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2)Participantes Convidados
Instituição

Função
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Hospital São Vicente de Paulo

Administrador

José Luiz Branquinho

CENOM Natividade

Técnico

Marcelo de Oliveira

CENOM Natividade

Técnico

Arthur Marcelo

1

Diogo deu início à reunião, explicou que Carina chegaria um pouco atrasada e agradeceu a presença de

2

todos e agradeceu especialmente ao município de Bom Jesus pela recepção de todos. Diogo expôs os

3

seguintes pontos de pauta, sendo: Apresentação: 1. Apresentação do serviços hospitalares do

4

Hospital São Vicente de Paulo: Diogo explicou que este foi um ponto solicitado por Sávio Sabóia,

5

Secretário Municipal de Saúde do município. Sávio solicitou que o senhor José Luiz Branquinho

6

apresentasse aos Secretários de Saúde presentes os serviços prestados pela unidade. 2. Apresentação

7

do Centro Educacional Nosso Mundo: Diogo explicou que este ponto foi solicitado por Ana Godoy,

8

Secretária Municipal de Saúde do município. Representante da unidade CENOM, o senhor Arthur

9

Marcelo explicou a todos sobre o processo de expansão da unidade, que passará de modalidade única,

10

para CER tipo II, a ser utilizado como prestador na construção do Plano da Rede de Cuidados à Pessoa

11

com Deficiência da Região Noroeste. Arthur explicou que a região não sabe o que é ficar sem uma

12

estrutura em saúde auditiva, que cada paciente sai por mês em doze mil reais, que o SUS paga por cada
2
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prótese, apenas quinhentos reais, e lembrou que o fato dos aparelhos usados serem dinamarqueses e

14

suíços, sobem seu preço frequentemente com o aumento do dólar, e mostrou todo o trabalho que o

15

PROASA em Natividade realiza. Arthur explicou que pela portaria todos os técnicos que trabalham na

16

unidade têm que ser pós graduados, elevando o custo desses tratamentos, e lembrou que no passado a

17

região estava perdendo vagas, atentando que na região noroeste não há nenhum tipo de reclamação no

18

atendimento do PROASA, que atende três regiões do Estado, Norte, Noroeste e Serrana, e lembrou que

19

a situação hoje me dia se agrava, mas que a região pode acelerar o processo, pois eles já fazem parte da

20

rede, o que facilita a entrada no plano da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência. Arthur explicou

21

que a instituição na região é a única que faz um diagnóstico diferencial entre autismo e saúde auditiva,

22

pois há atendimentos sendo realizados de forma errada em outros locais e que é a única do Brasil que

23

possui acordo com o Instituto Benjamin Constant. Arthur finalizou explicando que no ano de 2015 eles

24

realizaram treze mil atendimentos para protetizados e que adquiriram dois aparelhos BERA, existindo

25

apenas cinco aparelhos no país. Arthur explicou que os atendimentos em Natividade somam cento e dez

26

atendimentos por mês, sendo atendido as três regiões mencionadas, e que a proposta para a região seria a

27

de se adequar na política da rede de cuidados e na portaria nova, já que a portaria que os norteia, foi

28

revogada. Arthur destacou que não tem como mais os procedimentos serem divididos com a matriz,

29

ficando apertado para a unidade financeiramente, trabalhando com dificuldades, lembrando que estão

30

pleiteando também o credenciamento em CER II e que disponibilizarão através da matriz do RJ de cerca

31

de quinhentos mil reais para viabilizar esse projeto de quase mil metros quadrados, bastando eles terem

32

o credenciamento da unidade. D’Stefano informou que levará essas observações para a reunião do GT

33

de RCPD. 3. Esclarecimentos aos Secretários Municipais de Saúde sobre as discussões realizadas

34

no GT de RCPD e explicação do instrutivo de reabilitação da rede: Carina explicou que este ponto

35

será apresentado por D’Stefano Silva, técnico do município de Itaperuna. D’Stefano explicou aos

36

presentes sobre as dicussões que foram realizadas no GT acerca do Decreto 7988 e do Instrutivo de

37

Reabilitação necessário para a construção do plano, mostrando ao Secretários como é importante terem

38

presentes nas reuniões os técnicos indicados pelas Secretarias Municipais de Saúde. D’Stefano explicou
3
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que já foram realizadas nas reuniões da CIR, duas apresentações de Centros que poderão ser utilizados

40

como centros de referências na rede, como o de Itaperuna e o de Natividade, e que neste momento está

41

em discussão no Grupo de Trabalho da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência a construção do

42

Plano a que cabe a rede, onde os técnicos analisarão as portarias a que cabe o plano estudando a

43

necessidade de inclusão ou não dessas instituições. D’Stefano lembrou que a próxima reunião do GT de

44

RCPD foi marcada para o dia 17/05 às 13:00 na sede da CIR Noroeste. II. Pactuação: 1. Aprovação

45

da Ata da 2º Reunião Ordinária da CIR Noroeste, realizada em Aperibé/RJ: Carina explicou que a

46

minuta da Ata foi disponibilizada aos Gestores anteriormente por e-mail para sugestões de inclusões e

47

revisão de texto e Pactuação na 3ª Reunião Plenária CIR de 2016, mas que seria pactuada na próxima

48

reunião, pois não tivemos quórum nesta reunião para pactuação. 2. Descredenciamento -

49

Impossibilidade do município de Bom Jesus do Itabapoana ser referência à Política de Atenção

50

Integral à Pessoa com Doença Falciforme: Carina explicou que este ponto foi solicitado e que seria

51

apresentado por Sávio Sabóia, Secretário Municipal de Saúde do município. Carina explicou que Sávio

52

poderia explicar sobre o tema, mas o lembrou que o mesmo não poderia ser pactuado devido a falta de

53

quórum. Laura Arêas, técnica de Bom Jesus, explicou que o município recebeu há um tempo atrás um

54

ofício da SES referente a questão do ambulatório de baixa complexidade na questão da doença

55

falciforme e Laura explicou que constam Itaperuna e Varre-Sai com ambulatório pactuados e que não

56

estão em funcionamento, mas que consta que Itaperuna atenderia diversos municípios da região

57

Noroeste e Varre-Sai (Natividade e Porciúncula) atenderia os outros. Bom Jesus atenderia a si mesmo.

58

D’Stefano lembrou que em uma reunião anterior, Varre-Sai solicitou seu descredenciamento. Laura

59

explicou que entrou em contato com um técnico da hemorede e que o mesmo a explicou que ela não

60

precisaria ter um médico específico, mas que poderia ser um pediatra capacitado ou um profissional

61

médico capacitado para começar no ambulatório, começando com consultas médicas e exames. Sávio

62

explicou sobre a impossibilidade do município ser referência à Política de Atenção Integral à Pessoa

63

com doença Falciforme a nível estadual, pois não poderia atender a todos, apenas a si próprio e mostrou

64

interesse em iniciar esses atendimentos. Sávio lembrou que no ano de 2013 foi feita uma deliberação
4
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CIR pactuando esse procedimento. Diogo informou que viu a deliberação e confirmou à Sávio essa

66

pactuação, sendo a deliberação CIR NO 23 de 27/08/2013. Diogo lembrou que a região está sem essa

67

referência para esses atendimentos, não possui nenhuma referência para esse atendimento, uma vez que

68

a dra. Sandra, que atendia à região, não o faz mais, apenas de modo particular e o único médico que

69

realizava esse atendimento aposentou. Ficou decidido que Diogo visse essa questão com a Assessoria de

70

Regionalização. II. Informes: 1. Exame Citopatológico Cérvicovaginal realizados pelo Hospital

71

Escola Álvaro Alvim, em Campos dos Goytacazes: Carina explicou que este ponto foi solicitado pela

72

SMS de Porciúncula e que seria apresentado por D’Stefano Silva, técnico do município. D’Stefano

73

explicou que os técnicos questionam que o laboratório do Hospital Escola Álvaro Alvim, que realiza o

74

exame Citopatológico Cervicovaginal, entrega os resultados dos exames sem o menor sigilo, muito deles

75

abertos, havendo diversas reclamações. Diogo Coimbra, Secretário Executivo da CIR, informou que

76

avisará à SES através de um ofício. 2. Regulação para gestantes de alto risco: Carina explicou que

77

este ponto foi solicitado por Bárbara Lacerda, Secretária Municipal de Saúde de Porciúncula. Bárbara

78

não pôde estar presente, e D’Stefano explicou que, em conversa com os demais gestores da região, os

79

mesmos pediram que a SES se manifeste por escrito sobre essa situação, devido a demora da regulação

80

em retornar a solicitação via SER ou muitas das vezes sobre o fato das gestantes estarem sendo

81

encaminhadas a municípios distantes da região. Assim, a região Noroeste solicita esclarecimento como

82

são realizados a regulação das vagas para Itaperuna (HSJA) e Campos (Plantadores de Cana) via SUS,

83

via Ministério da Saúde ou Chamamento Público, pois, ao serem contactados, os prestadores próximos

84

informam que não atendem nenhum município da região Noroeste. Os gestores alegam que não há o

85

retorno dos contatos com a regulação, que os seis leitos NEO que existem no Hospital São José do Avaí

86

não dão conta de toda a região e do Estado e que não há na região atendimento para as gestantes de alto

87

risco. Foi decidido pelos secretários presentes que Diogo faça um ofício e encaminhe à SES sobre esses

88

problemas e que sejam convidados para a próxima CIR em Cardoso Moreira o representante da

89

Regulação e um representante do Hospital São José do Avaí. Carina explicou que o Grupo Condutor que

90

elaborou o Plano da Rede Cegonha volte a se reunir para fazer os ajustes necessários solicitados pelo
5
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Ministério da Saúde e retorne o Plano da região para o Ministério da Saúde, e Diogo e D’Stefano

92

afirmaram que irão fazer essa reunião no mês de maio. 3. Atestado de conclusão do Pólo do Programa

93

de Academia da Saúde, Modalidade Básica, com proposta número 36285484000113008 do

94

município de Miracema – Ofício SMSM nº 25/2016. Carina explicou que este ponto foi solicitado por

95

Andréa Freire, Secretária Municipal de Saúde de Miracema, mas não tinha representante do município

96

na reunião e o ponto foi retirado de pauta. 4. Proposta de Aquisição de Equipamento e Material

97

Permanente número 36285.484000/1160-01 do município de Miracema – Ofício SMSM nº 48/2016

98

Carina explicou que este ponto foi solicitado por Andréa Freire, Secretária Municipal de Saúde de

99

Miracema, mas não tinha representante do município na reunião e o ponto foi retirado de pauta. 5.

100

Discussão sobre os serviços de Neurologia, Cardiologia e UTI Neonatal do Hospital São José do

101

Avaí: Carina explicou que este ponto foi solicitado por Marcelo Poeys, Secretário Municipal de Saúde

102

de Itaperuna. Marcelo explicou aos presentes sobre a questão da UTI NEO do hospital, que tinha 10

103

leitos, mas que o hospital São José do Avaí perdeu 4 leitos, tendo agora 6 leitos e que estão estudando a

104

possibilidade de solicitarem o cadastro de mais 2 leitos, ou seja, estão aguardando o retorno do processo

105

de recredenciamento. Marcelo explicou que está vendo junto com o Núcleo de Itaperuna a possibilidade

106

de remanejamento do teto MAC para cobrir essas despesas de leito pré-natal, mas estão vendo

107

administrativamente. Marcelo falou que um tempo atrás foi solicitado que fizesse para Itaperuna um

108

remanejamento de PPI no valor de duzentos mil reais para a área de Cardiologia, e que quem intercedeu

109

para essa realização na época não se atentou para as legislações pertinentes ao SUS e ao gestor, e aí

110

enviaram os duzentos mil para cobrirem a despesa da UTI NEO, mas com verba carimbada para

111

cardiologia, e que quando chegou esse papel para ele assinar, ele informou que não assinaria. Marcelo

112

explicou que esse incentivo seria um incentivo extra para cardiologia, que esse procedimento teria sido

113

aprovado até em CIB, que este recurso está sendo usado para a cardiologia, mas na época que foi feito

114

esse procedimento, não foi para ser utilizado na cardiologia, e sim, para os leitos de UTI-NEO, para as

115

despesas de UTI. Marcelo quer deixar claro que esse valor está sendo usado para a área correta e que

116

deixou isso claro com o Dr. Nelson e com a Tatiana, da SAECA, e que agora estão vendo uma forma de
6
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tentar salvar, fazerem algo para a área de UTI-NEO, tendo uma luz no fim do túnel com o teto MAC,

118

talvez implementá-lo, mas que estão vendo isso juridicamente, com todos os meios dentro da lei. Sobre

119

neurologia, Marcelo explicou que a SMS de Itaperuna foi surpreendido há pouco tempo de uma dívida

120

de mais ou menos dois milhões de reais da UTI Neuro, a serem pagos ao Hospital São José do Avaí

121

referente ao pagamento de molas, stents utilizadas para cirurgia, e que antigamente o Estado pagava

122

esses procedimentos via processo administrativo, complementando a tabela SUS, mas que isso não

123

existe mais desde 2013, sendo implementado no teto financeiro. Marcelo informou que a SMS e o

124

hospital não estavam sabendo, que não foi oficialmente informado nada à Itaperuna e que com isso o

125

hospital continuou protocolando o processo junto ao Estado e que aí, a empresa que é fornecedora é que

126

levou tudo de mão beijada, toda essa documentação, e na análise da SMS de Itaperuna, isso não tem

127

base jurídica nenhuma e nem legalidade para que Itaperuna pague esse débito para com o Hospital São

128

José do Avaí, e que estão também avaliando a possibilidade de fazerem esse pagamento de agora para

129

frente, porque o dinheiro está vindo no teto, já foi identificado, e que estão avaliando o pagamento de

130

agora para frente. Quem faz as compras é o Hospital São José do Avaí. Marcelo lembrou que a SMS não

131

tem documento nenhum sobre isso e que eles repassam o valor para o HSJA, mas que eles (o HSJA) não

132

teriam repassado ao prestador. Ou seja, o HSJA está alegando que a dívida é da SMS de Itaperuna para

133

com eles. Marcelo explicou que ele (a SMS) não tem responsabilidade nenhuma, e sim, o HSJA. 6.

134

Solicitação de resposta da SMS de Itaperuna sobre os procedimentos solicitados de ressonância

135

magnética: Carina explicou que este ponto foi solicitado Luciano Brito, suplente da SMS de Varre-Sai,

136

mas não tinha representante do município na reunião e o ponto foi retirado de pauta. 7. Explicação aos

137

gestores referente ao Plano/Programa de Atenção Oncológica debatido com os técnicos da CT:

138

Carina explicou que este ponto foi solicitado pela CT da CIR Noroeste, e que seria explicado por

139

D’Stefano Silva (Apoiador COSEMS), que falou sobre os debates e dúvidas discutidos na reunião sobre

140

o plano estadual. Diogo informou que as dúvidas geradas na reunião foram encaminhadas à Assessoria

141

de Regionalização para análise e que agora aguardam novas orientações. 8.

142

informações sobre os Relatórios Anuais de Gestão 2013 à 2015, de acordo com o relatório emitido

Atualização das
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pelo SARGSUS: Carina explicou que este ponto foi solicitado pela Assessoria de Regionalização e que

144

seria apresentado por ela mesma. Carina explicou com dados atuais aos secretários a relação dos

145

municípios com pendências, de acordo com o relatório emitido pelo SARGSUS. Possui pendências os

146

municípios de: Ano de 2014 – Pádua e Varre-Sai e no ano de 2015: Aperibé, Cardoso Moreira, Italva,

147

Itaperuna, Laje do Muriaé e Santo Antônio de Pádua. 9. Capacitação de médicos e enfermeiros da

148

Estratégia de Saúde da Família e dos enfermeiros da Estratégia de Agentes Comunitários de

149

Saúde em Atenção Pré-Natal de Risco Habitual para o ano de 2016: Carina explicou que este ponto

150

foi solicitado pela Superintendente de Educação em Saúde - Adriana Justo, e ela mesma explicaria ao

151

secretários municipais de saúde que será mantida a pactuação anterior, contida na Deliberação CIR-NO

152

nº 15, de 22 de setembro de 2015, que trata da realização de oficina regional no município de Itaperuna.

153

10.

154

explicou que este ponto foi solicitado pela Assessoria de Regionalização e que seria explicados por

155

Diogo Coimbra, SE da CIR Noroeste. Diogo falou sobre os informes CIB: Ratificar Atestado de

156

conclusão de obra, referente às propostas de número 13891753000113005 e 13891753000113001 do

157

Programa de Requalificação de UBS do município de Cambuci, Alterações nas datas da CT CIB e CIB

158

no mês de julho e agosto/2016, Proposta de número 11389387000/1150-02 referente à aquisição de

159

equipamentos e materiais permanentes para a Atenção Básica para o município de Cardoso Moreira. 11.

160

Informes COSEMS: Carina explicou que este ponto seria explicado por D’Stefano Silva (Apoiador

161

COSEMS), que informou sobre o COAP (que o Dr. Mauro fez novas considerações no parecer do

162

COSEMS e que o Processo de Oncologia do Hospital São José do Avaí retornou com pendências no

163

atendimento à rede de atenção básica, que está falha para esses atendimentos, e na atenção domiciliar no

164

atendimento à esses pacientes, ou seja, os município terão que se organizar, criar essa rede de

165

atendimentos, tendo a ajuda dos próprios municípios e do Hospital São José do Avaí. Laura lembrou que

166

esses pacientes dependem também de um atendimento social, assistido, pois não sabemos como esses

167

pacientes vivem, ou o que comem, então Laura explicou que essa rede tem que estar preparada. 12.

168

Solicitação de inclusão de pauta: SMS de Bom Jesus do Itabapoana: Carina explicou que Sávio

Comunicado SES/AR/SECIRNO 04/2016 sobre Grupos Condutores, CIES e CIB: Carina
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Sabóia solicitou este pedido de inclusão de pauta para fazer uma reclamação acerca do email

170

institucional criado pelo Hospital São José do Avaí, que não está adiantando e que o mesmo está virando

171

uma segunda regulação para os municípios da região Noroeste, uma vez que a regulação já não

172

funciona. Carina lembrou que na próxima CIR, Itaperuna irá convidar a regulação e a diretoria do

173

Hospital São José do Avaí para debatermos sobre estes assuntos. Carina informou que a próxima reunião

174

ordinária da CIR Noroeste foi marcada para o dia 24 de Maio com a pauta e local a serem informados

175

posteriormente. A reunião foi encerrada às 13:40 horas, sem nenhum outro ponto levantado pelos

176

participantes e foram concluídos os trabalhos. Eu, Diogo Alves Coimbra, Secretário Executivo da CIR

177

Noroeste, lavrei e assinei a presente Ata. Bom Jesus do Itabapoana, 26 de Abril de 2016.

178
179
180
181
182
183
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