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1

Aos vinte e nove dias do mês de Abril do ano de dois mil e catorze, às nove horas e

2

trinta minutos, em Itaperuna/RJ, foi realizada a terceira reunião ordinária do ano de

3

dois mil e catorze da Comissão Intergestores Regional Noroeste, contando com a

4

presença dos seguintes membros: Ivanise Arouche: Representante de Nível Central

5

SES/RJ; Meirelane Rosa, Suplente Representante Central SES/RJ; Izabela

6

Ribeiro, AIR/SES/RJ, Polyanna Mendes, Secretária Executiva da CIR Noroeste;

7

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

8

Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana: Cláudia Moreira

9

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

10

Júnior (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Itaocara: Joselita Soares (Câmara

11

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

12

Kátia Souza (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Laje do Muriaé: Rodrigo

13

Braga (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Natividade: Marília Serrano

14

(Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Porciúncula: Izaura Magalhães (Gestor) e

15

D’Stefano Silva (Câmara Técnica); Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio

16

de Pádua: Dinart Rocha (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Varre-Sai:

17

Waldir Fabbri (Gestor) e Luciano Brito (Suplente e Câmara Técnica). Estavam

18

presentes o apoiador regional do COSEMS, Francisco Bohrer; e a Coordenadora do

19

Grupo de Trabalho da Rede Cegonha, Itaeci Ruas. A plenária contou com a presença

20

da representação da SES e de oito Secretarias Municipais de Saúde, sendo seis

21

Secretários de Saúde: Cardoso Moreira, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade,

22

Porciúncula e Varre-Sai, e dois Suplentes: Bom Jesus do Itabapoana e Santo Antônio

23

de Pádua. Ficou sem representação a Secretaria Municipal de Saúde de Aperibé,

24

Cambuci, Italva, Itaocara, Miracema e São José de Ubá. Ivanise e Polyanna deram

25

início a reunião, agradecendo a presença de todos. I- Apresentação: 1- Dificuldades

26

no indicador 5 do PQAVS: D’Stefano Silva, de Porciúncula, explicou sobre o

27

cumprimento das normas do PQAVS, e que durante o GT de Vigilância, os técnicos

28

explanaram que há dificuldades em colher as amostras de água para consumo humano
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quanto aos parâmetros de coliformes totais, cloro residual livre e turbidez, sendo que

30

os municípios não estão conseguindo cumprir esse indicador devido as dificuldades

31

de colheta. D’Stefano explicou que os técnicos estão tendo dificuldades no transporte

32

e envio dessas amostras para o LACEN, explicou que na parte de agrotóxicos dá mais

33

problemas, pois sua coleta tem que ser mais pontual e que em vinte e quatro horas,

34

após colhida, a amostras têm que chegar ao LACEN, senão é descartada. 2-

35

Monitoramento da Matriz de Planejamento: D’Stefano Silva, Coordenador do GT

36

do Planejamento apresentou o monitoramento da matriz do Planejamento,

37

desdobramentos da reunião do GT dia 14 de abril para ciência dos secretários. Sobre a

38

falta de um Hemonúcleo Regional, foi solicitado à área técnica da SES/RJ um retorno

39

para discussão deste item, pois Santo Antônio de Pádua está com problemas nas

40

obras, e para que seja avaliado a possibilidade de Itaperuna ser referência para a

41

região Noroeste. Juliano França, Gestor de Itaperuna, concordou e complementou que

42

deveríamos verificar com o Hemorio para que a região faça estes procedimentos em

43

Itaperuna enquanto Santo Antônio de Pádua não finaliza a obra. Meirelane Rosa, da

44

SES/RJ, informou que a área técnica do planejamento da SES/RJ ainda não avaliou a

45

planilha monitorada da região, e que vão fazê-lo e darão um retorno, analisando em

46

como as mudanças oferecidas pelos técnicos do GT irão aparecer no Planejamento da

47

região. 3- Plano Regional da Rede Cegonha: Polyanna explicou que a última

48

reunião do GT da Rede Cegonha foi dia 26 de março, e que foi solicitado a

49

apresentação, na CIR, da parte inicial do plano da região, que já está pronto, para a

50

região ciência dos secretários e para tentar avançar na definição dos componentes da

51

rede. Itaeci Ruas, Coordenadora do GT, explicou que está tendo dificuldades de

52

definir os componentes da rede, pois não estão tendo respostas dos municípios.

53

Explicou que o GT solicitou a Itaperuna uma reunião com o Hospital São José do

54

Avaí para apresentar a rede cegonha e a proposta da região, oficializando a resposta

55

da unidade em entrar no plano da região. Itaeci fez uma apresentação dos dados

56

epidemiológicos contidos no plano e comentou cada indicador, apresentando que a
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com a situação epidemiológica da região fica claro a necessidade de estruturar a rede

58

de saúde materno-infantil com a rede cegonha. II- Pactuação: 1- Aprovação da ata

59

da 2ª reunião ordinária da CIR Noroeste de 2014: não houve objeções e a ata foi

60

aprovada. 2- Revisão da composição do GT do Planejamento: Polyanna explicou

61

que foi uma recomendação da SES/RJ pois atualmente há um grande número de

62

participantes no GT. Foi sugerido no GT do Planejamento e na CT que fizesse parte

63

do GT do planejamento: o representante da SMS na CT da CIR e um técnico do

64

planejamento ou do controle e avaliação ou da auditoria. A alteração da composição

65

do GT do Planejamento foi pactuada. 3- Alterações de referência da PPI (triagem

66

neonatal) de Bom Jesus do Itabapoana: Polyanna explicou que este item estava na

67

pauta da CIR de Março, mas o município de Bom Jesus chegou muito atrasado, após

68

as pactuações, e por isso o item está novamente na pauta. O item foi encaminhado

69

pela SAECA devido a um ofício da Secretaria de Bom Jesus, que solicitou alterar sua

70

referência de triagem neonatal para a APAE do Rio de Janeiro. Cláudia Moreira,

71

suplente do secretário, solicitou que este pedido de alteração seja desconsiderado e

72

que se mantenha a atual pactuação da triagem neonatal. Desta forma, o item não foi

73

pactuado e foi desconsiderado. 4- Plano de aplicação do recurso regional da CIR

74

para 2014: Polyanna explicou sobre o recurso que cabe à CIR no valor de vinte mil

75

reais anuais e que o mesmo é repassado para Itaperuna. Polyanna explicou que

76

Itaperuna ainda não prestou conta do recurso anterior, e que o próximo valor a ser só

77

poderá ser repassado após a prestação de contas. Foi feita a apresentação e leitura do

78

plano. O plano de 2014 foi pactuado. 5- Prestação de contas da PPI executada em

79

Itaperuna: Polyanna explicou que esse foi um pedido da Secretaria de Itaperuna para

80

prestar contas da PPI executada em Itaperuna de Julho a Dezembro de 2013. Kátia

81

Souza, do Controle e Avaliação e Auditoria do município entregou a prestação de

82

contas aos presentes. Juliano, secretário de Itaperuna, pediu que todos analisem a

83

prestação de contas pois Itaperuna está atendendo muitos municípios da região, de

84

outras regiões e de outros estados que não constam na PPI e isso está causando um
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déficit de recursos mensais para Itaperuna, e que nesta prestação de contas fica claro

86

que a Central Estadual de Regulação regula procedimentos para Itaperuna sem

87

consultar a PPI. 6- Recurso da Educação Permanente em Saúde de 2008: Polyanna

88

explicou que foi pactuado na CIB em 2010, com a Deliberação CIB nº 854 de 2010, a

89

divisão equânime entre as Regiões Norte e Noroeste dos recursos da Educação

90

Permanente em Saúde, referente a Portaria GM/MS nº 2.813/2008, no valor total de

91

R$ 187.890,98 que encontra-se depositado no Fundo Municipal de Saúde de

92

Itaperuna. Polyanna explicou que a proposta é que a região ratifique a divisão deste

93

recurso entre a região Norte e Noroeste. Foi ratificado a divisão do recurso, de forma

94

equânime, entre a região Norte e Noroeste, repassado a Itaperuna, pela Portaria

95

MS/SGTES Nº 23 de 18 de dezembro de 2008 para a implementação da Política de

96

Educação Permanente em Saúde, conforme a Portaria GM/MS nº. 2.813/2008, no

97

valor total de R$ 187.890,98. Foi solicitado que as respectivas áreas técnicas da

98

Secretaria Estadual de Saúde deverão orientar, tecnicamente e legalmente, a

99

Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna, como esta deverá proceder para efetuar a

100

transferência do recurso para a região Norte. 7- Capacitação E-SUS: foi explicado

101

sobre a capacitação do E-SUS a ser realizada em Itaperuna de 05 a 09 de maio. A

102

proposta é usar o Recurso Regional da Educação Permanente de 2008, referente a

103

Portaria GM/MS nº 2.813, de 20/11/2008 para acar com a estadia para os três

104

técnicos, sendo um da SAB e dois do Datasus do dia 05 ao dia 09 de maio; para o

105

pagamento do almoço do dia 5, almoço e jantar no dia 6, 7 e 8, e almoço no dia 9 de

106

maio e para o pagamento do deslocamemento dentro do município (do local da

107

hospedagem até o local da capacitação). Polyanna frisou que será usado apenas a

108

parte o que cabe a região Noroeste para o pagamento das despesas da capacitação do

109

E-SUS. A proposta de usar o Recurso Regional da Educação Permanente de 2008,

110

referente aPortaria GM/MS nº 2.813, de 20/11/2008 foi pactuado. 8- 14ª Mostra

111

Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e

112

Controle de Doenças (EXPOEPI): Polyanna explicou que o evento será de 28 a 31
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de Outubro de 2014, na cidade de Brasília/DF, e o Ministério de Saúde está

114

disponibilizando duas vagas por região de saúde, e que devem ser pactuadas na CIR.

115

O Ministério da Saúde irá custear, para os dois técnicos, as passagem aéreas, as

116

hospedagem, a alimentação e o traslado em Brasília. Foi pactuado que a distribuição

117

das vagas fosse feita por sorteio, dentre os municípios presentes na reunião, e que

118

fosse indicado um servidor efetivo do município. Foi sorteado Itaocara que indicou

119

Joselita Soares e Natividade que indicou Marília Serrano para reprsentarem a região

120

Noroeste/RJ na EXPOEPI 2014. 9- Portarias SAS n° 284 e nº 290 de 07/04/2014:

121

Polyanna explicou que esse item foi um pedido de Itaperuna. Kátia Sousa, suplente de

122

Itaperuna, explicou que foi publicado em abril a portaria 284/2014 que habilitou o

123

laboratório de Eletrofisiologia do Hospital São José do Avaí e a Portaria SAS n°

124

290/2014 que habilitou o Hospital São José do Avaí como Unidade de Alta

125

Complexidade em Traumato-Ortopedia. Kátia explicou que assim que ambas as

126

portarias foram publicadas, entrou em contato com a SAECA, por telefone, e falou

127

com o técnico Marcelo Rodrigues. Kátia disse que perguntou a SAECA que devido a

128

publicação destas duas habilitações do Hospital São José do Avaí se havia

129

possibilidade da PPI atual ser remanejada, com relação a estes procedimentos, para o

130

teto de Itaperuna para que Itaperuna começasse a atender a demanda de pacientes,

131

pois as atuais referências, Rio de Janeiro para eletrofisiologia, e Campos para alta

132

complexidade de traumato-ortopedia, não tem atendido a região e possuem grande

133

dificuldade de acesso. Kátia informou que o técnico Marcelo Rodrigues, da SAECA,

134

relatou que o remanejamento do recurso atual só poderá ser feito quando o Ministério

135

da Saúde publicar a portaria alocando novos recursos no teto de Itaperuna, e que

136

enquanto isso não ocorrer que não pode remanejar a PPI atual para Itaperuna nos

137

procedimentos de eletrofisiologia e de alta complexidade de traumato-ortopedia.

138

Kátia, Juliano, secretário de Itaperuna e D’Stefano, da CT de Porciúncula,

139

questionaram a informação dada pelo técnico Marcelo Rodrigues, da SAECA e

140

disseram que não há nenhum impedimento de remanejar o recurso atual que está
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alocado no Rio de Janeiro, para eletrofisiologia, e que está alocado em Campos para

142

os procedimentos de alta complexidade de traumato-ortopedia, para o teto de

143

Itaperuna para que se inicie o quanto antes o atendimento dos pacientes da região em

144

Itaperuna. Juliano França explicou que este item deveria ser revisto pois atualmente

145

Itaperuna tem pago estes procedimentos com recurso próprio devido a dificuldade de

146

acesso as atuais referências. Foi proposto a pactuação da alteração da referência, dos

147

municípios da região Noroeste, para os procedimentos de eletrofisiologia, da Rede de

148

Atenção Cardiovascular, para o município de Itaperuna, sendo a referência anterior o

149

Rio de Janeiro. Foi proposto a pactuação da alteração da referência, dos municípios da

150

região Noroeste, para os procedimentos de eletrofisiologia, da Rede de Atenção

151

Cardiovascular, para o município de Itaperuna, sendo a referência anterior o Rio de

152

Janeiro. E também foi proposto a pactuação da alteração da referência, dos municípios

153

da região Noroeste, para os procedimentos de Alta Complexidade em Traumatologia e

154

Ortopedia, para o município de Itaperuna, sendo a referência anterior o Campos. Foi

155

pactuado ambas alterações de referência que será encaminhado para a SES. III -

156

Informes: 1- Termo de doação de equipamentos do Telesaúde da UERJ:

157

Polyanna explicou que na CIB de Abril pegou os termos de doação dos computadores

158

do Telesaúde UERJ para os secretários assinarem, mas os mesmos não estavam

159

presentes. Polyanna explicou que na reunião da CT havia pego a assinatura do termo

160

de Laje do Muriaé e de Varre-Sai. Polyanna explicou que devido à responsabilidade

161

dos documentos só pegará a assinatura com os secretários pessoalmente, e que ainda

162

faltam assinar Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Miracema, Natividade e

163

Santo Antônio de Pádua. 2- Situação do RAG/SARGSUS: Polyanna demonstrou a

164

situação do RAG em 2012, onde estão aprovados com ressalvas Natividade e Varre-

165

Sai, e em apreciação pelo Conselho de Saúde Cambuci e Santo Antônio de Pádua, e

166

sobre o RAG 2013, que estão em apreciação no Conselho Itaocara, Itaperuna e

167

Miracema, estando o resto dos municípios constando sem informação. 3- Informe

168

sobre GTs, CIES e Comitê U/E: Polyanna explicou que a reunião CIES foi dia
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12/03 e que está construindo a proposta de capacitação em plano municipal de saúde;

170

que o GT da Rede Cegonha foi dia 26/03 e que foi solicitado a apresentação da parte

171

inicial do plano nesta CIR pela Sra. Itaeci Ruas; que o GT Vigilância foi dia 08/04 e

172

que está sendo construído o plano de UBV e discutindo os indicadores de

173

Fortalecimento do SUS/2014; que o GT AB foi dia 11/04 e que estão discutindo a

174

caderneta de saúde, os protocolos de saúde do idoso e de enfermagem; que o GT

175

Planejamento foi no dia 14/04 e que está sendo monitorada a matriz de planejamento;

176

que o Comitê U/E será dia 30/04 e está construindo uma planilha para o desenho

177

regional da urgência e emergência. 4- Calendário Maio/2014: Polyanna informou o

178

calendário do mês de Maio: Capacitação E-SUS: 5 a 9 de Maio na Faculdade

179

Redentor; reunião da CIB dia 08/05; CIES dia 13/05; GT da Vigilância e reunião

180

sobre o SVO dia 15/05; CT da CIR dia 20/05; GT do Planejamento dia 22/05; GT

181

Rede Cegonha e GT AB dia 29/05; reunião da CIR dia 30/05. 5- Falta dos técnicos

182

das SMS nas reuniões regionais: Polyanna informou sobre a falta dos técnicos nas

183

reuniões, oficinas e capacitações regionais. Os secretários alegaram que gostariam de

184

ter ciência se os técnicos estão indo nas reuniões e solicitaram que seja pauta fixa em

185

toda CIR a apresentação técnicos na CT, GTs, CIES e Comitê de U/E. 6- Informes da

186

CIB: 6.1 PPI: foram apresentadas os remanejamentos de PPI de Cardoso Moreira e

187

de Italva. 6. 2: Referência da Rede de Oncologia para Câncer de Cabeça e

188

Pescoço: foi apresentado que a região Noroeste realizará os procedimentos em

189

Itaperuna e no Rio de Janeiro. 6.3 Propostas: construção UBS e Ampliação de UBS

190

para Bom Jesus do Itabapoana; liberação da 2° parcela de ampliação de UBS de São

191

José de Ubá. Ivanise e Meirelane agradeceram a presença de todos e encerraram a

192

reunião. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a plenária às doze horas

193

e quarenta e cinco minutos. Para constar, eu, Diogo Alves Coimbra, Assistente da

194

Secretaria Executiva da CIR Noroeste, lavrei a presente Ata. Itaperuna, vinte e nove

195

de Abril do ano de dois mil e catorze.

