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1

Aos vinte e cinco dias do mês de Junho do ano de dois mil e treze, às nove horas e

2

trinta minutos, em Italva, foi realizada a quinta reunião ordinária do ano de dois mil e

3

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

4

seguintes membros: Polyanna Mendes, Coordenadora Regional Noroeste; Diogo

5

Alves Coimbra, Secretário Executivo desta Comissão; Secretaria Municipal de

6

Saúde de Aperibé: Ricardo Daibes (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Bom

7

Jesus do Itabapoana: Jarbas Teixeira (Gestor), Cláudia Moreira (Suplente) e Eloisa

8

Helena (Câmara Técnica); Secretaria Municipal de Saúde de Cambuci: Agnaldo

9

Mello (Gestor), Vinícius de Melo Fonseca (Suplente) e Silvana Brito (Câmara

10

Técnica); Secretaria Municipal de Saúde de Cardoso Moreira: Humberto Chaves

11

(Gestor) e Camila Louvain Gaudard (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de

12

Italva: Charb Francisco Florido (Gestor) e Camila Gaudard (Câmara Técnica);

13

Secretaria Municipal de Saúde de Itaocara: Maria Margareth de Melo (Gestor);

14

Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna: Juliano da Silva França (Gestor), Kátia

15

Freitas (Suplente) e Elisabete Silva (Câmara Técnica); Secretaria Municipal de Saúde

16

de Laje do Muriaé: Rodrigo Braga (Gestor) e Samuel Picanço (Suplente); Secretaria

17

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

18

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

19

Serrano (Gestor) Secretaria Municipal de Saúde de Porciúncula: Izaura Amélia

20

Amado Magalhães (Gestor) e D’Stefano Silva (Câmara Técnica); Secretaria

21

Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua: Evaléria Prado (Suplente) e

22

Duliane Magalhães (Câmara Técnica); Secretaria Municipal de Saúde São José de

23

Ubá: Victor Pavan (Gestor). Estava presente o apoiador do COSEMS/RJ na região

24

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

25

SES e de doze Secretarias Municipais de Saúde, sendo onze Secretários de Saúde

26

(Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Cardoso Moreira, Italva, Itaocara,

27

Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula São José de Ubá) e um

28

Suplente (Santo Antônio de Pádua). Ficou sem representação a Secretaria Municipal
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de Saúde de Varre-Sai. Polyanna deu início a reunião, apresentando o novo secretário

30

de saúde de Cambuci e de Laje do Muriaé. I. Pactuação: 1- Proposta de aplicação

31

do recurso regional do PlanejaSUS 2009 alocado em Natividade no valor de R$

32

40.867,39: foi apresentado a proposta do recurso, alocado em Natividade, ser usado

33

em ações de planejamento. Foi mostrado o extrato bancário de Natividade onde pôde

34

ser verificado que o recurso não foi usado. A proposta é do recurso ser usado para

35

capacitações regionais para elaboração do RAG, Plano Municipal de Saúde, Programa

36

Anual de Saúde e Relatório Quadrimestral de Gestão. A proposta foi aprovada. 2- PPI

37

São José de Ubá: São José de Ubá solicitou de alocar 100% das ressonâncias

38

magnética em Itaocata. Polyanna informou que na reunião da Câmara Técnica,

39

Ilcilani Rocha, de Aperibé, informou que o aparelho de ressonância magnética do

40

município de Itaocara estava com defeito. A Secretária de Itaocara, Margareth Melo,

41

confirmou a informação e explicou que o mesmo estará funcionando em Julho.

42

Margareth Melo concordou que os procedimentos sejam feitos em Itaocara. A

43

alteração da PPI de São José de Ubá foi pactuada. 3- Projeto dos Hospitais da

44

Região Noroeste: Polyanna explicou que Cambuci e Natividade solicitaram esta

45

pauta. Ambos municípios avaliaram, juntamente com seus hospitais, que os recursos

46

seriam insuficientes para arcarem com os procedimentos das especialidades de

47

maternidade, obstetricia, ortopedia e cirurgia urológica. Cambuci e Natividade

48

observaram que para manterem uma maternidade com obstetra, pediatra, anestesista e

49

enfermeiro, 24horas, terão um impacto elevado na folha de pagamento, totalizando

50

um custo médio de R$ 280.000,00 por mês. Os secretários de Cambuci e de

51

Natividade relataram que estão preocupados com os valores apresentados e que os

52

hospitais estão dispostos a realizar os procedimentos e possuem muito interesse, mas

53

que gostariam que a divisão do recurso fosse reavaliado para garantir, minimamente,

54

que os serviços sejam prestados com qualidade e com responsabilidade. O Secretário

55

de Bom Jesus disse que o hospital não fez uma avaliação de custo, mas que diante

56

disso, acredita que esta também deve ser uma realidade do hospital do município. O
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secretário de Itaperuna concordou com o Secretário de Bom Jesus. A suplente de

58

Santo Antônio de Pádua disse que não fez levantamento de custo, mas que, diante

59

disso, irá fazer. O secretário de Itaperuna disse que, infelizmente, a proposta do

60

projeto foi apresentada, várias vezes, sem o valor financeiro, e que somente após ser

61

apresentado o valor financeiro é que os secretários e as unidades puderam quantificar

62

e analisar seus custos. Ele disse acreditar que o valor é insuficiente, e que está de

63

acordo com a revisão financeira, pois o importante é as unidades conseguirem,

64

minimamente, bancarem os serviços, sem prejuízo, para que o projeto funcione e seja

65

resolutivo, caso contrário ele acredita que o projeto não terá sucesso. Marília Serrano

66

disse que é necessário fazer uma nova análise dos valores do projeto. Izaura Amado,

67

gestora de Porciúncula, explicou que não só Natividade e Cambuci deveriam verificar

68

seus cálculos, mas sim, todos os municípios envolvidos. Os presentes relataram que

69

acreditam que os custos, para os hospitais referenciados, esteja insuficiente, para

70

algumas especialidades e que o objetivo de todos é que o projeto funcione, de fato,

71

que os hospitais pólos consigam resolver os problemas do dia a dia de todos e que

72

atendam, com qualidade e eficiência, a população referenciada. Foi proposto os

73

seguintes encaminhamentos: 1: que a SAECA fizesse uma simulação de alocação do

74

teto financeiro para toda a região, com as referências do projeto para que os

75

secretários e as unidades tenham conhecimento do teto que diminuirá ou aumentará e

76

que também levem em consideração estes recursos para os custo dos serviços. 2: que

77

fosse verificado a possibilidade da SES conversar com os Secretários de Saúde e com

78

os hospitais que serão polo na região para que as unidades pudessem relatar suas

79

análises e as dificuldades e para que a SES tivesse ciência. 3: que a SES avaliasse a

80

possibilidade de revisão financeira para a maternidade, ortopedia e cirurgia urológica,

81

e que construísse uma proposta para ser encaminhada para a região. A proposta foi

82

pactuada por todos os gestores. II. Informes: 1- Calendário CIR 2013: a CIB será no

83

dia dezoito de Julho, a Câmara Técnica será no dia vinte e cinco de Julho, a CIR em

84

Miracema no dia trinta de Julho e o Congresso do CONASEMS será nos dias sete à
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dez de Julho. A oficina do Planejamento será em Macaé nos dias dois e três de Julho.

86

Polyanna frisou a importância da presença de todos neste evento. O GT de SVO, que

87

será em Campos/RJ, no dia quatro de Julho, em que irão D’Stefano e Luciano de

88

Varre-Sai, representantes da região. 2- Oficina Melhor em Casa 27/06 em

89

Itaperuna: a oficina será na UNIG às nove horas da manhã. 3- PPI de Bom Jesus.

90

Eloísa Almeida, de Bom Jesus, explicou que Cardoso Moreira enviou um paciente

91

sem cartão do SUS para realizar um procedimento em seu município, e pediu a todos

92

para se atentaram quando forem fazer o mesmo, lembrando que este já foi um assunto

93

que foi pautado na reunião CIR como um protocolo de organização a ser seguido por

94

todos. 4- Informe da CIB: descredenciamento da Casa de Saúde PIO XII de

95

Santo Antônio de Pádua: a Casa de Saúde em questão se descredenciou do SUS. 5-

96

Informe da CIB: Qualificação UPA de Itaperuna: a UPA de Itaperuna foi

97

qualificada e receberá mensalmente novecentos mil por mês para custeio da unidade.

98

6- Informe da CIB: Recurso de custeio de Residência Terapêutica de Bom Jesus,

99

Italva, Itaperuna e Natividade: de acordo com a portaria onze quarenta e cinco do

100

ano de dois mil e treze, o município de Bom Jesus receberá mensalmente dezessete

101

mil e quinhentos reais, Italva receberá sete mil e quinhentos reais, Itaperuna trinta e

102

dois mil reais e Natividade oito mil setecentos e cinquenta reais. 7- Informe da CIB:

103

Remanejamento da Rede de Ortopedia de Itaocara e Aperibé: foi pactuado na

104

CIB o remanejamento que havia passado na CIR de Abril. 8- Informe da CIB:

105

Revisão teto de TRS: os valores de revisão no teto foram de trezentos setenta mil,

106

quinhentos trinta e dois reais e trinta e seis centavos para o município de Itaperuna e

107

de trezentos e trinta nove mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos

108

para o município de Santo Antônio de Pádua. 9- Informe da CIB: Aprovação da

109

Rede de cuidados da pessoa com deficiência da região Noroeste: a rede aprovada

110

na CIR de Abril passou na CIB. 10-Informe da CIB: NASF de Varre-Sai: foi

111

aprovado, na CIB, o NASF que passou na CIR de Maio. 11- Informe da CIB: Plano

112

de Trabalho de Compensação de Especificidades Regionais de Natividade e São
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José de Ubá: foi aprovado na CIB e havia passado na CIR de Março. 12- Rede de

114

Oftalmologia em Itaperuna: Elisabete explicou que só serão aceitos pedidos

115

originais, não aceitará xero e lembrou que não tem como autorizar procedimentos

116

particulares, e que os pedidos precisam ser do SUS, informando à plenária que podem

117

seguir o exemplo de Itaocara, que manda seu pedido de exames e mais uma página do

118

procedimento impressa, simplificando e organizando os trabalhos. Elisabete informou

119

que no máximo em quatro dias os pedidos estão sendo liberados e autorizados.

120

Polyanna informou que pedirá à Janaína, de Itaocara, que mande os exemplos e que

121

enviará para todos. Polyanna agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a

122

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

123

eu, Diogo Alves Coimbra, Secretário Executivo, lavrei a presente ata. Italva, vinte e

124

cinco de Junho do ano de dois mil e treze.

