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1

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

2

minutos, em Laje do Muriaé/RJ, foi realizada a sexta reunião ordinária do ano de dois mil e

3

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

4

membros: Ivanise Arouche: Representante de Nível Central SES/RJ; Meirelane Rosa,

5

Suplente Representante Central SES/RJ, Polyanna Mendes, Secretária Executiva da CIR

6

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

7

Vivian Studart, SAS/SES/RJ; Maria Luiza Andrade, SAS/SES/RJ; Secretaria Municipal de

8

Saúde de Aperibé: Ricardo Daibes (Gestor) e Ilcilane Rocha (Câmara Técnica); Secretaria

9

Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana: Sávio Sabóia (Gestor); Secretaria

10

Municipal de Saúde de Cambuci: Agnaldo Peres Mello (Gestor); Secretaria Municipal de

11

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

12

Saúde de Italva: Olympia Souza Mulins (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de

13

Itaocara: Wanessa de Oliveira Gonzaga (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de

14

Itaperuna: Juliano França (Gestor), Kátia Souza (Suplente) e Elisabete Silva (Câmara

15

Técnica); Secretaria Municipal de Saúde de Laje do Muriaé: Rodrigo Braga (Gestor) e

16

Rosimeire dos Santos (Suplente e Câmara Técnica); Secretaria Municipal de Saúde de

17

Miracema: Andréa Freire (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Natividade: Marília

18

Serrano (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua: Dinart Rocha

19

(Suplente). Estavam presentes Francisco Bohrer, apoiador regional do COSEMS; Roberta

20

Dutra, da Saúde Mental de Bom Jesus do Itabapoana; Anna Christina Botelho, Saúde Mental

21

de Italva; Vitor Andrade, Saúde Mental de Laje do Muriaé; Maria de Fátima Cavaleiro,

22

Planejamento SES/RJ; Agnaldo Mello, Prefeito de Cambuci; Neide Medeiros, Secretária de

23

Controle Interno de Cambuci. A plenária contou com a presença da representação da SES de

24

onze Secretarias Municipais de Saúde, sendo dez Secretários de Saúde: Aperibé, Bom Jesus

25

do Itabapoana, Cambuci, Cardoso Moreira, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé,

26

Miracema e Natividade e um Suplente: Santo Antônio de Pádua. Ficou sem representação a

27

Secretaria Municipal de Saúde de Porciúncula, São José de Ubá e Varre-Sai. Ivanise deu

28

início a reunião, agradeceu a presença de todos e agradeceu à Laje do Muriaé pela acolhida e

29

expôs os pontos de pauta, sendo: I- Apresentação: 1- Apresentação Semestral da CIR

30

Noroeste: Polyanna apresentou a presença dos secretários e dos técnicos nas reuniões da CT,
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CIR, GTs, CIES e Comitê de urgência e emergência, e as principais deliberações de 2014.

32

Fátima Cavaleiro, Planejamento/SES/RJ, disse que os técnicos da região precisam se envolver

33

mais nas discussões regionais e que devido a baixa participação nas reuniões os planos e

34

ações não se desenvolveram e informou que a região Noroeste é a região que está com as

35

ações do planejamento regional menos desenvolvidas, em comparação às outras regiões do

36

estado do RJ, e que a ausência dos técnicos nas reuniões pode estar contribuindo para este

37

fato. Juliano França, secretário de Itaperuna, disse que sempre ouve isso nas reuniões na

38

SES/RJ, que os grupos técnicos da região não estão avançando, e acha que devido a isso os

39

secretários precisam tomar atitudes para mudar isso, e acrescentou que considera que as

40

reuniões deveria, ser mais dinâmicas, até por uma questão de tempo, e que os assuntos

41

deveriam ser mais debatidos e discutidos entre os secretários; disse que os técnicos indicados

42

para as reuniões são pessoas de confianças dos secretários, tanto da Câmara Técnica como

43

dos grupos de trabalho. Juliano deu como exemplo o Plano da Rede Cegonha e da Rede de

44

Saúde Mental, pois é sabido que o Hospital São José do Avaí não quer ser referência para

45

ambas as redes, e por isso o assunto não avança. Polyanna lembrou que a área técnica da Rede

46

Cegonha, está ciente e programa uma visita técnica ao Hospital São José do Avaí em breve.

47

Meirelane Rosa disse que deve-se ter uma integração entre os técnicos que vão às reuniões e

48

seus gestores, um feedback, para que este acompanhem sempre os resultados, lembrando que

49

essa ação mesmo, da apresentação de presença nas reuniões, foi uma decisão da CIR, dos

50

secretários, mas que o espaço da CIR está sempre aberto para discussão, pois a CIR é um

51

fórum de discussão, e por isso estamos sempre discutindo sobre todos os assuntos e pensando

52

no que podemos colocar de pauta nas próximas reuniões. 2- Apresentação Telessaúde

53

UERJ: Ivanise explicou que devido a problemas de transportes a representante do Telessaúde

54

não pode estar presente, pediu desculpas pela ausência da técnica e informou que este item

55

será colocado na pauta de uma próxima reunião. II. Pactuação: 1- Aprovação da Ata da 5 ª

56

Reunião Ordinária da CIR/Noroeste de 2014: Ivanise explicou que a Ata foi

57

disponibilizada aos gestores por e-mail para sugestões de inclusões e revisão de texto. Não

58

houve objeções e a ata foi aprovada. 2- Pactuação do Plano de Ação Regional da RAPS:

59

Ivanise explicou que este foi um ponto de pauta solicitado pela GSM/SAS, e informou que o

60

plano de ação foi elaborado na Oficina Regional da RAPS 2014 – 2016, ocorrida no 15 de
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abril de 2014, em Itaperuna, tendo como municípios presentes Cambuci, Italva, Itaocara,

62

Itaperuna, Natividade e Porciúncula. Vívian Studart, da SAS/SES, informou que na reunião

63

da Câmara Técnica a discussão contou com as presenças de Cardoso Moreira, Italva, Itaocara,

64

Miracema, Porciúncula e Santo Antônio de Pádua, e explicou que na reunião da Câmara

65

Técnica da CIR foi sugerido que todos os municípios discutissem o plano e, se necessário,

66

fizessem uma reunião, no município, com a Atenção Básica municipal, a Saúde Mental do

67

município e o Secretário de Saúde para que analisem, confirmem ou alterem os itens

68

propostos para seu município no plano, e que, caso o município decidisse alterar algum item

69

do plano deveria informar à Maria Luiza Silveira, técnica da saúde mental da SES/RJ. Ivanise

70

disse que o plano foi enviados por emails junto com o convite desta reunião. Vívian Studart,

71

da SAS/SES, fez uma rápida apresentação sobre o plano, explicou sobre a presença das

72

equipes das secretarias para construir o plano, explicou sobre a Oficina realizada em abril, em

73

Itaperuna, contando com a presença de apenas seis municípios. Vívian Studart explicou sobre

74

os debates do plano no Grupo de Trabalho de Atenção Básica e na reunião da Câmara

75

Técnica, e perguntou se os municípios fizeram a análise do plano. Ninguém se manifestou.

76

Diante disso, Vívian Studart optou por passar os tópicos e irem analisando, ponto a ponto o

77

plano, e informou que caso algum município quisesse fazer alguma alteração, que solicitasse

78

a alteração. O prefeito de Cambuci disse que ficou sabendo do Plano de Saúde Mental

79

naquele momento e explicou que a técnica de seu município, Márcia, não o informou sobre o

80

plano. Neide Medeiros, Secretária do Controle Interno de Cambuci, pediu desculpas em nome

81

do município, e informou que Márcia, responsável pela saúde mental de Cambuci, não fez

82

nenhum comunicado à prefeitura de Cambuci, ou a Secretaria do Controle Interno de

83

Cambuci, ou à Secretaria de Planejamento de Cambuci, nem ao gabinete, sobre o plano. O

84

Secretário de Bom Jesus do Itabapoana, informou que assumiu a secretaria há cinco dias e

85

que por este motivo não tomou conhecimento do plano e ainda está montando sua equipe.

86

Maria Luíza explicou que o plano foi enviado por e-mail, pela SE/CIR Noroeste junto com o

87

convite da Câmara Técnica e junto com o convite desta reunião. Neide Medeiros informou

88

que também não recebeu estes e-mails no gabinete do prefeito, nem na Secretaria do Controle

89

Interno de Cambuci, ou à Secretaria de Planejamento de Cambuci. Porciúncula, São José de

90

Ubá e Varre-Sai estavam ausentes e foi combinado que as pactuações destes municípios
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ocorrerá na próxima reunião sem a presença da area técnica, que estes municípios entrarão em

92

contato com a Saúde Mental/SES/RJ em caso de dúvidas. Neide Medeiros, Secretária do

93

Controle Interno de Cambuci, mas uma vez pediu desculpas em nome do município, e

94

solicitou que Cambuci também pactuasse o plano na próxima reunião pois gostaria de analisar

95

os itens do plano. Todos concordaram. Neide Medeiros, Secretária do Controle Interno de

96

Cambuci, mas uma vez pediu desculpas em nome do município, explicou a tragetória de seu

97

município, que foi infeliz, que tiveram prefeitos presos e afastados, devendo mais de quarenta

98

quatro milhões de reais, de INSS e contratados mais treze milhões, explicou que o atual

99

prefeito sanou essas irregularidades, conseguiu resolver as pendências, e falou que tudo que é

100

feito hoje em Cambuci é a base de alicerce, pediu desculpas em nome do município e disse

101

que infelizmente a técnica Márcia fez opções sem ter falado com o Prefeito, e que Cambuci

102

trabalha em equipe, que irão chegar ao município e convocar uma reunião e irão resolver até a

103

próxima reunião e que o prefeito irá fazer o que for melhor para o município. Maria Luíza

104

explicou que conversou com a Sra. Neide por telefone, explicou que o que está na planilha já

105

foi repactuado de 2012, e que na oficina, que ocorreu em Itaperuna, apenas foi mantido o que

106

foi pactuado em 2012 e que a técnica Márcia não acrescentou nada, apenas foi mantido o que

107

foi pactuado em 2012 do plano. Neide explicou que, mesmo assim, Márcia não poderia ter

108

feito isso sem ter entrado em contato com o chefe do executivo, pois como informou antes,

109

seu município veio de uma situação complicada. Vívian disse que o COSEMS também

110

enviou, por email, o plano da RAPS. Neide explicou que Cambuci está fazendo uma

111

reestruturação total na saúde, e que tudo que o cidadão de Cambuci tem de direito ele recebe.

112

Foi dado início a discussão do plano. 1. Componente Atenção Básica. Ação: Ampliar o

113

número de Equipes de Saúde da Família e de Unidades Básicas de Saúde. Nenhum

114

município fez alteração. Ação: Implantar e/ou habilitar as equipes de Consultório na Rua

115

(Portaria 122 e 123, de 25 de janeiro de 2012). Nenhum município fez alteração. Ação:

116

Ampliar os Núcleos de Apoio à Saúde da Família. Foi acrescentado no plano implantar um

117

NASF em Laje do Muriaé e implantar um NASF em Santo Antônio de Pádua, ambos com

118

prazo para o segundo semestre de 2014. Itaocara, Miracema e Natividade informaram que

119

seus projetos de implantar NASF foram pactuados na CIB, mas até o momento não foi

120

publicado a portaria. Vívian e Maria Luíza disseram que irão verificar com a apoiadora do
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Ministério da Saúde. Ação: Implantar Centros de Convivência e Cultura. Foi acrescentado

122

no plano implantar em Laje do Muriaé uma Academia da Saúde com prazo para segundo

123

semestre de 2014; implantar em Miracema uma Academia da Saúde com prazo para segundo

124

semestre de 2014. Natividade explicou que está com problema para encontrar um terreno para

125

sua proposta de Academia da Saúde e, diante disso, solicitou que o prazo para implantar uma

126

Academia da Saúde seja para o primeiro semestre de 2015. 2. Componente Atenção

127

Psicossocial Especializada. Ação: Implantar/Habilitar Centros de Atenção Psicossocial

128

(CAPS I, II, III, ad II, ad III e i). Aperibé alterou seu prazo de implantar um CAPS I para o

129

primeiro semestre de 2015. Laje do Muriaé solicitou incluir implantar um CAPS I para o

130

primeiro semestre de 2015. Bom Jesus solicitou alterar o prazo para transformar o um CAPS I

131

em CAPS III para o primeiro semestre de 2015. Juliano França, Secretário de Itaperuna,

132

explicou que tem tido problemas com a justiça que tem solicitado internar pacientes em

133

clínicas particulares e que haverá pacientes que não tem estrutura para serem tratados no

134

CAPS. Vivian disse a SES/RJ tem dialogado sempre com o Ministério Público e com o poder

135

judiciário e que estes tem participado dos eventos de saúde mental para ser debatido as

136

questões. Vivian complementou dizendo que os municípios também precisam dialogar com o

137

poder judiciário e que a equipe da SES/RJ está disponível para apoiar e participar dos debates,

138

nos municípios, junto a justiça. O prefeito de Cambuci expôs que o Governador Pesão, da

139

qual ele afirmou ser fã, disse que de cada cem reais que é pago de impostos no interior,

140

sessenta e três vai para o governo federal, vinte e três vai para o governo estadual, só ficando

141

no município treze reais e afirmou que é por este motive que os municípios estão todos

142

quebrados e continuou dizendo que a cada vez os municípios possuem mais

143

responsabilidades. O prefeito de Cambuci disse que o Governo Estadual e o Governo Federal

144

vem tirando suas responsabilidades e são os municípios que, sem receita, se responsabiliza

145

por estes atendimentos. O prefeito de Cambuci completou dizendo acha que quem tinha que

146

ajudar a Clínica de Repouso Itabapoana, localizada em Bom Jesus do Itabapoana era o

147

Governo Estadual. Maria Luiza disse que não há ajuda possível para esta unidade pois a

148

política pública nacional vem de encontro ao fechamento desta unidade, e desde 2007 esta

149

unidade é reprovada na avaliação do Ministério da Saúde e por conta disso, a região necessita

150

de um movimento dos gestores para organizar a rede de saúde mental para poder atender com
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dignidade os pacientes. Italva disse que os pacientes do município tratados na sua residência

152

terapêutica tem tido imenso sucesso na recuperação e que voltaram a ser cidadãos. Neide

153

Medeiros, Secretária do Controle Interno de Cambuci, pediu a palavra em nome de Cambuci

154

e ao mesmo tempo para interrogar os demais municípios e perguntou quais os municípios que

155

possuem convênio com a APAE para inclusão social na área de educação via recurso público.

156

Bom Jesus disse que possui. Vívian Studart disse que não possui este levantamento. Neide

157

Medeiros, Secretária do Controle Interno de Cambuci, disse que o nosso problema é saúde

158

mental a clientela da APAE esta totalmente relacionada ao tratamento psicossocial. Vívian

159

Studart disse que a APAE não é unidade de atenção da rede de saúde mental, que foi definida

160

pelo Ministério da Saúde. 3. Componente Atenção à Urgência e Emergência. Ação:

161

Desenhar o fluxo da atenção à crise (Rede de Atenção à Urgência e Emergência).

162

Nenhum município fez alteração. 4. Componente Atenção Residencial de Caráter

163

Transitório. Ação: Implantar Unidades de Acolhimento (Adulta e Infanto-Juvenil).

164

Elisabete Silva, representante da Câmara Técnica de Itaperuna, explicou que discutiu com as

165

áreas técnicas do município e devido ao perfil epidemiológico de Itaperuna o município não

166

possui condição de ser referência regional pois já possui muitos munícipes que usariam a

167

unidade. Itaperuna solicitou alteração nos itens e irá implantar uma unidade de acolhimento

168

adulta municipal e uma unidade de acolhimento infanto-juvenil municipal com o prazo de

169

ambas para o primeiro semestre de 2015. Natividade concordou em implantar uma unidade de

170

acolhimento regional para ser referência para Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula e

171

Varre-Sai com o prazo para o segundo semestre de 2015. Laje do Muriaé concordou. 5.

172

Componente Atenção Hospitalar. Ação: Implantar leitos de saúde mental em hospital

173

geral (Portaria 148, de 31/01/12). Vívian Studart disse que há problemas com relação aos

174

hospitais pois há unidades que já receberam o recurso, fizeram reformas desnecessárias e

175

ainda não fizeram as reformas necessárias para os leitos psiquiátricos. Wanessa, secretária de

176

Itaocara, disse que sua unidade tem dificuldades para atender os pacientes de saúde mental

177

por falta de capacitação e solicitou que ocorresse uma capacitação regional para atender estes

178

pacientes no hospital geral. Vívian Studart disse que podem ser feitas essas capacitações, e

179

que o pleito deve ser discutido na CIES da região, para que os recursos da Educação em

180

Saúde possam ser usados para essas capacitações. Itaocara solicitou alterar o item para
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habilitar quatro leitos no hospital geral e pactuou que será referência para Cardoso Moreira,

182

Italva e Itaocara. Cardoso Moreira e Italva concordaram. O prefeito de Cambuci disse que

183

esteve em reuniões com a SES/RJ, no ano de 2013, onde havia uma proposta de um projeto

184

para os hospitais da região, para que cada hospital fosse referência em uma especialidade,

185

como por exemplo ortopedia para Santo Antônio de Pádua. O prefeito de Cambuci perguntou

186

por que o governo estadual não reforma a Clínica de Repouso Itabapoana, localizada em Bom

187

Jesus do Itabapoana, por que não coloca profissionais nesta unidade, por que não aloca os

188

recursos dos leitos de hospital geral na Clínica de Repouso Itabapoana, localizada em Bom

189

Jesus do Itabapoana, e faz dele uma referência para receber a região em saúde mental. Vívian

190

Studart disse que a proposta do Ministério da Saúde é exatamente o contrário disso. Maria

191

Luiza disse que a direção da política pública nacional não é esta, a proposta é colocar as

192

pessoas no seu território para tratamento territorial, comunitário e em liberdade. Vívian

193

Studart disse que a proposta do Ministério da Saúde é totalmente oposta ao que o Prefeito de

194

Cambuci propôs. Neide Medeiros, Secretária do Controle Interno de Cambuci, disse que a

195

proposta do Prefeito de Cambuci é uma idéia muito válida. Polyanna deu idéia de realizar

196

uma oficina regional de saúde mental e que seja convidado os prefeitos, os secretários, os

197

técnicos para que seja discutido, explicado e sanado as dúvidas sobre a rede de saúde mental.

198

Todos concordaram. Neide Medeiros, Secretária do Controle Interno de Cambuci, disse que

199

considera que as idéias novas tem que ser levadas em consideração e disse que Cambuci vai

200

se fazer presente em todas as reuniões e que irão começar a fazer protocolo, por escrito, para

201

protocolizar as sugestões, pois já falou duas vezes outros assuntos e teve a resposta de que a

202

pauta esta extensa e que é preciso retornar a pauta proposta para a reunião. Ivanise disse que

203

sempre existe uma pauta proposta, esta pauta sempre é enviada previamente, sempre é

204

debatida na Câmara Técnica, onde pode ser incluído itens, a pauta existe para que a reunião

205

seja organizada. Neide Medeiros, Secretária do Controle Interno de Cambuci, disse que idéias

206

que foram colocadas por Cambuci, como o repasse para a APAE via Fundeb, não foram

207

discutidos, que por duas vezes Cambuci apresentou idéias e foi colocado por vocês, por duas

208

vezes, que há uma pauta a se cumprir e que garante que irá protocolizar, por escrito, as

209

solicitações. Ivanise disse que há espaço para se colocar itens na pauta, desde que seja

210

obedecido os trâmites e os prazos para que a reunião não fique longa e para que fique
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organizada. 6. Componente Estratégia de Desinstitucionalização. Ação: Implantar e/ou

212

habilitar os Serviços Residenciais Terapêuticos (Portaria 3.089, de 23/12/11). Italva

213

solicitou incluir um item no plano para mudança de tipologia de sua residência terapêutica e o

214

prazo ser segundo semestre de 2014. Miracema solicitou alterar o prazo para primeiro

215

semestre de 2015. Bom Jesus do Itabapoana solicitou alterar o prazo para segundo semestre

216

de 2015. Ação: Ampliar as demais ações de desinstitucionalização. Nenhum município fez

217

alteração. 7. Componente Reabilitação Psicossocial. Ação: Implantar iniciativas de

218

trabalho e geração de renda, empreendimentos solidários e cooperativas sociais. Itaocara

219

solicitou alterar o prazo para primeiro semestre de 2015. 8. Qualificação da Rede. Ação:

220

Qualificar os profissionais da Rede de Atenção Psicossocial. Nenhum município fez

221

alteração. 3- Grupo Condutor da Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência: Ivanise

222

explicou que este foi um ponto de pauta solicitado pela SAECA/SAS/SES, e que tendo em

223

vista a necessidade de acompanhamento da rede, a região precisa elencar um grupo para

224

discutir a Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência. Devido ao grande número de grupos

225

de trabalhos, comitê e comissão que já existem na região, foi pactuado que as discussões

226

sobre a Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência deverão acontecer no Grupo de Trabalho

227

da Atenção Básica e que o Grupo de Trabalho da Atenção Básica irá avaliar, com o tempo, se

228

há necessidade de criação de um grupo específico e único para as discussões da Rede de

229

Cuidados a Pessoa com Deficiência. 4- Prestação de contas dos recursos regionais: 4.1:

230

Recurso da Portaria GM/MS n°2691/2007, Portaria GM/MS N° 1903/2009, Deliberação

231

CIBR/RJ N° 740/2009, Resolução SESDEC/RJ N° 1030/2010 destinado ao apoio da

232

organização e funcionamento do antigo CGR, hoje CIR, no valor de R$ 20.000,00 ( vinte

233

mil reais) depositado em Itaperuna: Ivanise explicou que Itaperuna entregou uma

234

documentação hoje, na reunião, e que Polyanna avaliará se esta a contento para ser colocada

235

na pauta da próxima reunião CIR, sendo assim acordado por todos. 4.2: Recurso da

236

Deliberação CIB-RJ Nº 755/2009, Deliberação CIB-RJ Nº 961/2010, Deliberação CIB-RJ

237

Nº 1174/2010, Deliberação CIB-RJ Nº 1598/2012 do NDVS Noroeste no valor de R$

238

60.000,00 (sessenta mil reais) depositado em Itaperuna. Ivanise explicou que Itaperuna

239

entregou uma documentação hoje, na reunião, e que Polyanna avaliará se esta a contento para

240

ser colocada na pauta da próxima reunião CIR, sendo assim acordado por todos. 4.3: Recurso
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da Portaria MS/SVS n°221/2010 CEREST Noroeste, repassado para Itaperuna, com um

242

incentivo de parcela única no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e repasse

243

mensal no valor de R$ 30.000,00 ( trinta mil reais) desde janeiro de 2011, totalizando R$

244

1.220.000,00 (um milhão, duzentos vinte mil reais). Ivanise explicou que Itaperuna

245

entregou uma documentação hoje, na reunião, e que Polyanna avaliará se esta a contento para

246

ser colocada na pauta da próxima reunião CIR, sendo assim acordado por todos. 4.4: Recurso

247

da Portaria 1996/2007 e Deliberação CIB 374/2007 da Educação Permanente em Saúde

248

no valor de R$ 225.150,94 ( duzentos vinte cinco mil, cento cinquenta reais e noventa

249

quatro centavos) depositado em Itaperuna: Ivanise explicou que Itaperuna entregou uma

250

documentação hoje, na reunião, e que Polyanna avaliará se esta a contento para ser colocada

251

na pauta da próxima reunião CIR, sendo assim acordado por todos. 4.5: Recurso da Portaria

252

2813/2008 e Deliberação CIB 573/2008 da Educação Permanente em Saúde no valor de

253

R$ 187.890,98 (cento oitenta sete mil, oitocentos noventa reais e noventa oito centavos)

254

depositado em Itaperuna: Ivanise explicou que Itaperuna entregou uma documentação hoje,

255

na reunião, e que Polyanna avaliará se esta a contento para ser colocada na pauta da próxima

256

reunião CIR, sendo assim acordado por todos. III. Informes: 1. Situação do

257

RAG/SARGSUS: Fátima Cavaleiro disse que este item é uma solicitação da Câmara Técnica

258

para que todos os gestores tomem ciência dos municípios que não finalizaram o RAG no

259

prazo determinado pela legislação vigente. No RAG de 2012 encontra-se em apreciação pelo

260

Conselho de Saúde os municípios de Cambuci e Santo Antônio de Pádua; aprovados com

261

ressalvas encontram-se Natividade e Varre-Sai. No RAG de 2013 encontram-se em

262

apreciação pelo Conselho de Saúde: Itaocara, Itaperuna e São José de Ubá; sem informações:

263

Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Laje do Muriaé, Natividade,

264

Porciúncula, Santo Antônio de Pádua e Varre-Sai. 2. Assunção dos prestadores de Santo

265

Antônio de Pádua: Ivanise disse que Dinart Rocha, suplente de Santo Antônio de Pádua,

266

solicitou a inserção de um informe e todos concordaram em inserir o item. Dinart Rocha,

267

suplente de Santo Antônio de Pádua, disse que seu município está com dificuldades técnicas

268

para assumir as responsabilidades de assunção dos prestadores e gostaria de verificar

269

possibilidade de uma visita técnica da SAECA à Santo Antônio de Pádua para orientações,

270

pois o município já está com pagamentos do faturamento SUS atrasado, inclusive a Clinéfron.
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Ivanise disse q irá verificar com a SAECA na Oficina da PPI e dará um retorno a Santo

272

Antônio de Pádua. 3. Informe sobre o Remanejamento de PPI Miracema: Polyanna

273

explicou que este foi um pedido de Miracema através do ofício SMS Miracema nº 11 de

274

25/03/2014. Andréa Freire, Secretária de Saúde, projetou os procedimentos que solicita

275

remanejamento e disse que gostaria de aloca-los no teto financeiro de Miracema. 4. Informe

276

Remanejamento de PPI Porciúncula: Ivanise explicou que este item foi um pedido de

277

Porciúncula, mas como Porciúncula não está presente na reunião o item será colocado na

278

pauta da próxima reunião. 5. Calendário Agosto/2014: Polyanna informou as datas das

279

reuniões do mês de Agosto: GT Planejamento dia 04/08; CIB dia 14/08; CT dia 15/08;

280

Comitê de U/E dia 21/08; GT AB dia 22/08, CT 15/08, CIR dia 26/08 em Miracema. 6.

281

Comissão Integração Ensino-Serviço (CIES): Polyanna explicou que a reunião foi realizada

282

em 14/05, e que os municípios sem representação foram: Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana,

283

Cambuci, Cardoso Moreira, Itaocara, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Santo

284

Antônio de Pádua, Varre-Sai; a pauta discutida foi os recursos regionais e a construção da

285

capacitação regional em plano municipal em saúde, tendo como encaminhamentos a

286

solicitação da prestação de contas dos recursos regionais de Itaperuna e Natividade. 7.

287

Comitê de Urgência e Emergência: Polyanna explicou que a reunião foi realizada no dia

288

01/07, sendo os municípios sem representação: Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci,

289

Italva, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Santo Antônio de Pádua, Varre-Sai; informou

290

que a pauta discutida foi a construção de uma planilha para o desenho regional da U/E da

291

região e a construção de uma ficha padrão de transferência de pacientes entre as unidades,

292

explicando que a próxima reunião está agendada para 21/08 às 9:00horas em Itaperuna na

293

sede da SE/CIR/Noroeste, tendo como pauta a finalização da ficha padrão de transferência de

294

pacientes entre as unidades. 8. Grupo de Trabalho Regional da Atenção Básica: Polyanna

295

explicou que a reunião foi realizada no dia 11/07 e que os municípios sem representação

296

foram: Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Varre-Sai. Informou que houve a

297

presença da área técnica da SES/RJ: Clarice Furtado da SAB, e que teve como pauta o

298

Programa de Financiamento Integrado da Atenção Básica - Cofinanciamento Estadual,

299

Academia da Saúde, Panorama da Saúde Bucal na região Noroeste, Componente Atenção

300

Básica da Rede de Atenção Psicossocial e propostas municipais. Polyanna informou que a
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reunião a próxima reunião está agendada para 31/07 junto com a reunião do GT da Rede

302

Cegonha às 9 horas com a pauta: apresentação da matriz do planejamento e revisão das ações

303

da AB. 9. Grupo de Trabalho Regional do Planejamento: Polyanna explicou que a reunião

304

foi realizada em 10/07, e que os municípios sem representação foram: Bom Jesus, Cambuci,

305

Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai;

306

informou que a pauta discutida foi a revisão da matriz do planejamento e que os

307

encaminhamentos foram a apresentação da matriz nos GTs e definir as ações prioritárias.

308

Polyanna informou que a próxima reunião está agendada para o dia 04/08 às 9 horas, tendo

309

como pauta definir as ações prioritárias da matriz do planejamento. 10. Grupo de Trabalho

310

Regional da Vigilância em Saúde: Polyanna explicou que a reunião foi realizada em 15/05 e

311

que os municípios sem representação foram os de Cambuci, Laje do Muriaé, Miracema e São

312

José de Ubá, informou que houve a presença da área técnica da SES/RJ: Lucinéa Neves e

313

Itaeci Brum do NDSV/Noroeste; a pauta discutida foi o monitoramento do indicador 5

314

(proporção de análises realizadas para o parâmetro Coliformes Totais em água para consumo

315

humano) do PQAVS, tendo como encaminhamentos a verificação dos problemas relacionados

316

ao indicador 5. 11. Grupo Regional Condutor da Rede Cegonha: Polyanna explicou que a

317

reunião do GT foi realizada em 06/06 e que os municípios sem representação foram: Aperibé,

318

Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Miracema, Porciúncula, Santo

319

Antônio de Pádua, São José de Ubá, Varre-Sai; a pauta discutida foi o plano regional da rede

320

cegonha, e teve como encaminhamentos a proposta da região revisar o plano. Polyanna disse

321

que a próxima reunião está agendada para 31/07 às 9:00 horas em Miracema e a pauta é a

322

revisão do plano regional da rede cegonha. 12. Saúde Auditiva – PROASA em Natividade:

323

Ivanise explicou que este foi um assunto solicitado pela CIR Noroeste na reunião de maio e

324

junho de 2014 e que foi encaminhada uma reunião entre a SAECA, SMS de Natividade e o

325

prestador de saúde auditiva – PROASA. Marília Serrano, Secretária de Saúde de Natividade

326

explicou que houve a reunião com a SAECA e que foi solicitado que Natividade enviasse a

327

planilha de atendimentos para a SAECA, o que foi feito, e Marília informou que está

328

organizando para que o município faça a regulação do prestador. Marília se comprometeu a

329

colocar na pauta da CIR o fluxo de regulação logo depois que o município se organizar. 13.

330

Informes CIB: 13.1- Resultados do PQAVS: Polyanna disse que os resultados estão no site
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da SES/RJ. 13.2- Portaria nº 1467 de 10 de Julho de 2014 que Estabelece recurso de

332

custeio dos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos: Polyanna disse que Natividade receberá o

333

recurso no valor de R$ 64.027,98 (sessenta quatro mil, vinte sete reais e noventa oito

334

centavos). 13.3- referência de Exame Citopatológico de Microflora Cérvico-Vaginal

335

considerando os critérios definidos pela Portaria GM/MS n° 3.388 de 30 de Dezembro

336

de 2013: Polyanna disse que os municípios da região irão realizar seus exames em

337

Campos/RJ, conforme pactuado na CIB. Andréa Freire, Secretária de Miracema, perguntou

338

porque foi retirado a referência de Miracema, que era Miracema mesmo, pois possuem um

339

prestador no município. Polyanna disse para Andrea entrar em contato com a SAECA para

340

tirar suas dúvidas. 13.4- desconto referente a Avaliação das Metas Qualitativas e

341

Quantitativas dos Hospitais Contratualizados, equivalente aos meses de dezembro/2013,

342

janeiro/2014 e fevereiro/2014 de Miracema: Polyanna disse que Miracema deverá fazer um

343

desconto de R$ 31.874,14 (trinta um mil, oitocentos setenta quatro reais e catorze centavos)

344

no prestador Hospital de Miracema, conforme pactuado na CIB, e que foi informado na CIB

345

que o desconto pode ser parcelado. 13.5- Ações da VISA municipal: Polyanna disse que foi

346

aprovado na CIB as ações da vigilância sanitária municipal do estado do Rio de Janeiro e que

347

enviará a deliberação CIB para todos terem ciência, assim que a mesma for publicada. 13.6-

348

Rede de carga viral de hepatite B e C e genotipagem da C e Rede da Carga viral de

349

HIV: Polyanna disse que este item foi aprovado na CIB que enviará a deliberação CIB para

350

todos terem ciência, assim que a mesma for publicada. 13.7- Alteração do município que irá

351

receber o recurso da região Norte da Educação Permanente de 2008 que está alocado

352

em Itaperuna: Polyanna disse que foi aprovado na CIB que o recurso da região Norte que

353

está alocado em Itaperuna será o município de Macaé. 13.8- SCPA: Polyanna disse que não

354

indicaram os técnicos para operar o sistema os municípios de Cambuci, Laje do Muriaé e

355

Santo Antônio de Pádua e informou que o sistema encontra-se aberto. Polyanna, Meirelane e

356

Ivanise agradeceram a presença de todos e encerraram a reunião. Nada mais havendo a tratar,

357

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

358

Alves Coimbra, Assistente da Secretaria Executiva da CIR Noroeste, lavrei a presente Ata.

359

Laje do Muriaé, vinte e nove de Julho do ano de dois mil e catorze.

