GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA GERAL
COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DO NOROESTE
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2012.
1

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, às quatorze horas no município

2

de Aperibé, foi realizada a quarta reunião ordinária de dois mil e doze da Comissão

3

Intergestores Regional Noroeste, contando com a presença dos seguintes membros: Polyanna

4

Mendes, Coordenadora Regional Noroeste, Diogo Alves Coimbra, Secretário Executivo desta

5

Comissão; Secretaria Municipal de Saúde de Aperibé: Niuton Borges (Gestor) e Fidélis

6

Mercador Júnior (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana:

7

Eloísa Almeida (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Italva: Andrea Darla (Suplente);

8

Secretaria Municipal de Saúde de Itaocara: Maria Cleuza Araújo Santana (Gestor) e Janaína

9

Leite (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Miracema: Elina da Silva Paula (Suplente);

10

Secretaria Municipal de Saúde de Porciúncula: José das Graças Monteiro (Gestor); Secretaria

11

Municipal de Saúde São José de Ubá: Edson Gomes Vieira (Gestor) e Nathália Vieira

12

(suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Varre-Sai: Waldir Antônio Fabbri( Gestor) e

13

Luciano Brito (Suplente); Marco Aurélio Rabello e Sérgio Nóbrega, Fiscais do Tribunal de

14

Contas do Estado do Rio de Janeiro; e Arthur Milleis, representante do MORHAN. Portanto,

15

compareceram 5 membros titulares e três membros suplentes. Não compareceram os

16

representantes dos municípios de Cambuci, Cardoso Moreira, Itaperuna, Laje do Muriaé,

17

Natividade e Santo Antônio de Pádua. Desta forma, houve quórum de 8 municípios. A reunião

18

teve início com as boas vindas e o agradecimento da receptividade de Aperibé. I. Informes: 1.

19

Calendário: foi informado o calendário da CIR de Maio. 2. PlanejaSUS: foi informado que o

20

recurso do PlanejaSUS /2009 foi pactuado na CIB de Abril no valor de quarenta mil, quinhentos

21

e cinquenta três reais e oitenta e cinco centavos e que o município que receberá o recurso é

22

Natividade. 3. Leitos de UTI no HSJA: foi informado que os novos dez leitos tipo II adulto que o

23

Hospital São José do Avaí ganhou da SES, e que foi aprovado nesta comissão, foi credenciado

24

na CIB de Abril. Polyanna informou que o CTI já estava pronto e equipado, aguardando apenas

25

a publicação no diário oficial para que comece a funcionar e que o Estado vai arcar, com

26

recurso próprio, até que seja aprovado o credenciamento pelo Ministério da Saúde, e que por

27

conta disso está sendo alocado o valor mensal de cento e quatorze mil, oitocentos noventa dois

28

reais e oitenta centavos no teto de Itaperuna para custear estes leitos. 4. Portaria 2170/2012:
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29

foi informado sobre a referida portaria referente aos desconto do teto global financeiro do

30

município de Varre-Sai, em que a mesma exclui os recursos de custeio do LRPD. O valor é de

31

trinta e seis mil ano, o que equivale a três mil por mês. 5. Readequação dos planos

32

municipais de saúde: foi informado que foi pactuado na CIB de Abril uma readequação dos

33

Planos Municipais de Saúde, onde os mesmos devem iniciar no ano de dois mil e dez e

34

terminar no ano de dois mil e treze. Polyanna informou que os municípios que precisam fazer

35

esta adequação são: Itaocara, Laje do Muriaé, Miracema, Santo Antônio de Pádua, e Varre-Sai.

36

6. Pactuações da 1ª CIR Extraordinária ocorrida em Março: Polyanna informou das

37

pactuações acontecidas na CIR Extraordinária de 28 de Março: não dialogar com os

38

prestadores fora de seu território; não pagar procedimentos por fora aos prestadores; relatar

39

todas as situações envolvendo o HSJA a SES/RJ. Foi informado sobre a retirada do teto de

40

Itaperuna, referente a parte que cabe ao HSJA, e que houve esta pactuação na CIB de Abril e

41

que com isso quem passa a ser o responsável pelo HSJA é a SES/RJ, por conta disso foi

42

pactuado nesta última CIR que todos os problemas com este prestador devem ser relatados a

43

SES. 7. Adesão ao PAHI 2012: Polyanna informou que todos devem e entregar à SES no dia

44

vinte e seis de abril após as treze horas e trinta minutos, na Avenida Graça Aranha, número

45

cento e oitenta e dois no terceiro andar os documentos pedidos para adesão do PAHI/2012.

46

Polyanna solicitou que todos façam a leitura da respectiva resolução do PAHI, pois há várias

47

novidades no programa deste ano. Os secretários solicitaram que o prazo fosse prorrogado pois

48

está muito em cima e há o feriado de 23 de Abril. Polyanna disse que irá consultar a área

49

responsável na SES e informará por e-mail se foi aceito a prorrogação. 8. Planilhas do SISPPI:

50

Polyanna informou que a CIR enviou para todos, por e-mail, as planilhas do SISPPI retiradas da

51

base estadual e pediu para os municípios analisarem suas planilhas, conferirem se os

52

municípios executores tem capacidade de realizar os procedimentos ou se querem modificar as

53

referências, e caso queiram fazer modificações devem enviar ofício a SAECA com justificativa.

54

II. Expediente: 1. Aprovação das Atas de 15 de Março e ata da Reunião Extraordinária de 28

55

de Março: as atas foram aprovadas. 2. Projeto do MORHAN: Arthur Milleis apresentou o

56

projeto do MORHAN e tirou dúvidas dos municípios. Foi acordado que a CIR enviará a
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57

apresentação por e-mail. 3. Tribunal de Contas do Estado Do Rio de Janeiro: Sérgio

58

Nóbrega, do TCE, explicou a proposta do TCE e distribuiu aos secretários o questionário e os

59

ofícios que devem ser enviados a CIR para que a mesma encaminhe ao TCE. 4. Redes:

60

Polyanna pediu para que todos enviassem suas dúvidas sobre problemas nas Redes de

61

Cardiologia, Oftalmologia, Neuro, Reabilitação Física e Saúde Auditiva e leu as dúvidas que

62

alguns municípios tiveram, como: - Rede de Cardiologia: foi relatado que o paciente tem

63

demorado para ser atendido, mesmo regulado. Miracema relatou que há um paciente regulado

64

desde Janeiro de dois mil e doze que está aguardando o agendamento para trocar a válvula

65

mitral. O Dr Sérgio Voronoff respondeu, por e-mail, dizendo que se o paciente foi regulado pela

66

Central Estadual de Regulação para um dos prestadores da Rede de Cardiologia, seja ele o

67

Hospital São José do Avaí, ou qualquer outro prestador, não há porque demorar no

68

atendimento. Polyanna pediu para que, caso ocorram problemas que reportarem a SES.

69

Polyanna perguntou se algum secretário ou suplente presente estava tendo algum outro

70

problema na Rede de Cardiologia, e ninguém se manifestou. Polyanna informou os problemas

71

que estão tendo na Rede de saúde auditiva: alguns municípios relataram que há três meses

72

tem tido dificuldade no contato e no agendamento com o PROASA de Natividade. Foi relatado

73

também que os pacientes são encaminhados para o PROASA, para consulta de primeira vez, e

74

os casos de alta complexidade, o PROASA os encaminha para a Rede de alta complexidade

75

em Duque de Caxias e os municípios não tem conseguido agendar nada em Duque de Caxias,

76

nem consulta, nem exames. O Dr Sérgio Voronoff respondeu, por e-mail, dizendo que o

77

PROASA de Natividade foi habilitado pelo Ministério através da Portaria SAS/MS número

78

oitenta e nove de trinta de janeiro de dois mil e doze como serviço de saúde auditiva alta

79

complexidade e que nesse caso não há porque recusar paciente ou encaminhar para Duque de

80

Caxias e que pela deliberação CIB/RJ número dezesseis vinte e dois de vinte e dois de março

81

de dois mil e doze, que repactuou a Rede de Saúde Auditiva, toda a referência de alta e média

82

complexidade da região Noroeste ficou em Natividade. Polyanna informou que se houver

83

demora

84

sergio.voronoff@saude.rj.gov.br; e luciana.amaral@saude.rj.gov.br para que a SES/RJ possa

em

agendar

pacientes,

ou

recusa,

que

devem

reportar

por

email

a:
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85

apurar junto a Secretaria Municipal de Natividade. Polyanna perguntou se algum secretário

86

estava tendo algum outro problema Rede de Saúde Auditiva, e ninguém se manifestou.

87

Polyanna informou sobre as dúvidas na Rede de Oftalmologia: foi relatado que os municípios

88

tem dificuldades no contato com a Beneficência Portuguesa de Campos para agendamento de

89

consultas e cirurgias e que não tem conseguido agendar oftalmologia pediátrica. Relataram

90

também que as cirurgias de pterígeo demoram muito para serem agendadas, e que as revisões

91

cirúrgicas geralmente são feitas depois do prazo que o médico solicita. Foi relatado que há

92

poucas vagas para consulta oftalmológica e consulta de primeira vez (dez

93

fotocoagulação (uma/mês) e angiografia fluoresceínica (três/mês), e de Yag Laser e

94

Laserterapia, sendo que a demanda dos municípios é bem maior que as vagas disponibilizadas

95

pela Beneficência Portuguesa. Polyanna disse que, em contato com Drª Eliane Brasil (chefe do

96

serviço de oftalmologia da Beneficência de Campos) e Yoná Alves (Secretaria Municipal de

97

Campos) foi informada que acordaram que o fluxo para agendamento dos pacientes regulados

98

pelo SER deve ser por e-mail do gestor listando a relação dos pacientes regulados, com

99

posterior retorno da Beneficência com as datas das consultas. Esse novo fluxo vai ser pactuado

100

na CIR Norte. O Dr Sérgio Voronoff respondeu, por e-mail, que quanto às cirurgias

101

oftalmológicas em crianças, é possível que esteja havendo dificuldades pois algumas destas

102

cirurgias só são realizadas nos hospitais federais, e que nesse caso, depois do paciente ter sido

103

avaliado na Beneficência e constatada a impossibilidade de atendimento nesse prestador (com

104

as devidas justificativas), a SES pode ser acionada para solicitar o atendimento no Rio, caso o

105

gestor solicitante não tenha SISREG para fazer essa solicitação. O doutor Sérgio Voronoff

106

informou que não sabe o porque da demora na marcação de cirurgia de pterígeo e sugeriu que

107

fosse especificado o nome do paciente, a data da regulação, a data da consulta na

108

Beneficência para então ser apurado. Dr Sérgio Voronoff, quanto à distribuição das vagas por

109

município, informou que isso não procede e que, se o SER regulou, é porque há disponibilidade

110

físico/financeira junto ao prestador para realizar o procedimento e que esse assunto também foi

111

conversado com a SMS Campos e esclarecido. Polyanna perguntou se algum presente estava

112

tendo algum outro problema nesta rede, e ninguém se manifestou. 5. Saúde bucal: foi pedido,

mensais),
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113

pelos secretários, que a área técnica de saúde bucal da SES viesse a região para discutir

114

sobres os CEOs da região e propor uma pactuação regional dos CEO e dos LRPD. 6. Clínica

115

da Saúde: O Secretário Municipal de Saúde de Porciúncula, José das Graças, pediu a palavra

116

e solicitou que deveria haver mais debates sobre as Clínicas de Saúde da Família, e que este

117

assunto deveria ser debatido na CIR com a presença da área técnica do Estado. O secretário

118

disse que em seu município há oito postos de atendimento da saúde da família, e que neste

119

caso, a Clínica da Saúde da Família, para o seu município, não é uma necessidade e que o

120

recurso usado neste programa seria bem vindo em outras necessidades e solicitou mais

121

esclarecimentos sobre o programa. Polyanna perguntou se todos concordavam com o

122

Secretário de Porciúncula e todos informaram que sim. 7. RAG: Polyanna informou os

123

municípios que estão com pendencias na entrega da resolução do Conselho Municipal de

124

Saúde aprovando o RAG: Aperibé: 2008 e 2010; Cambuci: 2007, 2008, 2009, 2010; Cardoso

125

Moreira: 2010; Italva: 2010; Laje do Muriaé: 2010; Miracema: 2009 e 2010; Natividade: 2009;

126

Porciúncula: 2010; Santo Antônio de Pádua: 2009 e 2010; e Varre-Sai:2007 e 2010. Foi

127

pactuado que todos entregarão a resolução do conselho na CIR e que esta encaminhará a

128

SES. 8. Prestação de contas da PPI: Itaocara apresentou a prestação de contas da PPI.

129

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a plenária às dezessete horas. Para

130

constar, eu, Diogo Alves Coimbra, Secretário Executivo, lavrei a presente ata. Aperibé,

131

dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e doze.
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