Comissão Intergestores Regional

Pauta da Reunião Ordinária CIR Bico do Papagaio
Dia: 30 de Junho de 2015
Município de Augustinópolis - Local: Unidade de Saúde da Família II
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:
Atualização de políticas:
4. Apresentar a carteira dos serviços que serão ofertados pelo CAPS AD de Augustinópolis, a relação
dos municípios referenciados e fluxo de atendimento.
Solicitante: Alberto Gomes da Silva
Expositor: Yatha Anderson Pereira Maciel

Inclusão de Pauta/ Informe:
__.1
__.2

Solicitadas pelo Estado
Aprovação:
5. Pactuação das diretrizes, objetivos, metas e indicadores do município Angico da Região Bico do
Papagaio.
Solicitante: Luiza Regina Dias Noleto/ Superintendência de Planejamento do SUS
Expositor: Representante SESAU

6. Pactuar Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores na Região de Saúde Bico do Papagaio.
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 Bico do
Papagaio.
Solicitante: Adriana Feitosa Valadares/SESAU/Vigilância em Saúde
Expositor: Representante SESAU

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 Bico do
Papagaio.
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 Bico do Papagaio:
11. Apresentação e discussão da resposta ao encaminhamento da CIR Bico do Papagaio, demandado na reunião
ordinária do mês de abril/2015: Os Representantes da Região Bico do Papagaio solicitam providências urgentes
sobre as seguintes situações: ausência na oferta dos exames compostos pela Secretaria Estadual de Saúde
para atender a população da Região; e dificuldade no acesso de forma regulada aos serviços pactuados com o
Hospital Estadual de Augustinópolis. Resposta: SESAU/Diretoria de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria: “Os
processos abertos que contemplavam os serviços de Patologia Clínica para esta região (1320/12 – 4016/13 – 3196/14)
foram, respectivamente, rescindido o contrato, cancelado e expirado o prazo. Diante desta situação, foi aberto o
processo nº1008/2015, no dia 10/03/2015, para aquisição dos serviços de Patologia Clínica para todos os municípios
que estão sob gestão do estado, e se encontra com data prevista para procedimento licitatório dia 12/06/2015. Quanto
aos serviços de imagem, foi licitado o processo nº 3325/13, que por motivo de recurso de um dos participantes foi
cancelado. Logo, estão em fase de licitação os processos de nº 1160/2015 e nº943/2015. Informamos ainda que para
todo processo aberto existe um trâmite a ser seguido no procedimento licitatório, conforme a lei 8.666/93.”
Solicitante: CIR Bico do Papagaio
Expositores: Representante SESAU

12. Apresentação e discussão da resposta ao encaminhamento da CIR Bico do Papagaio, demandado na reunião
ordinária do mês de abril/2015: Solicitação dos Representantes da CIR para a Área Técnica de Vigilância Ambiental
(VIGIAGUA) sobre os resultados de NA no indicador nº53, na maioria dos municípios da Região Bico do
Papagaio mesmo com o envio das amostras de água dentro dos prazos e quantitativos pactuados. Resposta:
SESAU/Superintendência de Vigilância, Promoção e Proteção da Saúde: “No ano de 2014 houve mudança no Ministério
da Saúde com a implantação da nova versão do SISAGUA, que segundo o Caderno de Diretrizes do Ministério da
Saúde é a fonte para o cálculo do indicador. A Área de Assessoramento do VIGIAGUA já iniciou a capacitação dos
municípios para incluir as informações no SISAGUA, porém ainda não alcançou os 139 municípios. Desta forma, os que
ainda não foram capacitados não conseguem realizar a digitação e retirar as informações para a avaliação deste
indicador.
Solicitante: CIR Bico do Papagaio
Expositores: Representante SESAU

13.

Apresentação e discussão da resposta ao encaminhamento da CIR Bico do Papagaio, demandado na reunião
ordinária do mês de Abril/2015: Os representantes da região solicitam à Diretoria de Atenção Primária, oficina para
os profissionais dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família – NASF para os municípios que não foram
contemplados. Resposta: SESAU/Gerência de Áreas Estratégicas e Cuidados Primários: “Informamos que no momento
não temos previsões de capacitações para os municípios que ficaram fora dos critérios para este ano de 2015, porém os
que precisarem de assessoria da Área Técnica podem agendar para que sejam feitos esclarecimentos sobre a atuação
dos profissionais que compõem a equipe”.
Solicitante: CIR Bico do Papagaio
Expositores: Representante SESAU

Solicitadas por Parceiros
Aprovação:
Atualização de políticas:
14. Apresentar demanda reprimida dos serviços de Média e Alta Complexidade da Saúde Indígena na
Região Bico do Papagaio.
Solicitante: Ivaneizília Ferreira Noleto Alves/ Distrito Sanitário Especial Indígena do Tocantins
Expositor: Responsável Técnico pelo Pólo Base de Santa Fé do Araguaia

15.

Elencar as cinco dificuldades/ou situações, problemas da Regional de Saúde Bico do Papagaio.

Solicitante: Conselho de Secretarias Municipais de Saúde
Expositor: Representante COSEMS na CIR

16.
17.
18.
19.

Encaminhamentos da CIR Bico do Papagaio: (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.

