GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA GERAL
COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DO NOROESTE
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2012.

1

Aos quatro dias do mês de Julho do ano de dois mil e doze, às treze horas e trinta minutos, em

2

Bom Jesus do Itabapoana, foi realizada a sexta reunião ordinária de dois mil e doze da

3

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

4

Miguel Lessa, Representante de Nível Central SESDEC, Polyanna Mendes, Coordenadora

5

Regional Noroeste, Diogo Alves Coimbra, Secretário Executivo desta Comissão; Secretaria

6

Municipal de Saúde de Aperibé: Fidélis R. Mercador Júnior (Suplente); Secretaria Municipal de

7

Saúde de Bom Jesus do Itabapoana: Francisco de Assis Oliveira Neto (Gestor), Eloísa Helena

8

de Almeida (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Cardoso Moreira: Gina Pinheiro S.

9

Ferreira (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Itaocara: Maria Cleuza Araújo Santana

10

(Gestor) e Janaína Leite (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Laje do Muriaé:

11

Rosimeire dos Santos (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Miracema: Elina da Silva

12

Paula (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Natividade: Marília Machado Serrano

13

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

14

e D Stefano Silva (Representante da Câmara Técnica); Secretaria Municipal de Santo Antônio

15

de Pádua: Andréa Freire (Suplente) e Ludmila S. R. Barros (Representante Câmara Técnica);

16

Secretaria Municipal de Saúde São José de Ubá: Edson Gomes Vieira (Gestor); Secretaria

17

Municipal de Saúde de Varre-Sai: Waldir Antônio Fabbri (Gestor) e Luciano Brito (Suplente e

18

Representante Câmara Técnica). Portanto, compareceram seis membros titulares e cinco

19

membros suplentes. Não compareceram os representantes dos municípios de Cambuci, Italva,

20

Itaperuna. Desta forma, houve quórum de 11 municípios. I- Pactuação: 1. PPI: Polyanna

21

informou que foi discutido na Câmara Técnica a necessidade da SES disponibilizar a Base de

22

Dados Estadual atualizada para que a região analise e que se façam os pedidos de acerto,

23

caso necessário. A proposta foi pactuada pelos presentes. Polyanna informou que na Reunião

24

da CIR de Abril o município de Itaocara prestou contas da PPI, por conta própria. Polyanna

25

informou que foi proposto na Câmara Técnica que fosse rotina, na CIR Noroeste, a prestação

26

de contas da PPI trimestralmente. Foi pactuado que, caso algum município queira prestar conta

27

da PPI, deverá encaminhar a CIR. Doutor Miguel Lessa, disse que Polyanna enviará o modelo

28

feito por Itaocara, que é bem simples e explicativo, para que os municípios usem como modelo.
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29

Dr Miguel perguntou como estavam as regulações das internações após a mudança da reunião

30

de Maio. Santo Antônio de Pádua e Itaocara relataram que estão tendo problemas com os

31

prestadores e com os casos de emergência. Itaocara relatou problemas com os pacientes

32

residente da região Serrana pois estas SMS não inserem os pacientes no SER. Polyanna

33

lembrou que a única região em que todos os leitos são regulados é a região Noroeste. Foi

34

proposto realizar uma reunião com a coordenação da regulação para esclarecimento das

35

dúvidas. A proposta foi aceita. 2. Sugestões de cursos e treinamentos regional de Controle,

36

Avaliação e faturamento: Janaína Leite, de Itaocara, relatou que a SAECA solicitou que a

37

região definisse uma prioridade de treinamento nesta área. Após discussão foi escolhido um

38

tema: faturamento. Foi pactuado a necessidade de um treinamento regional sobre faturamento

39

e foi solicitado que esta capacitação seja aprofundada e, se possível, dividida em módulos e

40

que seja uma capacitação de mais ou menos 20h de treinamento para aprofundamento do

41

tema. 3. Saúde Bucal: 3.1: Proposta de fortalecimento da Saúde Bucal Municipal:

42

Polyanna informou sobre a vinda da saúde bucal na região para debate sobre os indicadores do

43

SISPACTO e que houve uma reunião com a Monica Macau, técnica da SES/RJ de saúde bucal,

44

com os municípios de Aperibé, Cardoso Moreira, Italva, Itaocara, Natividade e Varre-Sai. Nesta

45

reunião foi constatado que os municípios possuem problemas com as informações da saúde

46

bucal, incluindo a digitação de dados e produção. Foi solicitado que a Saúde Bucal/SES

47

realizasse uma reunião regional com as Saúdes Bucais dos municípios para orientar quando ao

48

correto procedimento de fechamento da produção. 3.2: Proposta de CEO Regional entre

49

Aperibé e Itaocara; entre Natividade e Varre-Sai; e entre Cardoso Moreira, Italva e São

50

Fidélis: Polyanna informou que foi discutido na reunião citada acima o início do projeto de CEO

51

regional entre Aperibé e Itaocara; entre Natividade e Varre-Sai; e entre Cardoso Moreira, Italva

52

e São Fidélis. Após finalização destes projetos os mesmos serão pactuados na CIR. Polyanna

53

informou que a proposta é que todos os municípios tenham um CEO como referência. Santo

54

Antônio de Pádua relatou que atende Miracema em seu CEO e Miracema confirmou o

55

atendimento. Santo Antônio de Pádua relatou que nunca houve uma pactuação formal desses

56

atendimentos e solicitou que também fosse envolvido nesta discussão juntamente com

57

Miracema. 4. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores do SISPACTO do ano de 2012:

58

D'Stefano, representante da Câmara Técnica de Porciúncula, explicou como se deu a Câmara

59

Técnica extraordinária sobre os indicadores no dia vinte e seis de Junho em Itaperuna e que foi
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60

acordado os indicadores do SISPACTO para o ano de dois mil e doze. D'Stefano expôs a

61

planilha com os indicadores e disse que o indicador da sífilis para gestantes não foi pactuada

62

neste dia, mas que já foi enviado, por e-mail, a orientação para pactuar este indicador.

63

D'Stefano informou que Porciúncula irá mudar o indicador quinze, e que já entregou o ofício, a

64

coordenação da CIR, sobre a mudança com a justificativa técnica. D'Stefano perguntou se

65

algum outro município gostaria de mudar algum indicador e todos disseram que não. D'Stefano

66

informou que os municípios precisam aprovar os indicadores no Conselho Municipal de Saúde e

67

enviar a resolução do Conselho para a CIR com duas cópias originais que enviará para a SES;

68

e que no dia vinte de julho o SISPACTO irá abrir para inserção dos dados no sistema, e que a

69

CIR só irá homologar do município que tiver enviado a resolução do Conselho. D'Stefano

70

propôs que os municípios pactuassem no Conselho o indicador de sífilis e o que valeria o que

71

constar na resolução do Conselho Todos concordaram com esta proposta e aprovaram os

72

indicadores apresentados. 5. Proposta de identificação de serviço, na região, com

73

potencial para receber investimento visando a habilitação como CER (Centro

74

Especializado de Reabilitação): Polyanna apresentou um breve resumo da Portaria 793 de

75

2012 que institui a rede de cuidados à pessoas com deficiências no âmbito do Sistema Único de

76

Saúde e a Portaria 835 de 2012 que institui os incentivos financeiros de investimento e custeio

77

para a referida rede. Polyanna informou que foi enviado um ofício da SAECA para CIR

78

solicitando que fosse discutido o assunto na CIR para que fosse identificado algum serviço na

79

região com potencial para ser habilitado com um CER deste. Polyanna relatou que, de acordo

80

com o ofício da SAECA, para ser um candidato a possível CER é necessário que seja

81

informado os seguintes itens: se possui CNES; se já é prestador de serviços para o SUS (em

82

caso positivo quais); se possui profissionais da área de reabilitação (médico, fisioterapeuta,

83

terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, assistente social, psicólogo, pedagogo, enfermeiro); se

84

presta serviços de natureza fisioterapêutica, terapêutico ocupacional, fonoaudiológico,

85

psicológico, social, em caso positivo para que perfil de clientela; se possui área física construída

86

ou a construir, para uma eventual ampliação, bem como acesso livre e amplo para usuários

87

com necessidades especiais; e se há interesse do gestor local. Polyanna perguntou se algum
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88

município tem interesse. Natividade relatou interesse e disse que apresentará sua proposta na

89

próxima CIR. Foi apresentada a proposta de Porciúncula, do CIAME, que é um centro integrado

90

de apoio ao menor excepcional, que também atende a população adulta que é gerida pela

91

prefeitura. O serviço possui CNES, faz atendimento de fisioterapia; neuropediatria;

92

fonoaudiologia; psicologia; pedagogia e serviço social. O secretário de saúde de Porciúncula

93

mostrou interesse em habilitar esse serviço. Ficou acordado que os municípios que se

94

interessarem, deverão apresentar suas propostas na próxima reunião da Câmara Técnica e da

95

CIR, em Agosto, respectivamente. 6. Recursos da Educação Permanente: 6.1: Referente a

96

2007: o recurso foi depositado em Itaperuna, no valor de duzentos e vinte e cinco mil, cento e

97

cinquenta reais e noventa e quatro centavos em outubro de 2007. Foi pactuado que Itaperuna

98

apresentasse, na CIR, a prestação de contas desse recurso. 6.2: Referente a 2008: o recurso

99

de cento e oitenta e sete mil, oitocentos e noventa reais e noventa oito centavos foi depositado

100

em Itaperuna. Foi pactuado que Itaperuna apresentasse na CIR a prestação de contas desse

101

recurso. 6.3: Referente a 2009: o recurso de cento e quarenta e cinco mil cento e setenta e

102

seis reais e cinquenta e cinco centavos para a educação permanente e de cento e quarenta e

103

quatro mil quatrocentos e um reais e quatorze centavos para a educação profissional está no

104

Fundo Estadual de Saúde e será transferido para Natividade de acordo com a pactuação da

105

CIR. 6.4: Referente a 2011: o recurso de cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e dezenove

106

reais para a educação permanente e duzentos e trinta e cinco mil, cento e sessenta e nove

107

reais e noventa e nove centavos para a educação profissional foi depositado no Fundo de

108

Natividade em Maio de 2012. Natividade apresentou os documentos que comprovam que o

109

recurso foi depositado e não foi usado. 6.5: Referente a 2010: de acordo com a Portaria 4033

110

de 2011 o recurso de cento e quarenta mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta

111

centavos para a educação profissional está no Fundo Estadual de Saúde. A proposta é que

112

este recurso seja repassado para Natividade com o foco do projeto em capacitação dos

113

trabalhadores da atenção básica com treinamento introdutório aos agentes de saúde e técnicos

114

e treinamento em acolhimento e humanização para os trabalhadores das secretarias municipais

115

de saúde, incluindo os atendentes, recepcionistas e motoristas. A proposta foi pactuada. 7.

116

Plano Municipal de Dengue: D'Stefano, de Porciúncula, informou que o prazo para entrega

117

do plano é dia o trinta e um de julho deste ano. D'Stefano disse que, de acordo com a portaria

118

2557 de 2011 é necessário que conste no plano a referência na CIR. Foi proposta que seja
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119

elaborado uma planilha com as referências dos leitos na próxima Câmara Técnica para ser

120

levado para pactuação na CIR de Julho. A proposta foi pactuada. D'Stefano informou que o

121

plano precisa ser aprovado no Conselho Municipal. 8. Proposta da Secretaria Municipal de

122

Saúde de Itaocara: foi apresentada a proposta de número 28615.557000/1100-03 para

123

aquisição de equipamentos e material permanente para a Atenção Básica no valor de cento e

124

sessenta mil, cento e oitenta e um reais de acordo com a portaria 2198 de 2009. A proposta foi

125

aprovada. 9. Proposta de ampliação e construção de UBS de Aperibé e Santo Antônio de

126

Pádua: foram validadas as deliberações ad referendum n. 7 e n. 8 de 2012 da CIR Noroeste

127

referente às propostas destes municípios. 10. Aprovação da Ata da Reunião de 19 de Abril: a

128

ata foi aprovada. II. Apresentação: 1. Relação Municipal de Medicamentos Essenciais: os

129

municípios que publicaram o REMUME são Itaocara, Natividade e São José de Ubá, de acordo

130

com a Lei 12.441 de 2011. Os outros municípios informaram que estão se organizando para

131

publicarem o REMUME. 2. Decreto 7508/2011: foi feito uma breve apresentação do artigo 2,

132

30, 31 e 32 do decreto 7508 de 2011 das competências da CIR. III. Informes: 1. Calendário de

133

Julho: foi informado o calendário de Julho da CIR. 2. Aprovações da CIB de Junho/2012: foi

134

credenciamento a residência terapêutica modalidade II de Itaperuna; e foi aprovada a alteração

135

da composição do Comitê Gestor da rede de urgência e emergência da região Noroeste. 3.

136

Seminários regionais “Aprimoramento do Pacto pela Saúde com o Contrato Organizativo

137

de Ação Pública de Saúde” e Plenária Extraordinária com pauta única COAP: foi informado

138

que o seminário do COAP foi cancelado e haverá uma CIR extraordinária com pauta única

139

sobre o assunto e ainda não possui data definida. 4. Capacitação para as Salas de

140

Estabilização: Foi informado que haverá uma capacitação para a sala de estabilização e ainda

141

não há data nem local definido. 5. RAG's referente ao exercício de 2007 a 2010: foi informado

142

que acabaram os prazos para atualizar as informações dos RAGs de 2007, 2008, 2009 e 2010.

143

6. Alteração do prazo para aprovação do RAG 2011: foi informado que o prazo para

144

finalização do RAG 2011 foi prorrogado para o dia trinta e um de julho e que, caso os

145

municípios tenham dúvidas devem entrar em contato com a Assessoria de Planejamento da

146

SES. Os municípios sem informação no sistema do RAG 2011 são: Cambuci; Cardoso Moreira;
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147

Itaperuna; Natividade; Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá. Os RAGs que estão em

148

apreciação no Conselho são: Italva, Laje do Muriaé, Miracema e Varre-Sai. 7. Projeto de

149

Telessaúde Noroeste: foi informado que não foi aprovado, pelo Ministério da Saúde, o projeto

150

para a região. 8. Emendas parlamentares e propostas, junto ao Ministério da Saúde:

151

Polyanna informou que as emendas parlamentares e as propostas junto ao Ministério da Saúde

152

precisam ser aprovadas na CIR e que os municípios precisam encaminhar os documentos a

153

CIR, de acordo com as orientações do Ministério e que as propostas também precisam ser

154

aprovadas no Conselho Municipal. 9. Processos de credenciamentos: Polyanna informou que

155

os processos de credenciamento precisarão passar na CIR e que o município deverá enviar o

156

processo para a CIR com todos os documentos necessários para que seja inserido na pauta da

157

CIR subsequente ao recebimento do processo e que a CIR, após aprovação, enviará o

158

processo para a SES. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a plenária às

159

dezessete horas e trinta minutos. Para constar, eu, Diogo Alves Coimbra, Secretário Executivo

160

desta, lavrei a presente ata. Bom Jesus do Itabapoana, quatro de Julho de dois mil e doze.

