor);

7

Secretaria Municipal de Saúde de Cardoso Moreira: Raquel Belmonte da Fonseca

8

(Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Italva: Olympia Souza Mulins

9

(Gestora); Fábio Pontes ( Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna:

10

Marcelo Poeys ( Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Miracema: Andréa Freire

11

(Gestora); Secretaria Municipal de Saúde de Natividade: Ana Godoy ( Gestora);

12

Secretaria Municipal de Saúde de Varre-Sai: Silvana Viana Ferreira (Gestora) e

13

Luciano Brito (Suplente). A plenária contou com a presença da representação da SES

14

de sete Secretarias Municipais de Saúde, sendo seis Secretários de Saúde: Bom Jesus

15

do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Miracema, Natividade, Varre-Sai e um suplente,

16

Cardoso Moreira. Ficou sem representação a Secretaria Municipal de Saúde de

17

Aperibé, Cambuci, Itaocara, Laje do Muriaé, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua e

18

São José de Ubá. Diogo iniciou à reunião, agradecendo a presença de todos e

19

agradeceu especialmente ao município de Cardoso Moreira pela recepção de todos.

20

Diogo apresentou o novo Gestor de Saúde do município de Bom Jesus do Itabapoana,

21

a Sr. Francisco de Assis Oliveira Neto. Diogo expôs os seguintes pontos de pauta, I.

22

Pactuação: 1. Aprovação das Atas da 2º e 3º Reunião Ordinária da CIR

23

Noroeste, realizada em Aperibé/RJ e Bom Jesus do Itabapoana (AR/SES). Diogo

24

informou que a minuta da Ata foi disponibilizada aos Gestores anteriormente por e-

25

mail para sugestões de inclusões e revisão de texto e Pactuação na 4ª Reunião Plenária

26

CIR de 2016. Por falta de Quórum as atas não foram pactuadas. 2. Considerações

27

finais da Região Noroeste acerca do Plano da Atenção Oncológica do Estado do
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Rio de Janeiro (AR/SES). Diogo informou que este ponto foi solicitado pela

29

Assessoria de Regionalização. Diogo explicou o que foi discutido pelos técnicos na

30

CT, e que essas considerações serão inseridas na deliberação. Não houve pactuação

31

por falta de Quórum. 3. Projeto sobre o I Seminário de Planejamento Regional da

32

Região Noroeste, com o uso do Recurso do PlanejaSUS alocado no município de

33

Natividade - Deliberação CIB/RJ nº 1.727 de 14 abril de 2012 (Natividade).

34

Diogo informou que este ponto de pauta foi uma solicitação feita por Ana Godoy,

35

Secretária Municipal de Saúde da SMS de Natividade. Diogo mostrou aos presentes o

36

Projeto do I Seminário de Planejamento Regional da Região Noroeste, que será

37

executado com o uso do Recurso do PlanejaSUS alocado no município de Natividade

38

- Deliberação CIB/RJ nº 1.727 de 14 abril de 2012. O ponto não foi pactuado por falta

39

de Quórum. II. Informes: 1. Atestado de conclusão do Polo do Programa de

40

Academia

41

36285484000113008 do município de Miracema – Ofício SMSM nº 25/2016.

42

Diogo informou que este ponto foi solicitado por Andréa Freire, Secretária Municipal

43

de Saúde de Miracema. Andréa explicou sobre o atestado de conclusão do referido

44

Polo do Programa de Academia da Saúde, que será encaminhado à CIB para

45

apreciação e informou que a obra já foi finalizada. 2. Solicitação de resposta das

46

áreas técnicas da SES e do Ministério da Saúde sobre o Plano da RAPS da

47

Região Noroeste. Diogo informou que este ponto foi uma solicitação feita pelos

48

Secretários de Saúde da Região, e explicou que se trata de um questionamento sobre a

49

situação do Plano da RAPS da região e os gestores presentes, na ocasião, solicitaram

50

que fosse enviado à SES e ao MS um documento da CIR com tal questionamento.

51

Diogo informou que o plano já foi feito e atualizado no GT de Saúde Mental ocorrido

52

ano passado. 3. Plano da RUE da Região Noroeste. Diogo explicou que o objetivo

53

deste ponto seria abordar a discussão realizada pelo GT RUE, em reunião no dia

54

17/05, onde surgiram diversas dúvidas, inclusive quanto ao financiamento. Diogo

da

Saúde,

Modalidade

Básica,

com

proposta

número
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falou que os Srs. D’Stefano Silva e Eduardo Lenini não puderam estar presentes à

56

reunião e informou que para dar continuidade ao Plano da Rede de Urgências e

57

Emergências da região Noroeste, se faz necessário que os Secretários Municipais de

58

Saúde compreendam melhor como se é construída está Rede e seu funcionamento e

59

financiamento. Diogo informou que as portarias serão encaminhadas a pedido do Sr.

60

D’Stefano onde o mesmo solicita uma atenção maior no item da Portaria 2026 de

61

2012,

62

Art. 33: As despesas da Central de Regulação Médica das Urgências e das Un

63

idades

64

responsabilidade compartilhada, de forma tripartite, entre a União, Estados e M

65

unicípios,

66

União a 50% (cinquenta por cento), a do Estado, no mínimo, 25% (vinte e ci

67

nco

68

25% (vinte e cinco por cento) do valor de referência. Diogo informou que o

69

plano já está praticamente pronto, faltando alguns pontos que devem ser pactuados.

70

Andréa Freire, Gestora da SMS de Miracema, informou que em conversa com o

71

Secretário Estadual de Saúde, o mesmo falou da importância da Rede Cegonha e da

72

RUE e leitos de retaguarda e pediu mais união na região. Andréa falou que os técnicos

73

não tem ido as reuniões da RUE. Diogo informou que por solicitação dos gestores

74

este ponto voltará para pauta de Julho para ser discutido a questão do financiamento.

75

4. Curso que será fornecido pela UNACON do HSJA em relação a oncologia de

76

cuidados paliativos para a região Noroeste. Diogo informou a pedido do Sr.

77

D’Stefano Silva, Apoiador COSEMS, sobre o curso que será fornecido pela

78

UNACON do HSJA em relação a oncologia de cuidados paliativos para darmos

79

andamento na questão do acompanhamento domiciliar e a construção da Rede de

80

Oncologia da região Noroeste. Diogo informou que o curso será no dia 06 de Julho de

81

2016, no Auditório do Hospital São José do Avaí os profissionais que irão ministrar o

que

diz

no

Móveis

por

serão

correspondendo

cento)

e

seu

a

a

do

de

parcela

Município,

no

da

máximo,
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curso são profissionais que trabalham no setor de Oncologia do Hospital São José do

83

Avaí, explicou que dos 14 municípios da região Noroeste, todos terão direito a 4

84

vagas, sendo que estes profissionais depois irão difundir a capacitação em seus

85

municípios com outros profissionais. Poderão participar: 1 médico (preferência

86

Atenção Básica), 1 enfermeiro da Atenção Básica, 1 nutricionista, 1 assistente social

87

ou psicólogo. Diogo falou que os municípios deverão encaminhar por e-mail o nome e

88

a categoria profissional daqueles que irão participar, até o dia 01 de julho de 2016, de

89

forma que a direção do Hospital São José do Avaí possa se organizar, e explicou que

90

o objetivo do curso é Capacitar os profissionais municipais no atendimento aos

91

pacientes em tratamento de oncologia com cuidados paliativos e proporcionar que os

92

profissionais municipais tenham subsídios de como agir em intercorrências com os

93

pacientes em tratamento de oncologia. 5. Alteração no calendário da CIR com a

94

não realização da Reunião Ordinária da CIR no mês de Agosto, seguindo o

95

cronograma da CIB. Diogo informou que este ponto foi solicitado pela Assessoria

96

de Regionalização para informar aos Secretários Municipais de Saúde, que em Agosto

97

não haverá reunião da CT, CIB e CIR, seguindo o calendário CIB. 6. Reiteração da

98

implantação do Grupo Condutor Municipal da Rede Cegonha. Diogo explicou

99

que a região já possui o grupo condutor implantado e ativo, e informou que o Plano da

100

RC já passou em CIB e enviado para o Ministério, onde o mesmo foi devolvido e está

101

em análise pelo GC, onde está sendo reorganizado. Olympia Souza Mulins, Gestora

102

da SMS de Italva questionou se já foi definida a referência da gestante de alto risco?

103

Diogo informou que o HSJA (Hospital São José do Avaí) não teve interesse em ser

104

referência. Marcelo Poeys Gestor da SMS de Itaperuna informou que estão

105

articulando com o HSJA para que o mesmo reveja esse posicionamento. 7.

106

Solicitação da indicação de 1 (um) articulador de cada Secretaria Municipal de

107

Saúde para Vigilância das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT/SES).

108

Diogo informou que este ponto foi solicitado pela DCNT. Diogo explicou sobre este
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ponto e lembrou que o mesmo foi pautado em CIB. Diogo informou que apenas os

110

municípios de Natividade, Porciúncula e Varre-Sai se manifestaram e indicou o email

111

para entrarem em contato com a DCNT. 8. Solicitação da indicação de 1 (um)

112

técnico de cada Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar a verificação,

113

que será realizada por técnicos do NDVS, das informações sobre estoque da

114

vacina VOPt fornecidas pelas Coordenações Municipais de Imunização, no

115

contexto do Plano de Erradicação da Poliomielite. A visita será realizada por

116

técnicos do NDVS e por técnico indicado pela Secretaria de Saúde (não sendo o

117

profissional que realizou o levantamento do estoque e o informou à SES).

118

Também apoio de veículo da SMS para deslocamento da equipe. Diogo falou que

119

a Sra. Lucinéa Neves, Coordenadora do NDVS da região Noroeste, o informou que

120

nenhum município da região Noroeste possui problemas de estoque desta vacina. 9.

121

Comunicado SES/AR/SECIRNO nº 08/2016 sobre Grupos Condutores, Grupos

122

de Trabalho, CIES e CIB. Diogo informou que o comunicado contendo o

123

andamento dos grupos técnicos no âmbito da CIR, que ocorreram entre as reuniões

124

desta comissão, será enviado via e-mails aos membros da CIR. Poderá ser feitos

125

destaques, na ocasião da reunião, aos principais pontos discutidos nos grupos.

126

Compõe o comunicado os itens de pauta da Reunião ordinária da CIB-RJ, de interesse

127

regional. 10. Informes COSEMS. Diogo explicou que a capacitação do

128

Sistema Bi Intus não poderá ocorrer no Mês de Junho, pois o técnico já estará à

129

disposição de outras regiões. No mês de Julho as datas possíveis são quartas ou

130

quintas feiras com exceção do dia 07 de julho que já estará fazendo na região Serrana.

131

Conforme discutido é necessário o carro para buscar e levar o técnico a Niterói, a

132

alimentação e o local com computadores suficientes para 1 ou 2 técnicos por

133

municípios (depende do tamanho do laboratório de informática). No caso a Noroeste

134

seriam 14 ou 28 pessoas. O técnico Hélio informou que se o local tiver wifi os

135

participantes poderão levar os seus notebooks. Ficou decidido que a capacitação será
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em Itaperuna, o mesmo município ofereceu estadia para o técnico, já o município de

137

Cardoso Moreira irá buscar o técnico e o município de Natividade ficará responsável

138

por levá-lo. Diogo informou que a inscrição do Mais Médico vai até o dia 30/06/2016,

139

os municípios interessados deverão enviar e-mail para: sab@saude.rj.gov.br com

140

cópia para edu.permanente@saude.rj.gov.br. Diogo informou que a próxima CIR

141

acontecerá no dia 19/07/2016, no município e Italva. Diogo agradeceu a presença de

142

todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a

143

plenária às doze horas. Para constar, eu, Bruno Santos, Assistente da Secretaria

144

Executiva da CIR Noroeste, lavrei a presente Ata. Cardoso Moreira, vinte e três de

145

junho do ano de dois mil e dezesseis.

