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Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às treze
horas e trinta minutos, em Itaocara /RJ, foi realizada a sexta reunião ordinária do ano
de dois mil e dezesseis da Comissão Intergestores Regional Noroeste, contando com a
presença dos seguintes membros: Ivanise Arouche, Representante de Nível Central
SES/RJ; Bruno Santos, Assistente da Secretaria Executiva da CIR Noroeste;
Secretaria Municipal de Saúde de Aperibé: Christiano Arenázio ( Gestor); Secretaria
Municipal de Saúde de Cardoso Moreira: Raquel Belmonte da Fonseca (Suplente);
Secretaria Municipal de Saúde de Italva: Olympia Souza Mulins (Gestora); Secretaria
Municipal de Saúde de Itaocara: Ney Trindade Sayão Junior (Gestor); Secretaria
Municipal de Saúde de Itaperuna: Marcelo Poeys ( Gestor); Kátia Andréa de Freitas
Souza ( Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Miracema: Maria Lúcia Ligiero
Alvim (Gestora); Secretaria Municipal de Saúde de Natividade:Adriana Gentil
(Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Porciúncula: D’Stefano Silva
(Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua: Evaléria
Jobim (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Varre-Sai: Luciano Brito
(Suplente). D’Stefano Silva (Apoiador regional do COSEMS); Eduardo Lenine
( Coordenador da Rede de Urgência e Emergência SES/RJ); José Luis Luli de Paiva
(Apoiador SAS/MS); Nayara Ramos de Assis ( Técnica da RUE- Porciúncula); Elina
Paula (CT de Miracema), Vanessa Gutterres (Técnica da RUE de Miracema); Luciana
de Fátima ( UPA- Itaperuna); Danielle Teixeira (UPA –Itaperuna); Sara Escramozine
(UPA – Itaperuna); Luiz Vinícius Andrade Hipólito (Coordenador Regulação
Estadual). A plenária contou com a presença da representação da SES de dez
Secretarias Municipais de Saúde, sendo cinco Secretários de Saúde: Aperibé, Italva,
Itaocara, Itaperuna, Miracema e cinco suplentes, Cardoso Moreira, Natividade,
Porciúncula, Santo Antônio de Pádua e Varre-Sai. Ficou sem representação a
Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Laje do
Muriaé e São José de Ubá. Ivanise iniciou à reunião agradecendo a presença de todos
e agradeceu especialmente ao município de Itaocara pela recepção de todos. Ivanise
apresentou o novo Gestor de Saúde do município de Aperibé, o Christiano Arenázio e
a nova Gestora de Saúde do município de Miracema, a Sra. Maria Lúcia Ligiero
Alvim. Ivanise expôs os seguintes pontos de pauta, I. Apresentação: 1.Apresentação
sobre o financiamento e custeio do Plano da Rede de Urgência e Emergência da
região Noroeste. Ivanise informou que este ponto foi uma solicitação feita pelos
Secretários Municipais de Saúde da Região Noroeste. Foi apresentado pelo Sr.
Eduardo Lenine, Coordenador da Rede de Urgência e Emergência da SES/RJ. Lenine
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explicou que, independente da finalização do plano, as questões de referências e
estruturação da Urgência e Emergência podem ser definidas e implementadas. O
coordenador apresentou questões sobre o SAMU para a região, como número de
ambulâncias UTI’S, ambulâncias de suporte básico, distribuição de ambulâncias por
quantitativo de municípios. Lenine explicou como seriam os custos da Central de
Regulação e do SAMU. Lenine enviará um modelo de projeto para ser inserido no
PAR da RUE dentro das realidades da região Noroeste. I. Pactuação: 1. Aprovação
da Ata da 5ª Reunião Ordinária da CIR Noroeste, realizada em Italva/RJ.
Ivanise informou que a minuta da Ata foi disponibilizada aos Gestores anteriormente
por e-mail para sugestões de inclusões e revisão de texto e Pactuação na 6ª Reunião
Plenária CIR de 2016. Não havendo objeções a Ata foi pactuada. 2. Representante
Regional da CIES/NO para composição da CIES RJ. Ivanise informou que este
ponto foi solicitado pela Srª Adriana Justo, Superintendente de Educação em Saúde da
Subsecretaria Geral da SES/RJ e tem por objetivo solicitar a formalização da
indicação de 1(um) titular e 1 (um) suplente da CIES NO, para compor a CIES/RJ.
Ivanise explicou que as reuniões da CIES regional devem continuar acontecendo, e
solicitou aos Gestores que cobrem a presença de seus técnicos na reunião, pois a
participação está cada vez menor. Ivanise solicitou que seja realizada uma nova
reunião para escolher um novo representante para a CIES Estadual, portanto este item
não foi pactuado. 3. Curso de Especialização em Gestão do Trabalho e da
Educação na Saúde, através do PROGESUS/MS – Programa de Qualificação e
Estruturação da Gestão do Trabalho e Educação no SUS. Ivanise informou que
este ponto foi solicitado por Adriana Justo, Subsecretária de Gestão do Trabalho e da
Educação na Saúde e trata-se da oferta de vagas do Curso de Especialização em
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde que tem por objetivo especializar
equipes do setor de gestão do trabalho e da educação em saúde das instâncias
estaduais e municipais do SUS. Ivanise informou que apenas uma vaga será
disponibilizada para a Região Noroeste. Após discursões na reunião, somente três
municípios quiseram indicar seus técnicos (Miracema, Italva e Cardoso Moreira). Foi
realizado um sorteio entre os municípios, ficando no sorteio o município de Italva
com a indicação. A técnica indicada pelo município de Italva será a Sra. Sirléia Souza
Nascimento. Não havendo objeções este ponto foi pactuado. III. Informes:
1.Solicitações de Esclarecimentos da SMS de Miracema. Ivanise informou que este
ponto foi solicitado pela Srª Maria Lúcia Alvim, Secretária Municipal de Saúde de
Miracema. Maria Lúcia Alvim questionou sobre as sessões de oxigenoterapia em
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câmara hiperbárica, uma vez que é um procedimento não SUS de alto custo e que
segundo o município de Porciúncula, está conseguindo através da SES/ RJ. Kátia
Souza, técnica do município de Itaperuna, informou que também paga por esse
procedimento, pois não existe tabela SUS. Ivanise informou que deve ser
encaminhado um questionamento para SAECA para averiguar esta questão. Maria
Lúcia Alvim questionou um esclarecimento com o SMS de Itaperuna sobre sua PPI,
em cirurgia geral nas especialidades de urologia, gastroenterologia e
otorrinolaringologia, já que não estão sendo atendidos. Kátia Souza informou que o
município de Itaperuna não tem condições de atender estas especialidades por falta de
profissional.
2.
Oftalmologia
do
CTO.
Ivanise informou que este ponto foi solicitado pela Srª Bárbara Lacerda, Secretária
Municipal de Saúde de Porciúncula. Foi apresentado pelo Sr. D’Stefano Silva.
D’Stefano falou que foi informado pelo município que, nas cirurgias de catarata estão
havendo cobranças para determinado exame anterior a este procedimento. Kátia
Souza questionou quais são estes exames e solicitou que oficie esta questão ao mesmo
dizendo o nome do exame que está ocasionando cobrança. 3. UTI-NEO
Ivanise informou que este ponto foi solicitado pela Srª Bárbara Lacerda, Secretária
Municipal de Saúde de Porciúncula. Foi apresentado pelo Sr. D’Stefano Silva.
D’Stefano questionou como está a discussão em relação a questão da UTI Neonatal
para a região, uma vez que só tem 6 leitos na região no HSJA, em Itaperuna. Kátia
questionou como será feito o aumento desses leitos, se seriam por recursos próprios.
4. Situação de Otorrino. Ivanise informou que este ponto foi solicitado pela Srª
Bárbara Lacerda, Secretária Municipal de Saúde de Porciúncula. Foi apresentado pelo
Sr. D’Stefano Silva. D’Stefano falou sobre a questão das cirurgias de Otorrino, uma
vez que passa por todo o processo ambulatorial e de exames e, no momento da
cirurgia, há dificuldades. Kátia informou que tem apenas um profissional no Hospital
de referência que realiza as cirurgias de otorrino o que acaba gerando filas de espera.
Kátia
solicitou
que
a
oficie
desta
questão.
5.
Urologia:
Ivanise informou que este ponto foi solicitado pela Srª Bárbara Lacerda, Secretária
Municipal de Saúde de Porciúncula. Foi apresentado pelo Sr. D’Stefano Silva.
D’Stefano questionou como ficou a questão dos procedimentos que atualmente vêm
sendo cobrados pelo setor de urologia do HSJA, pois há tempos atrás houve uma
discussão de que os municípios se organizassem para fechar um pacote com valor
razoável para todos em relação a este procedimento, onde a SMS de Itaperuna
acrescentaria no convênio com o HSJA os mesmos e os municípios repassariam o
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valor a esta secretaria de saúde. Kátia informou que não é possível isso, uma vez que
os procedimentos são fora de tabela e, portanto, não podem ser conveniados com
valor SUS. Kátia explicou que contemplação não existe, dinheiro do SUS deve ser
usado no SUS. 6. Hematologia: Ivanise informou que este ponto foi solicitado pela
Srª Bárbara Lacerda, Secretária Municipal de Saúde de Porciúncula. Foi apresentado
pelo Sr. D’Stefano Silva. D’Stefano explicou que os municípios estão sem
profissionais para o atendimento, principalmente de anemia falciforme na região e foi
discutido se o município de Itaperuna poderia ficar responsável pelo atendimento de
todos da região. Kátia informou que tem somente um profissional fazendo este
atendimento e o mesmo aceitou atender somente Itaperuna. Luciano Brito, técnico do
município de Varre-Sai, informou que para este atendimento não precisa ter
especialidade, podendo ser qualquer profissional médico que aceite fazer o
atendimento, e que o HEMORIO disponibiliza toda a capacitação necessária aos
profissionais. 7. Solicitação de remanejamento de PPI, para procedimentos
ambulatoriais e hospitalares: Ivanise informou que este ponto foi solicitado por
Kátia Souza, Suplente da SMS de Itaperuna. Kátia informou a todos sobre a
Solicitação dos municípios da Baixada Litorânea de remanejamento dos
procedimentos de neurocirurgia para Itaperuna e tendo como prestador o HSJA e que
já informou aos municípios solicitantes que está com o aceite dado pelo SMS de
Itaperuna, mas que ainda não foram pegá-los em mãos. Kátia informou que já
notificou a CIR e que Diogo já fez esse interlocução. 8. Formulário para
Diagnóstico do Complexo Regulador: Ivanise informou que este ponto foi solicitado
pelo GT Regulação SES/COSEMS. Ivanise explicou sobre o formulário que foi
elaborado no intuito de permitir que o GT de Regulação SES/COSEMS possa
conhecer um pouco mais do dia a dia do complexo regulador dos municípios,
permitindo o mapeamento das necessidades locais e estabelecimento de parcerias para
a melhoria do processo como um todo. Ivanise informou sobre o preenchimento do
formulário e o seu envio às SE/CIR até a data limite de 30/09/16. 9. Nota Técnica
Conjunta n° 001 SEASDH-RJ e SES-RJ: versa sobre a atuação intersetorial para
atenção aos casos de microcefalia entre a rede de saúde e assistência social, como
também a criação de salas de situação de monitoramento de Arboviroses eixo I e
eixo II nos municípios. Ivanise informou que este ponto foi solicitado na 9ª reunião
CIB-RJ e explicou que este ponto tem por objetivo reforçar junto aos municípios a
pactuação da NT realizada na CIB, bem como a necessidade de execução de
estratégias dispostas na referida Nota, com destaque para a sala de situação municipal.
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10. Encontro: Diálogos sobre a PNAB. Ivanise informou que este ponto foi
solicitado pela SAB e explicou que este ponto tem por objetivo reforçar junto aos
municípios a importância do evento, que visa promover um debate sobre a Política
Nacional de Atenção Básica. Ivanise informou que o evento ocorrerá em 28/09/2016
(quarta-feira), às 9h, no Auditório do Ministério da Saúde (Rua México, 128, 10º
andar – Centro, Rio de Janeiro). 11. Plano de Enfrentamento da Sífilis Congênita.
Ivanise informou que este ponto foi solicitado pela Subsecretaria de Vigilância em
Saúde e explicou que na CIB de Setembro foi apresentado um quadro com
informação por região dos planos de enfrentamento entregues à SVS, e com isso fazse necessário reforçar junto aos municípios pendentes a importância da entrega do
plano. Ivanise informou que na região Noroeste não entregaram: Cardoso Moreira,
Italva, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Santo Antônio de Pádua, São José de
Ubá. D’Stefano informou que ainda existe disponível o benzilpenincilina para
retirada. 12. Plano de Contingência para Arboviroses. Ivanise informou que este
ponto foi solicitado pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde e explicou que na CIB
de Setembro foi apresentado um quadro com informação por região dos planos de
enfrentamento entregues à SVS, e que com isso faz-se necessário reforçar junto aos
municípios pendentes a importância da entrega do referido plano. Ivanise informou
que na região noroeste não entregaram: Cambuci, Itaperuna, Laje do Muriaé,
Miracema e Santo Antônio de Pádua. 13.
Solicitação da indicação de 1 (um)
articulador de cada Secretaria Municipal de Saúde para Vigilância das Doenças
Crônicas Não Transmissíveis. – DCNT. Ivanise informou que este ponto foi
solicitado pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde e informou que o item foi
apresentado na 6° CIB, e que, considerando a elaboração de agenda estratégica para
enfrentamento das DCNT, a SVS solicitou a identificação dos articuladores
municipais para vigilância das DCNT. Ivanise informou que o envio da indicação do
técnico deve ser realizada à Superintendência de Vigilância Epidemiológica e
Ambiental através do e-mail: dcnt@saude.rj.gov.br - (21) 2333-3852. Ivanise falou
como há muitos municípios pendentes no envio do contato, solicitou à SE-CIR/NO a
reforçar junto aos municípios pendentes a importância do envio da informação. 14.
Comunicado SES/AR/SECIRNO 11/2016 sobre Grupos Condutores, Grupos de
Trabalho, CIES e CIB. Ivanise informou que o comunicado contendo o andamento
dos grupos técnicos no âmbito da CIR, que ocorreram entre as reuniões desta
comissão, foi enviado via e-mails aos membros da CIR onde poderá ser feitos
destaques, na ocasião da reunião, aos principais pontos discutidos nos grupos. Ivanise
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informou que compõe o comunicado os itens de pauta da Reunião ordinária da CIBRJ, de interesse regional. 15. Informes COSEMS. D´Stefano Silva, Apoiador
Regional do COSEMS-RJ, informou aos presentes que já foi enviado e-mail para
todos com as informações necessárias. D’Stefano falou sobre a questão do
SISPACTO, onde foi pactuado os 21 indicadores para a região Noroeste. O Estado
incluiu junto com o COSEMS mais 12 itens que também serão pactuados. Ivanise
informou que a próxima CIR acontecerá no dia 18/10/2016, no município de Laje do
Muriaé e agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a
tratar, foi declarada encerrada a plenária às quatorze horas. Para constar, eu, Bruno
Santos, Assistente da Secretaria Executiva da CIR Noroeste, lavrei a presente Ata.
Itaocara, vinte e sete de setembro do ano de dois mil e dezesseis.

