ATA DA REUNIÃO DA CIR DO ALTO VALE DO ITAJAÍ, REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL
DE 2018
Ata da reunião ordinária da Comissão Intergestores Regionais de Saúde do Alto Vale do Itajaí,
realizada no dia 12 de abril de dois mil e dezoito, às quatorze horas em segunda chamada,
nas dependências UNIDAVI sala 105, Rio do Sul. O Coordenador Sr. Antônio Pedroso inicia a
reunião saudando a todos, em seguida solicitou a Secretária Daniele Fernandes para fazer a
leitura da pauta do dia. Item 1. Discussão e aprovação da ata da reunião anterior; 2.
Credenciamento de exames Anatomo-Patológicos pelo Laboratório LAPS da Dra. Monica;
Item 3. Deliberação e Habilitação de 10 leitos de Saúde Mental Hospital Samaria; Item 4.
Deliberação de Cirurgias eletivas; Item 5. Credenciamento do Hospital Regional em Cirurgias
Bariátrica, Alta Complexidade em Ortopedia para os pacientes dos municípios do Alto Vale do
Itajaí; Item 6. Informes do COSEMS; Item. 7. Assuntos Regionais; Informes CIS-AMAVI;
Deliberação de cirurgias eletivas de Petrolândia; O coordenador Antônio Pedroso informou
que a ata foi encaminhada por e-mail e colocou a mesma em discussão, em seguida colocou
em votação sendo aprova por todos. Item 2. Pedroso passa a palavra para Dra. Monica
proprietária do Laboratório LAPS cumprimentando a todos e falou que era credenciada pelo
SUS nos exames anatomo-patológicos para a região. Mas por vários motivos teve que
cancelar o credenciamento. Atualmente irá retomar o credenciamento junto ao SUS e também
fará os exames excedentes caso haja, pelo Cis-Amavi, cujo credenciamento está sendo
executado. Colocou a disposição das secretárias para prestar novamente os exames a todos
os municípios do Alto Vale do Itajaí. Pedroso passou a palavra para Luciana administradora
do Hospital Samaria, que colocou a possibilidade de abertura de mais dez leitos de
psiquiatria, referindo que existe demanda na região e o hospital tem a condição de atender
essa população. Colocado em discussão, foi manifestado por vários secretários a dificuldade
de atendimento quando o paciente necessita urgente na consulta de acesso, e que a porta de
entrada da urgência e emergência é o Hospital Regional e muitas vezes não são atendidos.

Anna Sebold afirma que sempre que é negado internações deve ser solicitado a instituição
que forneça negativa de atendimento. Em seguida foi lida e aprovada a Deliberação Nº
05/2018 Que aprova a habilitação de 10 leitos. Luciana também colocou o hospital a
disposição para realizar cirurgias eletivas em todas as especialidades, menos urologia e
otorrinolaringologia. Item 4 e 5. Pedroso passou a palavra para Sueli de Oliveira secretária de
saúde de Rio do Sul que manifestou interesse do Hospital Regional em realizar serviços de
Alta Complexidade de Ortopedia e cirurgias bariátricas. Após vários questionamentos foi
colocado em votação sendo aprovadas as Deliberações nº 06 e 07/2018. Também solicitou
ao secretário Farias de Ituporanga que coloque a solicitação do Hospital Bom Jesus de
Ituporanga em participar da Campanha Estadual de Cirurgias Eletivas, nas especialidades de:
Cirurgia Geral; Ortopedia; Ginecologia; Otorrinolaringologia e Uro-nefro num total de 40
cirurgias mês. Colocado em discussão em seguida em votação sendo aprovada a
Deliberação nº 08/2018. Foi apresentada a solicitação da Associação das Irmãs
Franciscanas de São José – Hospital e Maternidade Maria Auxiliadora de Presidente Getúlio,
para participar da Campanha Estadual de Cirurgias Eletivas nas especialidades de: Cirurgia
Geral 06 (seis) cirurgias mês; Ortopedia 07 (sete) cirurgias mês; Urologia 20 (vinte) cirurgias
mês; Oftalmologia 60 (sessenta) cirurgias mês. Colocado em discussão em seguida foi lida e
aprovada a Deliberação nº 09/2018. Item 6. Sueli informa sobre os assuntos do COSEMS,
fala sobre o congresso nacional de saúde que acontecerá na cidade de Belém que a CIR irá
enviar um ofício para os prefeitos relatando a importância do congresso nacional. Item 7.
Passou a palavra para as enfermeiras: Anna Paula especialista em epidemiologia e Joselis
enfermeira da Atenção Básica do estado. Anna fala do CIES, da baixa participação e afirma
que logo vai ter o curso do Itinerário do Saber. São cursos baseados na necessidade local,
cursos sobre saúde mental, segurança do paciente nas unidades de saúde, exigência
sanitária e do PMAQ. Joselis fala dos protocolos a serem implantados como por exemplo:
lavagem de mãos, deve ser montando uma comissão de dois profissionais e devem estar
vinculados no CNES. Urgência e emergência os municípios não tem acolhimento e
classificação de risco. Anna fala do ambulatório de cirurgia bariátrica que é necessário. Dos

recursos do PROEPS portaria Nº394/2017 e Nº3342/2017, estabelece repasses financeiros
com investimento em educação permanente de saúde. Anna fala que o curso é do SUS e é
importante convidar os hospitais para participar, está sendo organizado uma oficina de 5 dias.
Beto do Cis-Amavi fala do pregão de medicamentos judiciais que esta em andamento e será
lançado edital pra inicio de maio. Orientou que o pregão de medicamentos normal vence em
junho e que as secretarias devem se preparar com estoque de medicamentos. Pedroso
passa a palavra para Mila assessora de imprensa que fala sobre a moção dos vereadores de
Lontras com objetivo de trabalhar a questão do mau uso do SUS por parte dos pacientes que
agendam consultas e não comparecem. Foi decidido em executar uma campanha regional na
imprensa, solicitando aos pacientes que informem com antecedência as secretarias de saúde
e as clínicas o não comparecimento. Mila se colocou a disposição para efetuar a divulgação.
Secretário de Ituporanga Farias fala do CEO que atende a região da cebola e está recebendo
12.000 mil e o custo está em 40.000 mil mês, devendo ser revisto com os demais municípios
atendidos. Pedroso passa a palavra para a prefeita Geovana de Trombudo Central, que
comprimento a todos e falou que está respondendo pela pasta da saúde no período de férias
da Tânia. Falou da satisfação de estar participando da reunião da CIR. Sabe das dificuldades
encontradas na saúde e que todos devem trabalhar pelos mesmos objetivos. Nada mais
havendo a tratar, o coordenador encerrou a reunião solicitou que eu Daniele lavrasse à
presente ata.

ANTONIO PEDROSO
Coordenador da CIR

