Comissão Intergestores Regional

Pauta da Reunião Ordinária CIR Amor Perfeito
Dia: 03 de Julho de 2015
Município de Pindorama - Local: Câmara Municipal
Horário: Início 8:30hs e Término 18:00hs.
Geral:
1. Eleger os (as) relatores (as) da Ata da reunião; (Sendo um do estado e um de município)
2. Apresentação e acolhida dos participantes;
3. Apresentação dos assuntos de Pauta;

Solicitadas pelos Municípios
Aprovação:
4. Pactuação e Aprovação do Projeto para aquisição de equipamentos/material permanente para o
Centro de Especialidades Médicas de Porto Nacional – TO, processo nº 25000.198877/2014-66, referente
à proposta nº 11315054000114001 do Fundo Municipal de Saúde de Porto Nacional, oriundo da emenda
parlamentar nº 25910004, valor R$ 295.410,00 (Duzentos e noventa e cinco mil e quatrocentos e dez
reais).
Solicitante: Anderson Oliveira Costa/Secretaria Municipal de Saúde
Expositor: Sílvio Marcos Oliveira Lira
Tempo: ____________________

5. Pactuação e Aprovação da ampliação do Centro de Especialidades Médicas de Porto Nacional – TO,
proposta nº 91131514003/2014 do Fundo Municipal de Saúde de Porto Nacional, oriundo da emenda
parlamentar nº 25910004, valor R$ 304.588,68 (Trezentos e quatro mil quinhentos e oito reais e sessenta
e oito centavos).
Solicitante: Anderson Oliveira Costa/Secretaria Municipal de Saúde
Expositor: Sílvio Marcos Oliveira Lira
Tempo: ____________________

Atualização de políticas:
Inclusão de Pauta/ Informe:
__.1
__.2

Solicitadas pelo Estado
Aprovação:
6. Pactuar Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores na Região de Saúde Amor Perfeito.
Solicitante: Luiza Regina Dias Noleto/SESAU/Sup. de Planejamento do SUS
Expositor: Representante SESAU
Tempo: 2 horas

Atualização de políticas:
7. Apresentar proposta para elaboração/revisão dos protocolos de doenças e agravos de interesse da
Vigilância em Saúde no Estado do Tocantins.
Solicitante: Liliana Fava/SESAU/Sup. de Vigilância em Saúde
Expositor: Representante SESAU na CIR
Tempo: 1 hora

8. Apresentar e discutir diagnóstico sobre a situação da coleta de água para consumo humano e
encaminhamento ao LACEN, referente ao ano de 2015 (dados parciais), da Região de Saúde Amor
Perfeito.
Solicitante: Adriana Feitosa Valadares/SESAU/Vigilância em Saúde
Expositor: Representante SESAU
Tempo: ____

9. Apresentar e discutir diagnóstico sobre a alimentação dos dados no Sistema de Informação –
SISAGUA (onde o técnico foi capacitado para manusear o sistema), da Região de Saúde Amor Perfeito.
Solicitante: Adriana Feitosa Valadares/SESAU/Vigilância em Saúde
Expositor: Representante SESAU
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10. Orientar quanto ao preenchimento do Instrumento de Identificação de Município de Risco – IIMR
para a Vigilância em Saúde de População Exposta a Poluentes Atmosféricos / VIGIAR.
Solicitante: Adriana Feitosa Valadares/SESAU/Vigilância em Saúde
Expositor: Representante SESAU
Tempo:

Reposta dos encaminhamentos da CIR Amor Perfeito:
11. Apresentação e discussão da resposta ao encaminhamento da CIR Amor Perfeito, demandado na reunião
extraordinária do mês de março/2015: Os Secretários Municipais da Região Amor Perfeito solicitam à diretoria do
Hospital Tia Dedé a elaboração e apresentação de atividades de Humanização em conjunto com a Área Técnica da
Rede Cegonha para a Equipe Médica, contribuindo no alcance da meta do indicador – Proporção de Parto Normal.
Solicitam também a disseminação dos fluxos e Manual do Tratamento Fora de Domicílio – TFD. Resposta:
SESAU/Diretoria de Atenção Especializada: “Na ação Fortalecimento da Rede Cegonha da Programação Anual de Saúde
de 2015, foi prevista a alocação de recursos para possibilitar aos hospitais do Estado do Tocantins a realização de
capacitações, oficinas, viagens externas para trocas de experiências, com o objetivo de garantir a educação continuada
dos profissionais, mudando o modelo de atenção ao parto e ao nascimento. A Área Técnica da Rede Cegonha junto com
Áreas afins está organizando o cronograma para a realização das ações solicitadas pelos Secretários Municipais de
Saúde.”
Solicitante: CIR Amor Perfeito
Expositores: Representante SESAU
Tempo: ____

12. Apresentação e discussão da resposta ao encaminhamento da CIR Amor Perfeito, demandado na reunião
extraordinária do mês de abril/2015: Solicitação do município de Ipueiras para a Superintendência de Vigilância,
Promoção e Proteção à Saúde referente ao indicador de nº 49 (proporção de escolares examinados para o
tracoma nos municípios priorizados), pois os dados resultados do inquérito realizado não constam na planilha
dos indicadores da série histórica. Resposta: SESAU/Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Doenças Vetoriais e
Zoonoses: “Os dados apresentados foram obtidos no SINAN NET, após consulta constatou-se que os dados requeridos.
pelo município não se encontram digitados no sistema, exceto no ano de 2013, conforme foi exposto na reunião.”
Solicitante: CIR Amor Perfeito
Expositores: Representante SESAU

13. Apresentação e discussão da resposta ao encaminhamento da CIR Amor Perfeito, demandado na reunião ordinária
do mês de Outubro/2014: Os municípios que compõem a região solicitam à Área Técnica da DST-AIDS orientação
sobre a alimentação do sistema, pois as informações dos testes de sífilis realizadas em gestante estão sendo
inseridas, porém não aprecem. Resposta: SESAU/Gerência de DST/Aids e Hepatites Virais: “Para a realização da série
histórica de exames realizados para diagnóstico da sífilis em gestantes, monitoramento e avaliação do indicador 22, a
Área Técnica utiliza como fonte de cálculo o Sistema de informação Ambulatorial – SIA/SUS, conforme orienta o Ministério
da Saúde, com os seguintes códigos de procedimentos: 0202031179 - VDRL para detecção de sífilis em gestante; e
0214010082 – Teste rápido para sífilis em gestante”.
Solicitante: CIR Amor Perfeito
Expositores: Representante SESAU

14. Apresentação e discussão da resposta ao encaminhamento da CIR Amor Perfeito, demandado na reunião ordinária
do mês de Abril/2015: Os representantes desta CIR Solicitam informações sobre previsões do Estado para atender
às necessidades da região para alcançar a meta do indicador nº 19 (Razão de exames de mamografia em mulheres
de 50 a 69 anos). Resposta: SESAU/Gerência de Rede de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer: “Informamos
que a Secretaria de Estado da Saúde desenvolveu a contratualização do serviço de mamografia no processo nº 943/2015,
que atualmente encontra-se na Procuradoria Geral do Estado. O termo de Referência do referido serviço foi elaborado
pela Diretoria de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria do SUS.”.
Solicitante: CIR Amor Perfeito
Expositores: Representante SESAU

Solicitadas por Parceiros
Aprovação:
Atualização de políticas:
15. Elencar as cinco dificuldades/ou situações, problemas da Regional de Saúde Amor Perfeito.
Solicitante: Conselho de Secretarias Municipais de Saúde
Expositor: Representante COSEMS na CIR

16.
17.
18.
19.

Encaminhamentos da CIR Amor Perfeito: (Inserir na ATA em destaque os encaminhamentos)
Leitura coletiva, aprovação e assinatura da ATA desta reunião (ATA projetar para facilitar leitura)
Conferência da frequência.
Encerramento da reunião.

