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1

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze,

2

às nove horas, em Miracema /RJ, foi realizada a oitava reunião

3

ordinária do ano de dois mil e quinze da Comissão Intergestores

4

Regional Noroeste, contando com a presença dos seguintes

5

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

6

Meirelane Rosa Suplente Representante Nível Central SES/RJ;

7

Diogo Coimbra, Secretário Executivo da CIR Noroeste; Bruno

8

Santos, Assistente da Secretaria Executiva da CIR Noroeste;

9

Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana:

10

Carmerina Carvalho Guizzi (Câmara Técnica); Secretaria Municipal

11

de Saúde de Cambuci: Maria Sebastiana P. Bastos do Amaral

12

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

13

Humberto Chaves Dias Júnior (Gestor); Secretaria Municipal de

14

Saúde de Italva: Olympia Souza Mulins (Gestora); Cristina

15

Medeiros de Oliveira ( Câmara Técnica); Secretaria Municipal de

16

Saúde de Itaperuna: Marcelo Poeys (Gestor); Kátia Andréia de

17

Freitas Souza ( Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Laje do

18

Muriaé: Thiago Bastos Rios (Gestor); Secretaria Municipal de

19

Saúde de Miracema: Cristiane Maria L. de Barros ( Suplente);

20

Secretaria Municipal de Saúde de Porciúncula: Bárbara Ignez

21

Ferreira

22

Técnica);

Lacerda

(Gestora);

D’Stefano

Marcondes

(Câmara
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Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua:

24

Duliane Magalhães ( Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de

25

São José de Ubá: Vitor César Pavan ( Gestor); Secretaria Municipal

26

de Saúde de Varre-Sai: Silvana Viana Ferreira ( Gestora); Luciano

27

Brito (Suplente); Celso Vergne ( ATGEP/SES/RJ); Gleice Vaz Feijó

28

( Assessoria Jurídica SMS/ Miracema); Samuel Tinoco ( Procurador

29

Municipal de Itaperuna); Gilberto Moraes (Assessoria Jurídica SMS/

30

Italva); Samanta M. de Oliveira (Defensoria Pública do Estado do

31

Rio de Janeiro); Thaísa Guerreiro de Souza (Defensoria Pública do

32

Estado do Rio de Janeiro ); Marcelo Leão Alves (Defensoria Pública

33

do Estado do Rio de Janeiro) e Alexandre M. Silva (Defensoria

34

Pública do Estado do Rio de Janeiro). A plenária contou com a

35

presença da representação da SES de dez Secretarias Municipais de

36

Saúde, sendo sete Secretários de Saúde: Cardoso Moreira, Italva,

37

Itaperuna, Laje do Muriaé, Porciúncula, São José de Ubá, Varre-Sai

38

e Três suplentes, Cambuci, Miracema, Santo Antônio. Ficou sem

39

representação a Secretaria Municipal de Saúde de Aperibé, Bom

40

Jesus do Itabapoana, Itaocara e Natividade. Ivanise deu início à

41

reunião, agradeceu a presença de todos e agradeceu especialmente

42

ao município de Miracema pela recepção de todos nesta reunião.

43

Ivanise expôs os seguintes pontos de pauta, sendo: I. Apresentação:

44

1. Defensoria Pública da Estado: Ivanise explicou que este ponto
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de pauta foi uma solicitação feita pela Defensoria Pública do Estado

46

com a finalidade de se formar parcerias

47

judicialização e fomentar o planejamento da região. Estiveram

48

presentes os Defensores: Dra. Thaísa Guerreiro de Souza

49

(Coordenadora da Saúde e Tutela Coletiva), Dr. Marcelo Leão Alves

50

(Coordenador Geral do Interior) e Dra. Samantha de Oliveira

51

(Coordenadora do Núcleo de Fazenda Pública). Dr. Marcelo

52

(Coordenador Geral do Interior) explicou que a grande demanda da

53

Defensoria Pública é com relação à Saúde, que 70% das ações que

54

são propostas com relação à saúde são da Defensoria Pública. Dr.

55

Marcelo informou que não havia uma ligação entre a Defensoria e a

56

gestão municipal, gerando um prejuízo muito grande, com demandas

57

desnecessárias. Dr. Marcelo explicou que a falta de comunicação

58

com os gestores causava aos assistidos um grande transtorno, um

59

fila cada vez maior nos procedimentos e serviços da saúde. Dr.

60

Marcelo informou que foi criada uma coordenação de saúde para

61

tentar melhorar e diminuir a judicialização quanto à saúde, e

62

chegaram a conclusão que se não fizerem uma parceria com os

63

gestores de saúde isso não será possível. Dr. Marcelo informou que a

64

parceria já está sendo realizada no município do Rio de Janeiro e

65

Baixada Fluminense e que estão trazendo também para o interior do

66

estado, explicou que estão tentando uma aproximação com os

para reduzir a
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gestores municipais de saúde, que muitas vezes o problema é a falta

68

de comunicação interna na área de saúde. Dr. Marcelo explicou que

69

a Defensoria Pública entra com a ação porque o assistido chega até a

70

Defensoria com o pedido do médico, e que por isso têm que atender,

71

pois atuam na área jurídica, mas isso poderia ser resolvido se

72

pudessem ouvir melhor os gestores e se estivessem próximos para

73

que encontrassem uma solução administrativa, o que seria bom para

74

todos. Dr. Marcelo falou que sem a união de todos não

75

conseguiremos diminuir essa judicialização. Dra. Thaísa Guerreiro

76

(Coordenadora da Saúde e Tutela Coletiva) explicou sobre sua

77

experiência no município do Rio de Janeiro e como diminuiu

78

drasticamente o número de judicialização no município. Dra. Thaísa

79

informou que na capital do estado existe um problema grave que é a

80

deficiência de leitos de CTI dentro do município do Rio de Janeiro, e

81

também uma falta de diálogo com o Estado e a União Federal, e isso

82

causa um número expressivo de judicialização. Dra. Thaísa explicou

83

que a falta de parceria só contribui para o aumento da judicialização

84

da saúde, falou que hoje a Defensoria Publica virou uma porta de

85

entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS), e se estamos com

86

esse papel tão relevante, porque não dialogar com todos os atores

87

desse sistema? Dra. Samantha de Oliveira (Coordenadora do Núcleo

88

de Fazenda Pública) explicou que o Núcleo de Fazenda Pública
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sempre teve um histórico de tentar aproximação com os gestores

90

municipais e estaduais para tentar evitar a Judicialização, que existe

91

uma judicialização muito forte na capital e que isso gera um impacto

92

grande, tanto no atendimento, quanto na resolução do problema, que

93

muitas vezes envolve um medicamento que é muito caro que não é

94

padronizado e pode ser que exista alternativa terapêutica de custo

95

menor. Dra. Samantha explicou sobre a Câmara de Resolução de

96

Litígios que envolvem a União, o Estado através do Tribunal de

97

Justiça, e o município do Rio de Janeiro através da Secretaria

98

Estadual de Saúde e Procuradoria Geral do Município, explicou que

99

existe todo um fluxo para evitar a judicialização, mas que isso ocorre

100

só em caso de extrema necessidade, explicou que o assistido chega e

101

é verificado a demanda e laudo, e se for mais oportuno, ele será

102

atendido pela Defensoria da União principalmente na questão

103

Oncológica, onde os hospitais que são referências em Oncologia no

104

município do Rio de Janeiro são da União, ou então, ele será

105

atendido pelo Estado. Dra. Thaísa explicou como os resultados

106

positivos da Câmara de Resolução poderiam expandir para os

107

municípios pequenos. Dra. Thaísa falou que existem exemplos de

108

outros municípios que os secretários de saúde fizeram convênios

109

com a Defensoria Pública e os resultados têm sido positivos. Dra.

110

Thaísa informou que será distribuído para os gestores presentes uma
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proposta de convênio para ser analisado onde se encontram todos os

112

serviços de saúde, que esse convênio foi feito com o apoio técnico

113

da Secretaria Municipal de Saúde do Estado do Rio de Janeiro,

114

explicou que é um convênio muito completo, mas que sabem que

115

cada município tem suas peculiaridades de acordo com as

116

necessidades de cada população. Dra. Thaísa explicou que a ideia é

117

que seja cedido algum servidor que tenha conhecimento da

118

assistência farmacêutica, da regulação, para trabalhar ao lado do

119

defensor, que essa pessoa irá fazer a análise desses laudos, relatórios

120

junto à defensoria. Dra. Thaísa informou que foi assinado juntos ao

121

Estado no dia 08 de maio, um convênio com a Secretaria Estadual de

122

Saúde para implementar via remoto o mesmo sistema de resolução

123

da Câmara de Resolução de Litígios, explicou que hoje os técnicos,

124

ao invés de ficarem em cada município, estão dentro da sede da

125

Defensoria Pública, tendo médicos, farmacêuticos, assistente social,

126

nutricionistas e fisioterapeutas do estado dentro do prédio da

127

defensoria, que essa é uma forma de aproximar defensoria,

128

município e estado. 2. Apresentação da Capacitação em pré-natal

129

de risco habitual. Ivanise informou que este ponto de pauta foi

130

solicitado pela SAB e CGESG, e COSEMS. Foi apresentado por

131

D’Stefano Silva, Apoiador do COSEMS para a região Noroeste.

132

D’Stefano explicou

que a capacitação é destinada a Médicos e
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Enfermeiros da Estratégia Saúde da Família / EACS em Atenção

134

Pré-Natal de Risco Habitual, e que os participantes terão que ter

135

acesso a computador com internet; atuar ou virem a atuar na atenção

136

pré-natal; estar ciente e concordar com

137

capacitação; a necessidade de acessarem as atividades da plataforma;

138

a necessidade de irem aos encontros presencias e com a importância

139

das aulas práticas com as gestantes. D’Stefano falou que há uma

140

proposta de expansão de vagas para todas as regiões do Estado do

141

Rio de Janeiro, inclusive que para a região noroeste serão 60 vagas.

142

D’Stefano explicou que a capacitação será de 60 horas divididas em

143

módulos teóricos e práticos, e que a remuneração para os tutores será

144

de R$ 2.100,00 por mês durante três meses. O módulo teórico terá

145

uma duração de 40 horas, sendo que 20 horas os encontros serão

146

presenciais em um município sede, e às outras 20 horas serão EaD

147

através da plataforma Telessaúde RJ. O módulo prático terá duração

148

de 20 horas e será realizado com gestantes e supervisionado pelo

149

tutor. D’Stefano explicou que cada município pode inscrever seu

150

tutor, respeitando os critérios de seleção, que o candidato deverá ser

151

médico ou enfermeiro com Residência e/ou Especialização em

152

Obstetrícia

153

experiência de no mínimo 02 anos na área de pré-natal em serviços

154

da região, de preferência no município sede da capacitação, ter

em

programa

reconhecido

a carga horária da

pelo

MEC,

possuir
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disponibilidade de 10 horas semanais para atuação na função durante

156

a capacitação, ter habilidade no uso de ferramentas de educação a

157

distância e acesso irrestrito à internet. D’Stefano solicitou que a

158

região divulgue e motive a participação dos seu profissionais nas

159

unidades

160

Vulneráveis. Ivanise explicou que este ponto foi uma solicitação

161

feita pelo GT de Planejamento e foi apresentado por Celso Vergne,

162

da Gestão Participativa da SES/RJ. Celso falou sobre a proposta de

163

formação de comitês regionais da promoção de equidade e

164

participação social, na gestão participativa, explicou que estes

165

comitês irão trabalhar com a saúde da população LGBT, população

166

negra, educação popular, população de rua, temáticas de violência,

167

lidando com todas as população que por algum motivo estão em

168

situação de invisibilidade. Celso explicou que estão retomando essa

169

aproximação com a região noroeste de forma a respeitar as

170

características locais de cada de município, informou que já existe

171

um diagnóstico da região no que se referem aos assentamentos,

172

populações quilombolas, LGBT e outros. Celso explicou que o

173

estado brevemente estará começando a regulação dos casos de

174

hormonização para pessoas TRANS, e que por isso precisam manter

175

esse diálogo com os municípios, para que tenhamos um polo de

176

hormonização na região, lembrando que essa é uma discussão

de

saúde.

3.

Apresentação

sobre

Populações
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delicada. Celso explicou que será preciso um representante de cada

178

município que sejam sensíveis à estas temáticas, pois os

179

representantes serão a ponte de diálogo do município com a gestão

180

participativa. II. Pactuação: 1.

181

Reunião Ordinária da CIR/Noroeste década

182

informou que a ata já foi disponibilizada aos Gestores anteriormente

183

por e-mail para sugestões de inclusões e revisão de texto. Ivanise

184

informou que, a pedido da Sra. Bárbara Ignez, Gestora do município

185

de Porciúncula, fosse feita uma correção na Ata da 7º Reunião

186

Ordinária da CIR/Noroeste de 2015, onde deverá constar que o

187

serviço de Oncologia do Hospital São José do Avaí irá abranger todo

188

o atendimento da rede de oncologia, inclusive diagnóstico,

189

tratamento e tratamento paliativo, e que o Hospital deverá realizar no

190

mínimo 500 consultas. Ivanise informou que Bruno irá fazer a

191

correção. Ivanise perguntou aos presentes na plenária se havia mais

192

alguma alteração a ser feita na Ata. Não houve objeções e a ata foi

193

pactuada. 2. Pactuação do número de vagas na capacitação pré-

194

natal destinado a cada município da região; o município que

195

será a sede da oficina de capacitação dos tutores da capacitação

196

pré-natal e os municípios-sede dos encontros presenciais da

197

referida capacitação. Ivanise informou que este ponto foi uma

198

solicitação feita pela SES/RJ (SAB e CGESG) e COSEMS. Foi

Aprovação da Ata da 7º
2015: Ivanise
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apresentado por D’Stefano Silva, Apoiador do COSEMS para a

200

região Noroeste. D’Stefano explicou que este ponto trata-se de uma

201

complementação à apresentação realizada por ele, e que deverá ser

202

pactuado para o andamento da capacitação. D’Stefano Silva explicou

203

número de vagas na capacitação do pré-natal destinado a cada

204

município da região; o município que será a sede da oficina de

205

capacitação dos tutores da capacitação pré-natal e os municípios

206

sede dos encontros presenciais da referida capacitação. Foi pactuado

207

pelos gestores presentes nesta plenária que o município sede para a

208

capacitação dos tutores será Itaperuna. Ivanise informou então que

209

faltou pactuar qual/quais municípios serão sede para os encontros

210

presenciais, e que os números de vagas para todos os municípios

211

serão pactuados na Câmara Técnica, como explicado por D’Stefano.

212

3.

213

CIB da região Noroeste: Ivanise informou que este ponto de pauta

214

foi

215

COSEMES/RJ. Foi apresentado por D’Stefano Silva, Apoiador do

216

COSEMS para a região Noroeste. D’Stefano explicou que Humberto

217

fez essa solicitação devido a ausência do técnico da SMS de Varre-

218

Sai nas reuniões da CT da CIB, pactuado anteriormente na reunião

219

da CIR. Luciano Brito, técnico da SMS de Varre-Sai, explicou que

220

não estava presente nas reuniões da CT da CIB por falta de

Pactuação do novo Representante na Câmara Técnica da
solicitado

por

Humberto

Chaves,

vice-presidente

do
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transporte e diárias. Luciano explicou que poderia ser feito um

222

cronograma onde a que cada mês, um município se comprometeria

223

em levá-lo até ao município do Rio de Janeiro para a reunião da CT

224

da CIB, e o município de Itaperuna se comprometeu a levá-lo no

225

mês de setembro. Ivanise informou que este ponto será pactuado no

226

próximo mês com a planilha que ficou pactuada de Luciano fazer

227

com os nomes dos municípios que cederão o carro com motorista

228

mês a mês. III. Informes: 1- Solicitação SMS de Cambuci -

229

Proposta de Emenda para Aquisição de Equipamento/Material

230

Permanente: Diogo explicou que a Proposta de Aquisição de

231

Equipamento / Material Permanente n° 13891.753000/1150-01 é

232

para compor o Programa da Atenção Básica de Saúde e da

233

Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada, e que foi

234

elaborado em julho/2015 e que será encaminhado à SAECA para

235

posteriormente ser aprovado em CIB. 2. Solicitação SMS de

236

Porciúncula - Proposta de Emenda para Aquisição de

237

Equipamento/Material Permanente: Diogo informou que a

238

Propostas de Aquisição de Equipamentos / Material Permanente da

239

SMS de Porciúncula, dos Ofícios: GAB/SMS nº 267/2015 proposta

240

12097.7980001/15-005 no valor de R$ 500.000,00 - Ofício

241

GAB/SMS nº 268/2015 proposta 12097.7980001/15-006 no valor de

242

R$ 200.000,00 -

Ofício GAB/SMS n° 269/2015 proposta
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12097.7980001/15-002 no valor de R$ 408.000,00 – Ofício

244

GAB/SMS nº 270/2015 proposta 12097.7980001/15-001 no valor de

245

R$

246

12097.7980001/15-004 no valor de R$ 80.000, que serão

247

encaminhados à SAECA para posteriormente serem aprovado em

248

CIB. 3. Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme e

249

outras Hemoglobinopatias – Subsecretaria de Atenção à

250

Saúde/SES/RJ:

251

que este item é uma solicitação da SAS/SES/RJ, que solicita o

252

reforço no envio dos Termos de Compromisso atualizados

253

(Deliberação CIB n.º 2.737/2014) para atendimento às pessoas com

254

Doença Falciforme e outras hemoglobinopatias no Estado do Rio de

255

Janeiro. Luciano Brito, da SMS de Varre-Sai, informou que entrou

256

em contato com a Dr. Sandra, e que não obteve resposta. Luciano

257

explicou que a região noroeste não tem prestador para atender essa

258

demanda. 4. Solicitação SMS de Itaperuna- Fluxo de Regulação:

259

Diogo informou que este item foi uma solicitação feita pela SMS de

260

Itaperuna e seria apresentado pelo Dr. Luiz Vinícius Hipólito,

261

Responsável pela Regulação no município de Itaperuna. Dr. Luiz

262

Vinícius não compareceu a está plenária para maiores explicações e

263

o gestor do município solicitou que este ponto entrasse na próxima

264

pauta. 5. Solicitação de Remanejamento de PPI – Solicitado pelas

80.000,00

–

Ofício

GAB/SMS

Diogo

nº

271/2015

proposta

informou
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SMS de Cambuci (Ofício nº 150-01/SS3/14) e Miracema (Ofício

266

nº 06/DCARR/15). Diogo informou que estes itens foram

267

solicitados pela SMS de Miracema e pela SMS de Cambuci. Diogo

268

informou sobre o remanejamento de PPI, retirando suas referências

269

de Diagnósticos de Densitometria Óssea do município de Campos

270

dos Goytacazes/RJ e encaminhando para o município de Bom Jesus

271

do Itabapoana. Diogo informou que o município de Bom Jesus do

272

Itabapoana já enviou o aceite dos procedimentos solicitados e serão

273

todos anexados nos pedidos encaminhados à SES/RJ. 6. Prestação

274

de contas dos recursos regionais CIR/NDVS: Diogo informou que

275

este item foi uma solicitação feita por D’Stefano Silva, Apoiador do

276

COSEMS para a Região Noroeste e pela Assessoria de Integração

277

Regional, SES/RJ. Diogo explicou que este é um comunicado ao

278

município de Itaperuna, onde está localizado o recurso, para efetuar

279

as prestações de contas completas no mês de setembro/2015. 7.

280

Informes COSEMS: D’Stefano Silva, Apoiador do COSEMS para

281

a Região Noroeste, informou os seguintes pontos: portaria do

282

PQAVS e liberações dos recursos que cada municípios irá receber.

283

D’Stefano explicou sobre a questão dos agentes comunitários de

284

endemias e que os recursos para pagamento destes funcionários

285

deverá sair do piso fixo de cada município. D’Stefano falou que o

286

Sr. Evandro, responsável pelo programa QUALIFAR, quer realizar

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL NOROESTE DE 2015
287

um novo encontro na região com as pessoas que manipulam o

288

sistema HORUS, e que esse encontro seria para o mês de outubro.

289

D’Stefano explicou que para a realização deste encontro é necessário

290

uma sala ampla com computadores ligados em rede, e que uma

291

sugestão do Sr. Evandro, é que esse encontro fosse realizado em uma

292

universidade que tivesse uma laboratório de informática. D’Stefano

293

solicitou ao SMS de Itaperuna que verificasse a disponibilidade da

294

Faculdade Redentor. D’Stefano falou da programação de RP que diz

295

respeito aos calendários de valores que serão pagos em agosto,

296

menos à UPA. D’Stefano informou sobre a reprogramação de

297

recursos. D’Stefano pediu que os municípios respondessem a

298

questão dos funcionários do estado cedidos aos municípios e que

299

fizessem o encaminhamento para o estado informando que o

300

funcionário encontra-se trabalhando dentro da saúde do municípios.

301

8. Informe GT’S e Informes CIB: Diogo explicou que as

302

informações dos GT’S realizados durante o mês serão enviadas por

303

e-mail conforme solicitações dos SMS. Ivanise, Meirelane e Diogo

304

agradeceram a presença de todos e encerraram a reunião. Nada mais

305

havendo a tratar, foi declarada encerrada a plenária às doze horas e

306

trinta minutos. Para constar, eu, Bruno Santos, Assistente da

307

Secretaria Executiva da CIR Noroeste, lavrei a presente Ata.

308

Miracema, vinte e cinco de agosto do ano de dois mil e quinze.

