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1

Aos vinte e sete dias do mês de Março do ano de dois mil e catorze, às treze horas e trinta

2

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

3

catorze da Comissão Intergestores Regional Noroeste, contando com a presença dos seguintes

4

membros: Meirelane Rosa, Suplente Representante Central SES/RJ; Polyanna Mendes, da

5

Secretaria Executiva da CIR Noroeste; Diogo Alves Coimbra, Assistente da Secretaria

6

Executiva da CIR Noroeste; Secretaria Municipal de Saúde de Aperibé: Ricardo Daibes

7

(Gestor), Paulo Sérgio Bairral (Suplente) e Ilcilane Lourenço (Câmara Técnica); Secretaria

8

Municipal de Saúde de Cambuci: Agnaldo Mello (Gestor) e Silvana Brito (Suplente);

9

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

10

Solange Monteiro (Câmara Técnica); Secretaria Municipal de Saúde de Italva: Olympia

11

Mulins (Gestor) e Camila Gaudard (Câmara Técnica); Secretaria Municipal de Saúde de

12

Itaocara: Wanessa Oliveira (Gestor) e Joselita Soares (Câmara Técnica); Secretaria

13

Municipal de Saúde de Itaperuna: Juliano França (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de

14

Santo Antônio de Pádua: Enéas Oliveira (Gestor) e Dinart Rocha (Suplente); Secretaria

15

Municipal de Saúde de São José de Ubá: Anderson Godinho (Suplente); Secretaria

16

Municipal de Saúde de Varre-Sai: Waldir Fabbri (Gestor). Estavam presentes o

17

representantes das áreas da Ouvidoria da SES/RJ, Sra. Márcia Lopes e o Sr. Ulisses Salgado,

18

do CEPE/IVB/RJ. A plenária contou com a presença da representação da SES e de nove

19

Secretarias Municipais de Saúde, sendo oito Secretários de Saúde (Aperibé, Cambuci,

20

Cardoso Moreira, Italva, Itaocara, Itaperuna, Santo Antônio de Pádua e Varre-Sai) e um

21

Suplente (São José de Ubá). Ficou sem representação a Secretaria Municipal de Saúde de

22

Bom Jesus do Itabapoana, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade e Porciúncula. Meirelane

23

deu início a reunião, agradecendo a presença de todos. Polyanna explicou que na reunião do

24

mês passado entregou, aos municípios presentes, um envelope contendo o Regimento Interno

25

da CIR, um cd explicativo e uma cartilha sobre regionalização para ciência dos gestores.

26

Como alguns municípios estavam ausentes, foi feita a entrega do envelope para São José de

27

Ubá e Varre-Sai. Apresentação: 1- Ouvidoria: Márcia Lopes, da Ouvida da SES/RJ, fez

28

uma apresentação e explicou sobre os processos de implantação da ouvidoria nos municípios,

29

suas estratégias de implantação e metas. Explicou que a ouvidoria é o indicador 65 dentre as

30

Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2013-2015. Explicou a Deliberação CIB RJ n.
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2630/2013, que define os critérios para a implantação dos serviços de ouvidorias do Sistema

32

Único de Saúde no Estado do Rio de Janeiro. Informou que Aperibé, Italva, Itaocara,

33

Itaperuna, Miracema, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá enviaram o

34

projeto de implantação de ouvidoria e encontram-se no período de implementação do serviço

35

de ouvidoria em seus municípios. Márcia finalizou explicando que de acordo com o

36

monitoramento feito em 2013, Aperibé encontrava-se com 98% de conformidade da

37

ouvidoria e Itaperuna com 51% de conformidade, conforme detectado na visita técnica. 2-

38

Centro Estadual de Pesquisa do Envelhecimento (CEPE): O Sr. Ulisses Salgado, do

39

CEPE/IVB/RJ, fez uma apresentação onde mostrou os dados demográficos do Brasil, e que os

40

idosos corresponderem a cerca de 12,5% da população geral, as internações hospitalares

41

consomem 1/3 dos recursos do SUS. Ulisses explicou que a missão, os objetivos e apresentou

42

o CEPE e suas atividades. II- Pactuação: 1- Aprovação da 1ª ata de 2014: Polyanna

43

explicou que a ata foi enviada a todos anteriormente por email, e informou que as atas e

44

pautas encontram-se disponíveis no site da SES/RJ. A ata não teve objeções e foi pactuada. 2-

45

Plano Regional de UBV: Polyanna fez uma breve explicação sobre os andamentos do Grupo

46

de Trabalho de Vigilância em Saúde para a construção do plano de UBV, onde foram

47

definidos que os municípios pólos serão Bom Jesus e Miracema. O Grupo de Trabalho de

48

Vigilância em Saúde está avançando na construção do plano de UBV e assim que o mesmo

49

estiver finalizado sera apresentado na CIR. Devido a ausência dos municípios pólos, foi

50

sugerido que este item fosse levado para a próxima reunião para pactuação de Bom Jesus e

51

Miracema como pólos no Plano Regional de UBV. Todos os presentes concordaram e o item

52

não foi pactuado. 3- Alterações de referência da PPI (triagem neonatal) de Bom Jesus:

53

Polyanna explicou que Bom Jesus solicitou, por ofício, a SAECA a repactuação de sua

54

referência de triagem neonatal para a APAE Dr. Raimundo Brito no município para o Rio de

55

Janeiro. Devido a ausência do município nesta reunião foi sugerido que este item fosse

56

colcoado na pauta da próxima reunião da CIR. Todos os presentes concordaram e o item não

57

foi pactuado. 4- Processo n. 1122/2011 da Prefeitura Municipal de Aperibé para

58

credenciamento da APAE de Aperibé: Polyanna explicou que o município montou o

59

referido processo para credenciamento, no SUS, da Associação de Pais e Amigos dos

60

Excepcionais de Aperibé para procedimentos ambulatoriais de psicologia, fonoaudiologia,
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assistência social e fisioterapia. A necessidade do credenciamento foi pactuada e o processo

62

será encaminhado para a SES/RJ para avaliação das áreas técnicas. 5- Proposta de Oficina

63

Regional: Polyanna explicou que este item foi uma sugestão da Câmara Técnica da CIR

64

Noroeste devido a dificuldades e dúvidas que os municípios estão encontrando para assumir a

65

gestão dos recursos MAC, e, diante disso, foi proposto oficinas regionais. A sugestão é que os

66

técnicos da Secretarias Municipais de Saúde de Itaperuna e de Natividade, que possuem a

67

assunção dos recursos MAC, apresentasse como fazem, nas diversas áreas envolvidas. O

68

Secretário de Itaperuna disse estar de acordo e se comprometeu a disponibilizar seus técnicos

69

para as oficinas. Polyanna explicou que foi proposto também que fosse verificado a

70

possibilidade do Tribunal de Contas do estado do RJ participar da oficina, explicando sobre

71

contratos e convênios. A proposta é utilizar o recurso regional do PlanejaSUS/2009 que está

72

alocado em Natividade para custear as oficinas. A proposta é que a CIES e o Grupo de

73

Trabalho do Planejamento construam os conteúdos programáticos e organizem as oficinas. A

74

proposta das oficinas regionais foi pactuada. 6- Representação dos técnicos das SMS na

75

CT, CIR, nos GTs, CIES e Comitê U/E: Polyanna explicou na Câmara Técnica, nos Grupos

76

de Trabalho, na CIES e no Comitê de Urgência e Emergência tem havido constante falta dos

77

técnicos indicados oficialmente e que as Secretarias Municipais de Saúde tem enviado

78

técnicos não indicados oficialmente para as reuniões. Diante disso, foi proposto pela Câmara

79

Técnica da CIR Noroeste que se pactue que a representação dos técnicos das Secretarias

80

Municipais de Saúde na Câmara Técnica da Comissão Intergestores Regional Noroeste/RJ,

81

nos Grupos de Trabalho, nos Grupos Condutores de Redes, na Comissão de Integração

82

Ensino-Serviço (CIES) da região Noroeste e no Comitê Regional de Urgência e Emergência

83

da região Noroeste, durante o ano de 2014 seja da seguinte forma: todos os técnicos serão

84

indicados por ofício e somente os técnicos oficialmente indicados poderão participar das

85

reuniões. No caso do indicado oficial não poder comparecer a uma determinada reunião, o

86

técnico poderá ser substituido por outro técnico, desde que este técnico se apresente na

87

reunião com um ofício indicando-o para representar o município em substituição ao indicado

88

oficial. Caso o técnico substituto não apresente o ofício este não poderá participar da reunião

89

e sera pedido para se retirar do local. A proposta de representação dos técnicos das Secretarias

90

Municipais de Saúde nas reuniões da Câmara Técnica da Comissão Intergestores Regional
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Noroeste/RJ, dos Grupos de Trabalho, dos Grupos Condutores de Redes, da Comissão de

92

Integração Ensino-Serviço (CIES) da região Noroeste e do Comitê Regional de Urgência e

93

Emergência da região Noroeste foi pactuada. 7- Capacitação E-SUS: Polyanna explicou que

94

o SIAB irá migrar para o E-SUS, e que diante disso há necessidade de uma capacitação do E-

95

SUS. A proposta da SES/RJ e do DATASUS é realizar a capacitação por região. Há a

96

possibilidade da capacitação ser na região Noroeste ou ser na sede do DATASUS no

97

município do Rio de Janeiro na Rua México. Devido a região Noroeste possuir 14 municípios

98

foi sugerido que os dois municípios mais próximos da região Norte, Cardoso Moreira e Italva,

99

façam a capacitação na região Norte ou que a capacitação seja dividida em duas turmas.

100

Todos os presentes afirmaram que preferem que a capacitação seja na região Noroeste. Italva

101

e Cardoso Moreira relataram que preferem que seus técnicos façam a capacitação com a

102

região Noroeste. Todos os presentes concordaram. Diante disso, ficou acordado que a

103

capacitação da região Noroeste se dará em duas turmas. A proposta é a capacitação ocorrer na

104

semana de 5 a 9 de Maio. Para a primeira turma a capacitação será: na tarde do dia 05/05, de

105

manhã e de tarde no dia 06/05, e na manhã do dia 07/05. Para a segunda turma a capacitação

106

será: na tarde do dia 07/05, de manhã e de tarde no dia 08/05, e na manhã do dia 09/05. A

107

capacitação será data por três técnicos, um técnico da SAB/SES/RJ e dois técnicos do

108

DATASUS. O município que se disponibilizar a sediar a capacitação deverá apresentar como

109

contrapartida: estadia (do dia cinco ao dia nove de maio) para cada técnico; pensão completa

110

(almoço e jantar nos dias 5, 6, 7, 8; e somente almoço no dia 9) para cada técnico; e

111

deslocamemento dentro do município (do local da hospedagem até o local da capacitação).

112

Polyanna informou que solicitou, à direção da Faculdade Redentor, em Itaperuna, o

113

empréstimo do laboratório de informática, com 25 computadores, do dia 5 a 9 de maio.

114

Polyanna informou que a direção da Faculdade Redentor autorizou o empréstimo do

115

laboratório de informática para a capacitação. Polyanna explicou que os municípios poderão

116

indicar até dois técnicos, sendo pelo menos um deles um profissional de tecnoclogia da

117

informação, e que os técnicos que participarão devem ter perfil de multiplicador do

118

treinamento no município. Itaperuna e Santo Antônio de Pádua solicitaram, devido aos seus

119

municípios serem maiores e terem mais equipes de saúde da família, que possam enviar, cada

120

um, quatro técnicos, ao invés de dois. Polyanna informou que verificará com a área técnica e
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dará um retorno a Itaperuna e a Santo Antônio de Pádua. Os secretários relataram que acham

122

esta capacitação importante para a região e parabenizaram a estratégia da SES e do

123

DATASUS da capacitação poder ser na região, relataram também que, como estratégia, tanto

124

a SES como o DATASUS deveriam arcar com as despesas de estadia, alimentação e

125

deslocamento dos seus técnicos, e que o pagamento destas despesas para um município ficará

126

muito custoso, sendo que existem dificuldades técnicas de se justificar estes tipos de despesas

127

para técnicos que não são do quadro os municípios. Diante disso, foi sugerido que fosse

128

verificado a possibilidade de custear as despesas de estadia e alimentação dos técnicos da

129

SES/RJ e do DATASUS com o recurso regional do PlanejaSUS/2009 alocado em Natividade,

130

ou o recursos regionais da educação permanente alocado em Natividade ou em Itaperuna.

131

Polyanna relatou que irá verificar a possibilidade de usar o recurso regional do

132

PlanejaSUS/2009 alocado em Natividade com a área técnica do Planejamento da SES/RJ. E

133

irá verificar a possibilidade de usar os recursos regionais da educação permanente alocado em

134

Natividade ou em Itaperuna com a área técnica da SES/RJ. Juliano França, Secretário de

135

Itaperuna, informou que caso ocorram dificuldades de utilizar os recursos regionais, que

136

Itaperuna se compromete a custear tais despesas. A capacitação do E-SUS, em Itaperuna, foi

137

pactuada. II- Informes: 1- Informe GTs, CIES e Comitê U/E: CIES: está construindo a

138

proposta de capacitação em plano municipal de saúde e será dia 15/04. GT AB: houve uma

139

apresentação sobre a saúde do adolescente e a reunião foi dia 26/03. GT da Rede Cegonha: a

140

reunião foi dia 26/03 e estão trabalhando na construção do Plano Regional da Rede Cegonha.

141

Comitê U/E: a próxima reunião será dia 30/04 es estão fazendo o diagnóstico regional da

142

região. GT Vigilância: a reunião foi dia 12/03 e estão construindo o Plano de UBV. 2- Termo

143

de Doação de Equipamentos para Montagem de Centro de Hidratação de Cardoso

144

Moreira e de Cambuci: os termos foram entregues na reunião CIR de Fevereiro, e foi

145

acordado que os municípios entregariam os termos assinados na reunião de hoje, a pedido da

146

SVS. Cardoso Moreira entregou o termo. Polyanna pediu que Cambuci entregasse

147

diretamente no SVS/SES/RJ. 3- Exames citopatológicos: Polyanna informou sobre o

148

QualiCito, a pedido da SAECA. 4- Situação do RAG/SARGSUS: Polyanna apresentou

149

sobre o RAG 2012: Cambuci e Santo Antônio de Pádua encontram-se em apreciação no

150

Conselho de Saúde; Natividade e Varre-Sai estão aprovados com ressalva. 5- NASF de
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Itaocara: a pedido da Secretaria de Saúde de Itaocara foi entregue os projetos do NASF tipo

152

II e tipo III. Itaocara informou que os projetos serão colocados para apreciação na próxima

153

reunião do Conselho Municipal de Saúde. Polyanna informou que encaminhará os projetos

154

para a SES/RJ. 6- PPI de Itaocara: Itaocara solicitou que os municípios respeitem a cota

155

mensal da PPI quando encaminharem os pacientes para os procedimentos pactuados para

156

serem executados em Itaocara, pois com a assunção dos recursos MAC Itaocara irá receber

157

apenas os recursos do que está pactuado mensal. 7- Entrega dos processos do Termo de

158

Doação de Veículos: Polyanna entregou o Processo 12914/2013 para Santo Antônio de

159

Pádua e o Processo 12902/2013 para Varre-Sai. Polyanna solicitou que os municípios leiam o

160

último despacho da SVS/SES/RJ, no processo, pois explica como e onde devolver o processo

161

com os termos assinados. 8- Informe da CIB - Portaria nº 179/2014 que remaneja recurso

162

(FAEC) de Nefrologia destinado ao Fundo Estadual de Saúde do Rio de Janeiro para o

163

Fundo Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua, considerando a assunção dos

164

recursos MAC: o valor anual de R$ 4.130.721,96 e valor mensal de R$ 344.226,83. 9-

165

Informe da CIB – Remanejamento da PPI de Varre Sai: foi apresentado os

166

remanejamentos de Varre-Sai, que tirou procedimentos de tomografia e ressonância

167

magnética de Campos dos Goytacazes e os alocou procedimentos de tomografia em Itaocara e

168

procedimentos de ressonância magnética em Itaperuna. 10- Informe da CIB – Incentivos

169

financeiros adicionais de custeio das ações de vigilância, prevenção das ações de

170

DST/AIDS e controle das hepatites virais/2014: foi apresentado os valores e os referidos

171

municípios que receberão os custeios adicionais: R$ 25.000,00 para Sífilis Congênita:

172

Aperibé, Cambuci, Cardoso Moreira, Italva, Itaocara, Laje do Muriaé, Santo Antônio de

173

Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai. R$ 75.000,00 para DST/AIDS: Bom Jesus, Itaperuna,

174

Miracema, Natividade e Porciúncula. R$ 27.000,00 para Hepatites Virais para Itaperuna. R$

175

123.589,75 para Casa de Apoio para Itaperuna. R$ 17.671,56 para Hepatites Virais para

176

Porciúncula. 11- Informe da CIB – Propostas: Proposta de construção academia da saúde de

177

Aperibé e liberação de 2ª parcela de construção de UBS de Porciúncula. 11- Informe da CIB

178

– não alimentação do SMA-RH/Dengue: Aperibé e Cambuci não estão alimentando o

179

sistema, e o prazo final será no dia 29/03. Devem entrar em contato com a Gestão da

180

Informação urgente no telefone 21-23322352. 12- Informe da CIB – não alimentação do
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SIA-SUS com produção da Vigilância Sanitária exigido na Port. 1378/2013: de acordo

182

com o Art. 34, que diz que “a manutenção do repasse dos recursos do Componente da

183

Vigilância Sanitária está condicionada a: I - cadastramento dos serviços de vigilância sanitária

184

no Sistema Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES); e II - preenchimento

185

mensal dos procedimentos de VISA no Sistema de Informação Ambulatorial do SUS

186

(SIA/SUS)”. Não estão alimentando o sistema os municípios de Aperibé, Cambuci,

187

Miracema, Porciúncula e Santo Antônio de Pádua. Polyanna e Meirelane agradeceram a

188

presença de todos e encerraram a reunião. Nada mais havendo a tratar, foi declarada

189

encerrada a plenária às dezessete horas. Para constar, eu, Diogo Alves Coimbra, assistente da

190

Secretaria Executiva da CIR Noroeste, lavrei a presente Ata. Aperibé, vinte e sete de Março

191

do ano de dois mil e catorze.

