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1

Aos vinte e oito dias do mês de Maio do ano de dois mil e treze, às nove horas e trinta

2

minutos, em Itaperuna/RJ, foi realizada a quarta reunião ordinária do ano de dois mil

3

e treze da Comissão Intergestores Regional Noroeste, contando com a presença dos

4

seguintes membros: Carina Pacheco, Representante Central SES/RJ; Polyanna

5

Mendes, Coordenadora Regional Noroeste; Diogo Alves Coimbra, Secretário

6

Executivo desta Comissão; Alfredo Scaff, da Fundação do Câncer; Secretaria

7

Municipal de Saúde de Aperibé: Ilcilane Rocha (Suplente); Secretaria Municipal de

8

Saúde de Bom Jesus do Itabapoana: Jarbas Teixeira (Gestor), Cláudia Moreira

9

(Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Cambuci: Vinícius de Melo Fonseca

10

(Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Cardoso Moreira: Humberto Chaves

11

(Gestor), Camila Louvain Gaudard (Suplente) e Solange Monteiro (Câmara Técnica);

12

Secretaria Municipal de Saúde de Italva: Charb Francisco Florido (Gestor); Secretaria

13

Municipal de Saúde de Itaocara: Maria Margareth de Melo (Gestor), Wanessa

14

Gonzaga ( Câmara Técnica); Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna: Juliano da

15

Silva França (Gestor), Kátia Souza (Suplente) e Elisabete Silva ( Câmara Técnica);

16

Secretaria Municipal de Saúde de Miracema: Alexandre Barbosa Machado (Gestor) e

17

Elina Paula (Câmara Técnica); Secretaria Municipal de Saúde de Natividade: Marília

18

Serrano (Gestor) e Maria Aparecida Silva (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde

19

de Porciúncula: Izaura Amélia Amado Magalhães (Gestor) e D’Stefano Silva

20

(Câmara Técnica); Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua:

21

Sildes Oliveira (Gestor) e Evaléria Prado (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde

22

São José de Ubá: Victor Pavan (Gestor). Estava presente o apoiador do COSEMS/RJ

23

na região Noroeste, Francisco Bohrer. A Plenária contou com a presença da

24

representação da SES e de doze Secretarias Municipais de Saúde, sendo onze

25

Secretários de Saúde: (Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Cardoso Moreira, Italva,

26

Itaocara, Itaperuna, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, e

27

São José de Ubá) e um suplente (Aperibé). Ficou sem representação a Secretaria

28

Municipal de Saúde de Laje do Muriaé e Varre-Sai. Carina deu início a reunião,
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agradecendo a presença de todos e iniciando a pauta. I. Apresentação: 1- Plano

30

Estadual de Atenção Oncológica: Doutor Alfredo Scaff, do Instituto do Câncer,

31

informou a todos a proposta para o Plano de Atenção Oncológica do Estado do Rio de

32

Janeiro, com o objetivo de Promoção, Prevenção, Diagnóstico, Tratamento,

33

Reabilitação e Cuidados Paliativos, de forma articulada com o Ministério da Saúde e

34

com as Secretarias de Saúde dos municípios, buscando o uso racional dos recursos

35

disponíveis e tendo como princípios norteadores a universalidade, equidade,

36

integralidade e garantia de acesso à população. Dr. Alfredo explicou as premissas em

37

que se baseiam o plano, Portaria 2.439/05, Portaria 741/2005, Portaria 2048/2009. Dr.

38

Alfredo explicou a todos que, de acordo com a Lei 12.732/2012, o início do

39

tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada deve se dar em até 60

40

(sessenta) dias contados a partir do dia em que foi firmado o diagnóstico em laudo

41

patológico.Dr. Alfredo explicou que o projeto se dará em três fases, sendo a primeira

42

de elaboração, a segunda com a análise da situação do câncer no Estado e a terceira

43

com a proposta do novo modelo de atenção oncológica para o Estado do Rio de

44

Janeiro. Dr. Alfredo informou sobre o material entregue a todos os secretários, sobre o

45

conteúdo existente no dvd, e informou também sobre a importância do Decreto

46

Presidencial 7508, que regulamenta a Lei número 8.080. Dr. Alfredo explicou que o

47

plano será regional, que vai se consolidar num plano estadual. Dr. Alfredo informou

48

que o plano da Região será construído com a visita nos hospitais de alta

49

complexidade, com a base do PMAQ dos municípios e suas informações, visitas aos

50

UNACON e com as respostas do questionário que enviará à todos, perguntando sobre

51

regulação, campanhas e diagnósticos, educação, prevenção e promoção da saúde dos

52

municípios. Dr. Alfredo informou que médicos do INCA estão avaliando, neste

53

momento da reunião, o Hospital São José do Avaí. Informou que pretendem criar um

54

protocolo de atendimento, tentando alcançar uma padronização mínima para

55

atendimento desses pacientes. Dr. Alfredo informou seus contatos. II. Pactuação: 1-

56

Aprovação da Ata de Abril de 2013: Carina informou que a ata de Abril tinha sido
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enviada à todos por email. A ata de Abril foi aprovada. 2- Descentralização de

58

sorologia da dengue: Polyanna explicou sobre o processo, realizado ano passado, e

59

aprovado pela antiga secretária de Bom Jesus do Itabapoana, Norka Nuss. O atual

60

Secretário de Bom Jesus, Jarbas Teixeira, disse estar de acordo com a pactuação de

61

que o Laboratório Municipal de Bom Jesus seja referência para a sorologia de dengue

62

da região Noroeste. Foi pactuado a descentralização da sorologia de dengue para o

63

Laboratório Municipal de Bom Jesus do Itabapoana. 3- Projeto Hospitais da Região

64

Noroeste: Carina explicou sobre a reunião marcada para discutir este projeto que

65

acontecerá nos dias quatro e cinco de Junho. Carina lembrou que a proposta tem como

66

base a análise de desempenho e visitas realizados pelo Estado nas unidades. Carina

67

pediu a todos para pensarem com a lógica regional. Foi apresentada a proposta: Upa

68

de Itaperuna: atendimento de urgência de 24 horas. Hospitais de Porte I: hospitais

69

com emergência 24 horas e leitos de retaguarda para seus próprios munícipes:

70

Aperibé; Bom Jesus do Itabapoana; Itaocara; Laje do Muriaé; Miracema (o hospital

71

não tem emergência); Porciúncula (o hospital não tem emergência); Varre-Sai. Os

72

presentes se colocaram de acordo com o perfil da UPA e dos hospitais de porte I.

73

Hospital de Porte II: Hospital de Natividade: Maternidade de Risco Habitual; UI

74

neonatal; Pediatria Clinica; Endoscopias; Serviço de urgência 24h com leitos de

75

retaguarda para o próprio município; Atendimento de média complexidade para o

76

próprio município. Municípios referenciados: Natividade; Porciúncula; Varre Sai.

77

Polyanna perguntou à Secretária de Natividade se ela estava de acordo com o perfil e

78

ela disse que sim. Polyanna perguntou à Secretária de Porciúncula se estavam de

79

acordo, e Izaura Amado, disse que algumas especialidades são feitas no hospital em

80

Porciúncula e que as especialidades que não possuem em Porciúncula ela está de

81

acordo de referenciar para Natividade. D’Stefano Silva disse que gostaria de saber as

82

cláusulas, os valores e os recursos, disse querer saber dos compromissos, e se as

83

unidades hospitalares estão cientes dos procedimentos que irão oferecer e que os

84

secretários estão se comprometendo a aceitar os perfis das unidades mas os hospitais,
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em sua maioria, são filantrópicos. Marília informou que conversou com o Hospital de

86

Natividade. O secretário de Cambuci, Vinícius, disse que conversou com o Hospital

87

de Cambuci e que estão cientes e se comprometeram. Carina explicou que o projeto

88

será publicado no Diário Oficial e que o Estado chegou a conclusão de quais os

89

hospitais que podem receber a recurso do programa com visitas de diversas áreas

90

técnicas da SES/RJ, e que se a região chegar a conclusão de que, por exemplo,

91

Natividade não deve receber o recurso, este não receberá. Marília informou que

92

ninguém fará nada sem profissionalismo e comprometimento. Hospital de Porte III:

93

Hospital Hélio Montezano de Oliveira de Santo Antônio de Pádua: Maternidade

94

de Risco Habitual; Ortopedia Média Complexidade; Pediatria Clínica; UTI adulto

95

(proposta para tipo III com 10 leitos); UI neonatal; Cirurgia Eletiva; Serviço de

96

urgência 24h com leitos de retaguarda para o próprio município; Atendimento de

97

média complexidade para o próprio município. Municípios que poderiam ser

98

referenciados: Aperibé; Itaocara; Laje do Muriaé; Miracema; São José de Ubá. Há

99

necessidade de investimento no centro de imagem do Hospital Hélio Montezano de

100

Oliveira. Hospital Moacyr Gomes de Azevedo em Cambuci: Maternidade de Risco

101

Habitual; Ortopedia Média Complexidade; Pediatria Clinica; UTI adulto; UTI

102

neonatal; Urologia Cirúrgica e clínica; Cirurgia Eletiva; Endoscopias (alta, baixa,

103

colonoscopia); Tomografia; Serviço de urgência 24h com leitos de retaguarda para o

104

próprio município; Atendimento de média complexidade para o próprio município.

105

Foi solicitado, pelo Secretário, que implantasse Unidade transfusional. Municípios

106

que poderiam ser referenciados: Aperibé; Bom Jesus do Itabapoana; Cardoso Moreira;

107

Italva; Itaocara; Laje do Muriaé; Miracema; São José de Ubá. Polyanna informou que

108

nada impede, por exemplo, que Porciúncula queira realizar procedimentos em

109

Cambuci. Hospital Porte IV: Hospital São José do Avaí em Itaperuna:

110

Maternidade de Alto Risco; Pediatria Cirúrgica; UTI adulto; UTI pediátrica; UTI

111

neonatal; Ortopedia Alta Complexidade; Oftalmologia Alta Complexidade;

112

Neurocirurgia Alta Complexidade e Neuro-trauma; Oncologia; Terapia Renal
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Substitutiva;

114

complexidade para o próprio município; Serviço de urgência 24h com leitos de

115

retaguarda para o próprio município. Toda a região poderá ser referenciada. Serviço

116

de Oftalmologia de média complexidade na clínica privada de Miracema. Houve

117

uma discussão da proposta. Carina informou, depois da dicussão, que até o dia três de

118

Junho os municípios da Noroeste terão que ter o perfil discutido com as unidades e

119

com os prefeitos e que devem chegar a uma conclusão e que deverão enviar, por

120

email, para a Polyanna, até as dezesseis horas do dia 3 de Junho a proposta

121

consolidada. Carina pediu para que seja feita uma única proposta da região,

122

consolidada e discutida. 4. Italva solicitando mudança de consulta de oftalmo de

123

Bom Jesus do Itabapoana para Itaperuna. Polyanna explicou que seriam

124

quatrocentos sessenta e uma consultas ao ano, no valor de quatro mil, seiscentos dez

125

reais e perguntou ao secretário de Itaperuna se ele teria alguma objeção a fazer, e o

126

mesmo informou que não. Essas consultas estavam alocadas em Bom Jesus do

127

Itabapoana, mas o mesmo não estava atendendo ao município. Foi pactuado a

128

solicitação de mudança de referência de consultas de oftalmologia de Italva para ser

129

executada em Itaperuna. III. Informes: 1- Adequação do Plano Especificidade

130

Regional de São José de Ubá: Polyanna explicou que a área técnica do Estado

131

solicitou adequações no plano, e por isso, estava passando na CIR novamente. 2-

132

Projeto de implantação do NASF de Varre-Sai: Polyanna informou que recebeu os

133

projetos do município e que encaminhará para a SES. 3- Levantamento

134

informatização das UBS: Polyanna informou que ainda não entregaram o

135

levantamento os municípios de Cambuci, Itaperuna e Natividade e pediu para que

136

enviassem escaneado para o email da CIR. 4- Calendário CIR 2013: CIB dia 13 de

137

Junho, Câmara Técnica dia 20 de Junho; reunião da CIR dia 25 Junho em Italva;

138

Oficina de Planejamento dias 2 e 3 de Julho em Macaé. 5- Informes da CIB:

139

Portaria GM/MS número 681/2013 recursos adicionais em virtude da adesão à

140

Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência para o Centro de Especialidades

Cardiovascular

Alta

Complexidade,

Atendimento

de

média
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Odontológicos (CEO), municípios de Santo Antônio de Pádua: recursos adicionais

142

para o município de Santo Antônio de Pádua, no CEO tipo I, no valor mensal de um

143

mil seiscentos cinquenta reais e anual de dezenove mil e oitocentos reais, com efeitos

144

contados financeiros a partir de Março de dois mil e treze. 6- PPI de Saquarema: foi

145

informado que a mudança tira um valor de Itaperuna de dois mil, quatrocentos

146

quarenta um reais e vinte cinco centavos para internação de neurologia. 7- Informe

147

da CIB: Rede de Atenção em Alta Complexidade Cardiovascular: foi feito

148

informe da rede com a apresentação feita na CIB. 8-Informe da CIB: Recurso do

149

PlanejaSUS 2010: foi informado que o Estado decidiu descentralizar o recurso para

150

os municípios, e que esse recurso poderá ser usado para apoiar o planejamento

151

municipal. Itaperuna receberá quatro mil, quatrocentos vinte e seis reais e catorze

152

centavos e os outros municípios da região receberão dois mil, duzentos e treze reais e

153

sete centavos, todos em parcela única. 9-Recurso Regional do PLANEJA/SUS: foi

154

informado que encontra-se em Natividade o recurso regional, do PLANEJA/SUS,

155

relativo ao ano de dois mil e nove. Marília Serrano, Secretária de Natividade,

156

apresentou o extrato da conta onde foi verificado que há em saldo a quantia de

157

quarenta mil, oitocentos sessenta e sete reais e trinta nove centavos na conta do Banco

158

Bradesco. 10-Informe da CIB: Projeto de Vigilância de População Exposta a

159

Agrotóxico: receberão recurso: Aperibé, situação especial, dez mil reais; Bom Jesus

160

do Itabapoana, médio risco, vinte três mil reais; Cambuci, médio risco, vinte três mil

161

reais; Itaocara, médio risco, vinte três mil reais; Itaperuna, situação especial, dez mil

162

reais; Porciúncula, altíssimo risco, cinquenta mil reais; São José de Ubá, médio risco,

163

vinte três mil reais; e Varre-Sai, alto risco, quarenta mil reais. Os municípios

164

contemplados tem até sessenta dias para enviar o plano de uso do recurso. 11-

165

Informe da CIB: Ações de Prevenção e Controle da Dengue: foi informado que foi

166

pactuado as ações com as competências do Estado e as competências dos municípios

167

e que assim que for publicado a deliberação CIB será encaminhada para os

168

municípios. 12- Informe da CIB: Programação das Ações de Vigilância Sanitária
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de Italva para o ano de 2013: foi informado

170

descentralizada, e que por isso, tem que passar todo ano na CIB. 13- Informe da

171

CIB: Plano de Trabalho de Compensação de Especificidades Regionais de

172

Itaperuna: o plano de Itaperuna passou na CIB. 14- Informe da CIB: prorrogação

173

da referência para o SITEC por mais sessenta dias: foi prorrogado a referência

174

para o SITEC por mais sessenta dias. 15- Informe da CIB: Renovação do PAHI: foi

175

informado que foi encaminhado a resolução do programa para todos e foi solicitado

176

que se organizem para enviarem os documentos pedidos, e que é importante

177

verificarem se a conta de recebimento está ativa. Polyanna informou que recebeu e-

178

mail da SES/RJ onde constava que Itaperuna não mandou a prestação de contas, por

179

parte da secretaria, dos anos de dois mil e nove, dois mil e dez e dois mil e onze e

180

caso não encaminhe a documentação não receberá o recurso. Polyanna informou que

181

a prestação de contas deverá ser entregue à Elisabete Pauer, responsável pelo PAHI na

182

SES/RJ. 16: capacitação COREN: em Miracema para enfermeiros no dia cinco de

183

Junho com o tema Administração e Diluição de Fármacos e no dia seis o tema será

184

Controle e Prevenção de Câncer de Colo de Útero e Mama. 17- atendimento de

185

oftalmo em Itaperuna: para marcarem atendimentos da rede de oftalmologia devem

186

encaminhar email para a Central de Regulação, incluírem os dados no SER, e

187

marcarem o atendimento no Hospital São José do Avaí com a Michele. Carina e

188

Polyanna agradeceram a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, foi declarada

189

encerrada a plenária às treze horas e trinta minutos. Para constar, eu, Diogo Alves

190

Coimbra, Secretário Executivo, lavrei a presente ata. Itaperuna, vinte e oito de Maio

191

do ano de dois mil e treze.

que a vigilância de Italva é

