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1

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze

2

horas, em Aperibé /RJ, foi realizada a segunda reunião ordinária do ano de dois mil e

3

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

4

seguintes membros: Ivanise Arouche, Representante Nível Central SES/RJ; Carina

5

Pacheco, Representante Nível Central SES/RJ; Diogo Coimbra, Secretário

6

Executivo da CIR Noroeste; Bruno Santos, Assistente da Secretaria Executiva da CIR

7

Noroeste; Secretaria Municipal de Saúde de Aperibé: Ricardo de Ornellas Daibes

8

(Gestor) e Paulo Sérgio Brandão Bairral Júnior (Suplente); Ilcilaine Rocha Lourenço (

9

Câmera Técnica); Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana:

10

Sávio Sabóia ( Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Cardoso Moreira: Raquel

11

Belmonte da Fonseca (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Italva: Olympia

12

Souza Mulins (Gestora); Secretaria Municipal de Saúde de Itaocara: Janaína Marra

13

Leite ( Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Miracema: Andréa Freire

14

(Gestora) e Elina Paula ( Câmara Técnica); Secretaria Municipal de Saúde de

15

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

16

Bárbara Ignez Ferreira Lacerda (Gestora); D’Stefano Marcondes (Suplente);

17

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

18

Luciano Brito (Suplente); D’Stefano Marcondes ( Apoiador COSEMS); Guilherme

19

Barrocas (Médico Angiologista). A plenária contou com a presença da representação

20

da SES de nove Secretarias Municipais de Saúde, sendo sete Secretários de Saúde:

21

Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Miracema, Natividade, Porciúncula, Varre-

22

Sai e dois suplentes, Cardoso Moreira e Itaocara. Ficou sem representação a

23

Secretaria Municipal de Saúde de Cambuci, Itaperuna, Laje do Muriaé, Santo Antônio

24

de Pádua e São José de Ubá. Ivanise e Diogo deram início à reunião, agradecendo a

25

presença de todos e agradeceu especialmente ao município de Aperibé pela recepção

26

de todos. Ivanise apresentou a nova Gestora de Saúde do município de Natividade, a

27

Sra. Ana Godoy, e apresentou também a Sra. Carina Pacheco como a nova
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Representante de Nível Central SES/RJ para a região Noroeste, e explicou que

29

passará a ser a Suplente de Carina. Ivanise expôs os seguintes pontos de pauta, sendo:

30

I. Apresentação: Apresentação sobre a Reunião com o prestador - Hospital São

31

José do Avaí, de Itaperuna/RJ. Ivanise informou que este ponto foi solicitado e

32

seria apresentado por Bárbara Ferreira, gestora da SMS de Porciúncula. A Secretária

33

explicou aos gestores presentes como foi a reunião com o HSJA os assuntos que

34

foram debatidos com a diretoria da instituição, entre eles, os referentes à Urologia, ao

35

Pronto-Socorro e à Oncologia. Bárbara iniciou falando dos pontos mais importantes

36

da reunião, entre eles, o acesso e o atendimento na Oncologia, onde a diretoria do

37

hospital se mostrou muito solícita nas questões apresentadas. Bárbara informou que

38

foi levantada a questão do diagnóstico, ou seja, que hoje a maioria dos municípios não

39

tem como diagnosticar os pacientes por se tratar de exames caros. Bárbara informou

40

que foi assinado pelos gestores, um contrato com o HSJA, em que o mesmo faria o

41

diagnóstico, mas que por algum motivo este ponto tinha se perdido, que quem seria o

42

ponto de apoio era a Assistente Social do Hospital, a Sra. “Cidinha”. Bárbara explicou

43

que todo esse trâmite voltou para Sra. Cidinha junto com toda a parte da Oncologia,

44

de pacientes com suspeitas de Neoplasias, e que questões iniciais de alguns

45

diagnósticos também serão encaminhadas para a “Cidinha”, que vai orientar a todos

46

em relação ao fluxo a ser seguido. Bárbara falou que pacientes diagnosticados ou com

47

suspeitas terão que ser inclusos no CER. Bárbara informou que ficou acertado que

48

logo após a consulta, o HSJA irá realizar a biópsia, fazer exame, fechar diagnóstico e

49

vai tratar como havia sido acordado, explicou que, sobre a questão da biópsia, deverá

50

ser encaminhado direto a “Cidinha”. Bárbara expôs a questão dos procedimentos

51

caríssimos utilizados na Urologia pelos médicos Dr. Fabiano e Frederico, e não

52

utilizados pelos SUS, que os médicos têm sempre orientado os pacientes a procurarem

53

a justiça para a realização das cirurgias. Bárbara informou que foi pedido que fosse

54

revisto com a equipe Urologia a forma como o SUS preconiza, e Izabel e Dr. Eugênio
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Carlos explicaram que seria analisado. Bárbara explicou que foi questionado o

56

orçamento dessas cirurgias, pois existem locais particulares que fazem a mesma

57

cirurgia mais barata, como por exemplo, o caso de hospitais de Minas Gerais,

58

vizinhos à região. Bárbara falou sobre a questão debatida do Pronto-Socorro, sempre

59

que os municípios ligam, os médicos estão em procedimento ou não tem ninguém

60

para atender, e por esse motivo inicialmente o Hospital criou um e-mail

61

(classificacaoderisco@hsja.com.br) onde foi disponibilizado um enfermeiro 24hs de

62

plantão com um prazo de 30 minutos para responder as solicitações, explicando que

63

isso não quer dizer que a vaga sairá em 30 minutos, explicou como será obedecido

64

criteriosamente o conteúdo do formulário (que será enviado para todos da região) para

65

que o paciente seja direcionado à vaga, solicitando acomodação de enfermaria ou

66

CTI. Bárbara frisou que isso será realizado depois que o paciente já estiver regulado

67

na Central Estadual, explicou que sabe que inicialmente haverá adaptações, mas que

68

devemos respeitar alguns critérios. Bárbara informou que o enfermeiro irá verificar

69

com o médico o prazo de vaga. Ivanise informou que é preciso experimentar esse

70

novo fluxo, e caso isso não funcione, que aí sim seria preciso marcar uma nova

71

reunião para fazer valer o que foi acordado. 2. Apresentação sobre técnica

72

inovadora de cirurgia vascular. Ivanise informou que este ponto foi solicitado pelo

73

Sr. Sávio Sabóia, gestor da SMS de Bom Jesus. O Secretário informou que o Dr.

74

Guilherme Barrocas iria fazer a apresentação sobre uma técnica inovadora de cirurgia

75

vascular, atualmente utilizada na Europa e Estados Unidos. Sávio falou que a intenção

76

é que os gestores tenham conhecimento do projeto, pois o mesmo poderá ser

77

disponibilizado via CONSPINOR. Dr. Guilherme iniciou falando sobre a

78

Insuficiência Venosa Crônica e que a prevalência no Brasil da população adulta (20 –

79

59 anos) é 109.063.727 pessoas, seguido pelas Varizes 4.907.868 pessoas. Dr.

80

Guilherme explicou que 20 a 33% das mulheres e de 10 a 20% dos homens vão

81

apresentar algum grau da doença ao longo de sua vida e que 03 a 11% das pessoas
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com varizes pode chegar a estágios mais avançados da doença onde ocorrem

83

alterações irreversíveis na pele da região afetada. Dr. Guilherme falou que se estima que

84

na região Noroeste Fluminense a prevalência da população adulta com Insuficiência

85

Venosa Crônica atinge em média 250.000 pessoas, sendo Varizes – Indicação –

86

Tratamento (4,5 %): 11.250 pessoas e Úlcera (0,5 a 1,5%): 1.250 a 3.750 pessoas. Dr.

87

Guilherme fez um comparativo entre a cirurgia de Varizes pelo método Convencional

88

e pelo método de Espuma Eco Guiado e mostrou os seus benefícios, falou que a

89

eficácia da cirurgia com a Espuma Eco Guiada em uma única sessão é de 60 a 80% de

90

oclusão venosa na escleroterapia com espuma, em 3 sessões apenas a eficácia chega a

91

95%. Dr. Guilherme explicou que a curto e médio prazo a taxa de recorrência foi de

92

20% e sempre se pode repetir o tratamento, tornando-o mais efetivo, e que as taxas de

93

recidiva são muito parecidas com as outras técnicas, porém existe uma grande

94

vantagem que a escleroterapia com espuma é muito simples de se repetir, não

95

necessita repouso e é mais barata, informou que está técnica tem um custo baixo, pois

96

é preciso apenas de um ambulatório de Angiologia (médico), curativos (com uma

97

equipe de enfermagem treinada), serviço de Ecodoppler Vascular e um ambulatório

98

de Espuma ( para procedimentos, revisão e drenagem). Dr. Guilherme finalizou a

99

apresentação agradecendo a todos os presentes. II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata

100

da 1º Reunião Ordinária da CIR Noroeste, realizada em Itaperuna/RJ. Ivanise

101

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

102

mail para sugestões de inclusões e revisão de texto e Pactuação na 2ª Reunião Plenária

103

CIR de 2016. Diogo informou que a Gestora do município de Porciúncula fez

104

algumas considerações na Ata, a mesma já foi corrigida e novamente encaminhada.

105

Não houve objeções, e a Ata foi pactuada. 2. Pactuação referente ao

106

encaminhamento de solicitação de informação junto ao Ministério da Saúde

107

quanto ao Plano Regional da Rede Cegonha da Região Noroeste. Ivanise

108

informou que está foi uma solicitação feita pela área técnica da Rede Cegonha da

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES
REGIONAL NOROESTE DE 2016
109

SES/RJ que, em conversa com o Secretário Executivo da CIR Noroeste e com o

110

apoiador regional do COSEMS, o Sr. D’Stefano Silva, solicitou uma pactuação

111

visando buscar uma resposta do Ministério da Saúde referente ao plano da Rede

112

Cegonha da região. O plano já foi pactuado pela CIB, gerando a deliberação nº 3.250

113

de 01 de Dezembro de 2014. Não havendo objeções o ponto acima foi pactuado. 3.

114

Grupo de Trabalho (transitório) para avaliação e discussão do Plano/Programa

115

de Atenção Oncológica do Estado do Rio de Janeiro. Ivanise informou que este

116

ponto de pauta foi pactuado na CIB de 10 de março de 2016 e que todas as regiões de

117

saúde deverão analisar e discutir o Plano/Programa de Atenção Oncológica do Estado,

118

com vistas à sua pactuação nas reuniões ordinárias das CIR de abril de 2016,

119

pactuação na CIB do mês de maio e posterior envio ao Ministério da Saúde. Para

120

tanto, é recomendada a constituição de Grupo de Trabalho com representantes de

121

todos os municípios da região. Ivanise falou da importância dos representantes nestas

122

reuniões. D’Stefano falou que havia sido sugerido pelo Secretário da CIR, Sr. Diogo,

123

que fossem debatidos essas questões na Câmara Técnica, porém a mesma está cada

124

vez mais esvaziada. D’Stefano aproveitou a oportunidade e falou aos gestores sobre o

125

GT da Urgência e Emergência, onde estavam todos os prestadores de Itaperuna,

126

porem não havia quase nenhum técnico dos municípios.

127

Secretários que o grupo que participará deste trabalho de avaliação do

128

Plano/Programa de atenção Oncológica do Estado do Rio de Janeiro será os

129

representantes da CT da região Noroeste por ser mais fácil a escalação desses técnicos

130

e outros técnicos que atuem com a questão da oncologia nos municípios. Ficou

131

definido que a data da reunião será o dia 04 de abril às 13hs na sede da CIR Noroeste,

132

a primeira reunião. Ficou definido que a CIR encaminhará novamente o Plano aos

133

Secretários e Técnicos de forma que os mesmos possam tomar ciência com

134

antecedência.

135

Avaí. Ivanise informou que este ponto foi solicitado e será apresentado por Bárbara

Ficou definido pelos

III. Informes: 1. Leitos de UTI – NEO do Hospital São José do
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Ferreira, Gestora da SMS de Porciúncula. Bárbara explicou aos presentes sobre a

137

situação atual dos leitos da UTI- Neo do referido prestador. Bárbara informou que o

138

hospital não participou do credenciamento quando esteve aberto, que o Sr. Victor

139

Pavan e seu suplente, Anderson Godinho, de São José de Ubá procuraram a SAECA e

140

explicaram o ocorrido, onde foram informados que não existe essa possibilidade de

141

reabertura deste chamamento público, mas que a única solução seria o HSJA

142

participar de uma nova solicitação de credenciamento de aumento de leito de UTI

143

diretamente no MS. Bárbara pediu que fosse registrado que esse problema existe na

144

região Noroeste e é grave no que se trata a gestante de alto risco pois não podemos

145

nos calar diante dessa situação, que não existe previsão de um novo chamamento do

146

Estado, e que, enquanto essa situação não se resolve, estamos passando por muitas

147

dificuldades. 2. Pactuação CIB para designação de técnicos de referência nos

148

casos de recém-nascidos com microcefalia dos municípios da região: Ivanise

149

informou que este ponto foi uma solicitação feita pela Assessoria de Regionalização,

150

e que foi pactuado na CIB de 10/03/2016. Ivanise parabenizou a região Noroeste, pois

151

cada município já designou 01 técnico de referência para contato sobre os casos de

152

recém-nascidos com microcefalia. 3. Informes GT’S. Ivanise explicou que as

153

informações dos GT’S realizados durante o mês serão enviadas por e-mail conforme

154

solicitações dos SMS. 4. Informes COSEMS: D’Stefano solicitou a participação dos

155

técnicos nos GTs de RCPD para dar andamento ao Plano de definir as necessidades da

156

Região, assim como também a participação do GT da Urgência e Emergência para

157

fechar o fluxo deste atendimento. D’Stefano informou que é preciso definir quem

158

será o novo (a) suplente da Secretária do município de Italva, a Sra. Olympia Souza,

159

que está assumindo o Regional do COSEMS com a saída do Secretário do município

160

de Cardoso Moreira, o Sr. Humberto Dias Chaves. Através de uma votação entre os

161

gestores presentes, ficou definido que a Sra. Bárbara Ignez, gestora do munícipio de

162

Porciúncula, será a Suplente de Olympia Souza no Regional do COSEMS. Ivanise e
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Diogo agradeceram a presença de todos e encerraram a reunião. Nada mais havendo a

164

tratar, foi declarada encerrada a plenária às dezesseis horas e trinta minutos. Para

165

constar, eu, Bruno Santos, Assistente da Secretaria Executiva da CIR Noroeste, lavrei

166

a presente Ata. Aperibé, vinte e três de março do ano de dois mil e dezesseis.

