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ATA N° 002/2015

ASSEMBLEIA

- ATA DE

GERAL

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA

DO CONSÓRCIO PÚBLICO

INTERFEDERA TIVO DE SAÚDE DO EXTREMO SUL DA BAHIA.

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, no Auditório da

Secretaria de Saúde do município de TeÍxeira de Freitas, situado à Avenida João Paulo li, nO

680, bairro Vila CaraÍpe, em Teixeira de Freitas - Bahia, às 09:00 horas. Reuniram-se em

Assembleia Geral Extraordinária o Chefe de Gabinete da Secretaria de Saúde do Estado da

Ramos Andrade Kinjyo, representante do Prefeito de Alcobaça; Bernardo Olivio Firpo

reunião desejando boas vindas e agradecendo a presença de todos. Em seguida, fez um breve

relato de sua viagem à Fortaleza, no estado do Ceará, quando na companhia do Secretário de

Saúde de Teixeira de Freitas, Sr. Eujácio Samuel Dantas de Oliveira, tiveram a

Bahia, Dr. Fernando Daltro Junior, o Coordenador de Consórcios Públicos de Saúde, Sr.

Nelson Luiz dos Anjos Portei a, e a equipe técnica do Grupo de Trabalho dos Consórcios de

Saúde da Bahia, representada pela Dra. Joana Molesini e pelo Consultor Técnico externo,

Dr. João Ananias, juntamente com os Senhores Prefeitos dos municípios do Extremo Sul da

Bahia, estando presentes: Dr. João Bosco Bittencourt, Prefeito de Teixeira de Freitas;

Milton Ferreira Guimarães, Prefeito de Itanhém; Jadson Silva Ruas, Prefeito de Caravelas; 9t.~~~;..,r_1
Márvio Lavor Mendes, Prefeito de Nova Viçosa; Mayra Pires Brito, Prefeita de Prado; li il

H .!
Nilson Vilas Boas Costa, Prefeito de Medeiros Neto; e os representantes: André Luiz Vaz ~i il
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Sampaio - representante do Prefeito de Vereda, Dinoel Souza Carvalho; Dra. Gine Alberta H ~ II

I"< o<> •
-li « -6 oi
_ U [ o

~=;.i:0ll!. Z-<lI

.ªUl.ã. ~~:a~~1l ~I
E:<~ ~ã(J
;; ~ m.!
:= !;!! ;11
.11 Q.::l- il.i2 :8 ar .._.. :J.... ,li
_:li r:T.Jil-c
;: 8li !#[j_ ._._ 111

El~ .~°t
U"!;t'''' I::".~~I'~'.f~lf"

lU". (1)-)
-O" ('11
-- ~ 0.,_1]1
o~'~'3.'11) i
o»,:.1L'3 .....;. l
:;1~~1o( ! _ . I:
.gi.i: .•
o 1i a) e

;q "I

Oliveira; entre outros representantes das Procuradorias e Secretarias de Saúde dos

municípios, para tratar dos temas: - Implantação do Consórcio de Saúde, que envolve os 13

municípios do Extremo Sul da Bahia (Alcobaça, Caravelas, Ibirapuã, Itamaraju, Itanhém,

Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Prado, Teixeira de Freitas e

Vereda); - Instalações do Consórcio; e o que ocorrer. O Prefeito Dr. João Bosco iniciou a

oportunidade de conhecer a PoliclínÍca da referída cidade e assim coletar informações,

conversar com pacientes, avaliar o nível de satisfação dos atendidos e quais as fragilidades

que a Policlínica apresenta. Mostrou-se encantado com a estrutura, elemento base para atrair

bons profissionais. Apresentou estratégia para evitar um problema lá identificado, a marcação

de consultas, sugeriu que toda e qualquer marcação deve ser feita via posto de saúde para

~

evitar as filas e dar prioridade aos us os do Sistema Único de Saúde - SUS. O próximo a
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fazer uso da palavra foi o Sr. Nelson Portela que Iniciou uma discussão técnica sobre a

implantação do consórcio. Salientou que alguns municípios ainda não haviam assinado a lei

ratificadora, sugeriu que ficasse estipulada uma data limite para que todos os prefeitos

apresentassem as leis autorizativas e ratificadoras, ainda em 2015, justificou ser importante

iniciar o ano de 2016, com toda legislação municipal organizada para dar celeridade ao

processo. A palavra foi franqueada ao Dr. Fernando Daltro, que informou que todo o

procedimento, mesmo o que cabe a Secretária de Saúde do Estado da Bahia - SESAB e outras

secretarias está pronto: licitação, parte financeira, técnica, arquitetônica, planta, levantamento

de material de terreno, só falta o Governador autorizar. Se dispôs a fazer uma retomada de

todo o processo de implantação do consórcio. Afirmou que, após a edição da lei estadual que

autorizou o Governador do Estado da Bahia Dr. Rui Costa a fomentar e firmar o contrato

os documentos imprescindiveis para o processo, já que são os elementos que compõem a base

estrutural legislativa. Ato continuo, o Dr. Fernando Daltro procedeu a leitura da ata da

~

'ãO anterior, r.ealizad~ no dia 2 ovembro de 2015, q resgistrou a constituição do
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entre Estado e Municípios, na reunião em Salvador, os Prefeitos assinaram o protocolo de

ratificação das intenções, em Teixeira de Freitas foi esclarecido que o protocolo assinado

sofreria um aditivo com duas modificações: a) o nome do consórcio, que está para ser

aprovado e assinado nesta reunião, b) a tabela relativa aos servidores que irão atuar, tanto no

consórcio quanto na policlínica. Explicou que a Lei exige que os nomes constem no

protocolo. O que ensejou a necessidade de adição de leis foi o fato de que os Prefeitos

estariam autorizados a ratificar um protocolo que ainda não havia sido assinado, após a".:l(.J7~

assinatura do protocolo bastava apenas uma lei ou uma emenda á lei anterior informando que !!
~Io prefeito havia assinado o protocolo de intenções e a Câmara Municipal ratificava a H
,,'

"I assinatura. Relembrou ainda que o modelo foi entregue aos prefeitos em Salvador, inclusive i~ª i II 11,~ ' J!i com um pendrive, para facilitar a compreensão. Em seguida, foi feito um levantamento dos J' -;;i :3 .~~3~.municípios que apresentaram as leis autorizativa e ratificadora: Alcobaça, Caravelas, Ibirapuã, i:~1'i)DtJl~:£2;ifJtanhém, Jucuruçu, Lajedão, Prado, Teixeira de Freitas e Vereda, já tem as duas leis i~~l ~~!
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RI.: ~ i := 4l:!i ~ I

~~!:i pendentes. Ficou estabelecido que a regularização e entrega da documentação deveria ser : li h! \1
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~fJ~í efetuada até o dia 22 de dezembro de 2015, para que seja organizada a memória fiSica~!. 8'ª~tl-
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consórcio, pautado no art. 4°, inciso VIU, da Lei Federal nO11.107, de 06 de abril de 2005, e

do registro das decisões tomadas naquele encontro. O Prefeito Dr. João Bosco foi eleito e

empossado a Presidente do consórcio, tendo como Vice-presidente o prefeito de Itanhém, Sr.

Milton Guimarães, a sede do consórcio seria no terreno do Departamento de Infraestrutura

de Transportes da Bahia - DERBA, com a ressalva de que a proposta seria levada ao

Governador para aprovação, e o nome do consórcio que ficou definido como CONSÓRCIO

PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO EXTREMO SUL DA BAHIA. Após

a leitura da ata, abriu-se espaço para que os presentes fizessem suas considerações. A Dra.

Gine Kinjyo sugeriu a inclusão do nome do Prefeito de Alcobaça; Bernardo Olívio Firpo

Oliveira, que foi representado pelo seu Secretário de Saúde, Sr. Benedito Borel de Oliveira,

que não constava na ata. O Prefeito Dr. João Bosco informou que na reunião anterior foram

eleitos além do Presidente, Prefeito Dr. João Bosco, do Vice-presidente, Prefeito Milton

Guimarães, também o Secretário, Prefeito Jadson Ruas, e a Tesoureira, Prefeita Uberlândia

Carmos Pereira. Oportunidade em que Dr' Fernando Daltro procurou os nomes e os cargos,

e, no entanto, não os encontrou e se comprometeu a inclui-los na ata e verificar a atribuição

N_,_,."~.'."E".._~1J~~,_•.J.j~'" exata de cada cargo. Os nomes da diretoria eleita para o biênio 2015/2016 foram citados
li.~ novamente para registro: Presidente - Dr. João Bosco Bittencourt; Vice-presidente _ Milton

, - Ferreira Guimarães; Secretário - Jadson Silva Ruas. Foi então franqueada à palavra para

j r ~ J que os presentes se manifestassem sobre a viabilidade da intenção do Presidente dole~ ilt> ore ~ o.

; ~i~lo~Consórcio, o Prefeito Dr. João Bosco de tomar o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas-!=~~ f
i~::;~<~li HMTF e a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, objetos de gestão consorciados com

f~~~1J assistência regionalizada. O Secretário de Saúde de Medeiros Neto, Sr. Fabiano Rodrigues ¥;S-T.~\'r'.,15 Si, a: I
!~~lIi! da Silva afirmou ser essa uma discussão imprescindivel e inadiável, e alertou que os II 11
~~ municípios consorciados precisam expor suas observações sobre o tema. Foram realizadas:j.~ li
~~~l:~'.inscrições dos interessados em explanar sobre o assunto. O primeiro inscrito, Prefeito Milton h !~j
.....,•Ai 1" '~li q 11fr~:,li"Guimarães falou de sua preocupação em onerar ainda mais os municípios: - uÉ preciso um ; ~ t ~Ioj

,li 1::1 estudo e apresentação do quê? e como os recursos vão pagar o consórcio?". Sugeriu trazer a ~=~. 't.õ/ J
~ ,:: :: •• .t ~=~~ a •.s -8 l"l e-i PPI 5~ ~ % ~i
~ •. ~ :; I - Programação Pactuada e Integrada, recurso empregado em Salvador e não utilizado no =. <. ~; I
-IJ U.:: I i~ ~ '"10~i :.! Extremo Sul, para que fiquem numa situação confortável, justifica que com a PPI e os 40% de ~; ~;.~ 1
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participação do Estado dá para funcionar. A Prefeita Mayra Brito disse que o processo ainda,..": '!i! U
/t.i- :i.;l =1não está claro e compartilha da mesma preocupação que o Prefeito Milton Guimarãe£~'Y """;"J.# ~ gOl

~

a edita que o, recurso r PPI é válido e s~enteque ~rcio esta meçando de traz pJ~~~4s I
J\}\,\.",i'~ 3 ~ if ~1

.\. ,/ <=041' ~\. ; - . I'. \J ( ~!.i:1

~I ~i



~~!.~!~Pa2
frente, afirma não saber qual valor seu município libera para Salvador, nem quanto para

Teixeira de Freitas. O que caberá de fato a cada município, e quem fez esse levantamento.

Que tipo de serviço ainda vai continuar a ser feito em Salvador. O Secretário Sr. Fabiano

Rodrigues disse que de fato a situação dos municípios é preocupante, no entanto, Teixeira de

Freitas precisa de urna atenção especial para atender a demanda local e a demanda regional.

Diz ser solidário e concorda com a implantação do consórcio, pois vivencia a dificuldade do

Secretário Eujácio Dantas e do Prefeito Dr. João Bosco, quer com urgência poder
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Medeiros Neto, que já tem um hospital com estrutura física, seja equipado para funcíonar

corno retaguarda de Teixeira de Freitas. No momento que, o Secretário Fabiano Rodrigues

disse que era a favor que o HMTF seja consorciado, o Dr. Fernando Daltro ressaltou que não

estava perguntando se os municípios são contra ou a favor da inserção do HMTF na Gestão

consorciada, está colocando em Assembleia Geral urna proposta que foi lançada na última

reunião, pelo Prefeito Dr. João Bosco, e a análise a ser feita pelos municípios é sobre a

viabilidade ou não de se colocar o HMTF corno equipamento de Gestão Consorciada, e de

atendimento de assistência regionalizada. O Secretário Fabiano Rodrigues respondeu que o

município esta de acordo, mas sugere que o HMTF tenha urna parceria além do consórcio

para ampliar a estrutura e dar qualidade de atendimento aos pacientes. O Sr. Nelson Portela

solicitou que as considerações não ultrapassassem a 05 (cinco) minutos, Dra. Gine Kinjyo

solicita que o foco da discussão seja a situação do HMTF. Fazendo uso da palavra o Prefeito

Márvio Lavor, expõe que Nova Viçosa é a favor do pleito e, sugere uma proposta, que seu

município renúncia sua cota em 50% deixaria de 850 AIHs _ Autorizações de Internações

~: po~~~:~, J ~as:~do a ter 42 s por ano, desde que estas fossem realmente
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garantidas e executadas. O Técnico Apoiador Institucional e também Diretor do Hospital de

Alcobaça, Sr. Max Almeida dos Santos, fez uso da palavra para complementar e afirmou que

os municípios devem ter interesse que parte dos recursos do consórcio sejam investidos no

HMTF de maneira organizada, e que de fato garanta aos demais municípios o acesso efetivo.

Afirmou: - "Não queremos fazer a duplicação de recursos a Teixeira de Freitas", e continua

expondo a proposta de que dos 100% do recurso pactuado, 70% se destine ao HMTF

fragmentando em paralelo à PPI. Salientou que o momento é de fazer renúncias, para gerar

ganhos e avanços, tanto dos municípios quanto do executor, o município de Teixeira de

Freitas, momento de reconstrução e de gradativos ajustes das fragilidades históricas, tanto de

falhas de paetuações dos municipios, quanto falhas do Estado, acredita ser unânime o

entendimento de que Teixeira de Freitas precisa fazer sua reorganização, e os municípios

pactuada, se compra a cota de consórcio, via consórcio. A forma para executar essa proposta,

faz-se necessário buscar um entendimento de viabilidade, e do como fazer a parte hospitalar

ser co-financiada pela parte ambulatorial, o raciocínio de que tem que haver a PPI é obvio, no

precisam renunciar 50% de sua PPI, para ser executado em Teixeira de Freitas, em um

contrato de programa que seja regido e monitorado pelo consórcio, e os 50% restantes que

poderiam ser pactuados somente em quantidade independente de complexidade. O valor de}~;:'(~~~i~3t3~1ff;
li , ,j 70% que ficasse pactuado para área hospitalar, pode ser dividido em cotas de consórcio,fi \ H excedendo-se a cota do PPI, entra na cota do consórcio, excedendo-se a cota do consórcio~j ;.
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"11~.~ N'! entanto, se queremos caminhar com o consórcio, é preciso ultrapassar esse pensamentol= ~~~Iij

!~« ~ ~ l° momentâneo. Podemos estabelecer um prazo de duração de seis meses no consórcio, com-c ~..v "'fi
:!!!. a-.19 J

~;; ~ g ~ I! prorrogação de mais seis meses, que é o tempo necessário para o Estado adequar a PPI, o que"ij ~~"t,"1!õ~. não pode, são os municipios ficarem sofrendo com a falta de: uma ressonância, tomografia e

~j-?f1f outros exames. O Sr. Nelson Portela disse que o governador deixou claro que: esse é um

.t~';j~problema que deve ser resolvidos entre os municípios consorciados. O Prefeito Jadson Ruas

~ J ~ ~ 1 acredita que a expectativa de todos é que melhore a saúde da região em se tratando do HMTF~ i ~ <O'"-a. )

~t ~1;', no consórcio, disse ser óbvio e necessário Sua inclusão. Concordou com a inserçâo da PPI e"O -I "t c;ç. f

~ 1 ". ~i utilização de cotas, já que na escassez de recessos dos municipios, a PPI seria um recurso a

mais para o consórcio. A Sra. Heleniêda Regina Santos, representante do municipio de

Itamaraju, falou da ausência de clareza sobre como são aplicados os recursos da PPI, citou

que já participou de uma discussão sobre a PPI, e alerta que se o consórcio depender desse

r~, o mesmo será inviabilizado, dia difícil negociação, lembrou que a tabela do
{ '" --...::
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SUS está sem reajuste há 16 anos, e que existem várias situações e que a mais nova, é a perda

de recursos da EC-86. O Secretário Eujácio Dantas iniciou sua fala afirmação: "Existe um

mundo real e um mundo imaginário, bom seria que as reivindicações fossem atendidas por

Salvador no entanto a resistência com a abertura da PPI é enorme, existem recursos visíveis,

na PPI e recursos obscuros e infelizmente o HMTF não sendo consorciado terá que deixar de,

oferecer os serviços, já que a situação está insustentável". Relatou que, na semana passada,

havia dezessete macas no corredor do hospital e que dos dez pacientes na Unidade de

Tratamento Intenso - UTI, oito não eram de Teixeira de Freitas, acontece a mesma coisa na

UTI Neonatal. Lembrou que, por Teixeira de Freitas estar localizada às margens da BR-101,

existe ainda o serviço de Socorro constante e o hospital recebe todos os acidentados dessa BR.,

independente de seus Estados de origem, recebeu por várias vezes solicitação da regulação de

salvador para atender um paciente de Porto Seguro e de Itabuna. _ "Infelizmente temos a PPI

que é uma caixa preta, não vamos conseguir abrir da noite para o dia, tem uma tabela que

remunera o serviço do SUS que é para inglês ver, já a Unídade Municipal Matemo Infantil _
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"* 1 •.•i UMMI, é a única referência pediátrica no fim de semana do Extremo Sul e possui a única UTIIh ~ !

f:<;t:i'à~,};$~!Neonatal e ainda assim, está carente de leitos. São 10 (dez) leitos para todo o Extremo Sul".~ ,...J ,r j

~~'---h '1 Continuando, o Sr. Eujácio Dantas informa que existem 05 (cinco) leitos em Porto Seguro e
H ~ ,l . "AI' . d . P S ? N' " O". ~ ij, ;'r questIonou: guem conseguIU man ar um pacIente para orto eguro. mguem. correu-;,li <:: 3_

It o uma situação em Nova Viçosa que o médico não teve Opção, mandou o paciente queimado,I" l

• < Jk..'-\l/o1 sem regulação, em estado grave, não tinhamos um leito de UTI disponível, a carência pore u g --.... [)

f" ~h~1 leito na região chega a 65 (sessenta e cinco) leitos. Temos 36 (trinta e seis) leitos, com laa;ªw.,ª "~.:at

I~ ~~ H (dez) leitos de UTI somam 46 (quarenta e seis), fora os 17 (dezessete) a 20 (vinte) pacientes!.!' ~ ~;o

1i; f '" .~f1 que se habituam. Às vezes a dificuldade não é o serviço, é o leito da UTI, mas se o Estado••• ~ IIlS ~f,
- q,O .•. 1..

i! ~.g ~U entender que dá para assumir e fazer a gestão com os recursos só do hospital, a gente entrega,

i! !J:~ ,o fato é que as receitas do hospital durante o ano passado foram de R$2.262.000,00 (dois

• ,'. ;~~jJ milhões duzentos e sessenta e dois mil reais) ao mês, nós tivemos de despesas médicas R$'C 01., ~>

~r-;~~ 3.840.000,00 (três milhões oitocentos e quarenta mil reais), R$ 1.577.000,00 (hum milhão= - '5..... .1

~~.~i-. quinhentos e setenta e sete mil reais) de saldo negativo. Teixeira de Freitas tem uma
" ~ E C"')' ~

_sQ).J

::~:tl população de 150.000 (cento e cinquenta mil) habitantes e tem uma arrecadação de interior da

' i .,!.j Bahia, pequena e com todos os problemas. A UMMI não tinha financiamento, hoje tem R$

304.000,00 (trezentos e quatro mil reais) e uma despesa de R$ 1.240.000,00 (hum milhão

~

ent~s e quarenta 01
reais) ao mês, 00,00 (novecentos e trinta e sete mil reais) é o
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déficit hospitalar, 71% (setenta e um por cento) é despesa com o pessoal e a maioria da

despesa com pessoal é médico, temos: neurocirurgião, mastologista, cirurgião urológico, 02

(dois) cirurgiões de urgência e mais OI (um) operando durante o dia, 02 (dois) anestesistas,

neurocirurgião, cardiologista, cirurgião cardíaco, são 03 (três) ortopedistas, etc. Teixeira de

Freitas, ano passado, passou R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) para a saúde R$

18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) além do que preconiza a lei de responsabilidade

fiscal, esse ano, a receita caiu, a prefeitura não tem condição de bancar estamos acumulando

quase R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) de divida. A situação que precisa ser

definida aqui é quais municípios vão participar? e como?". Eujácio Dantas encerrou falando

da necessidade de uma equipe técnica se reunir para elaborar uma proposta para os prefeitos

decidirem. DL Fernando Daltro convida o Prefeito DL João Bosco a falar, mas antes

informa que esse consórcio é um projeto piloto e se der tudo certo, inclusive com a abertura

da PPI, o Extremo Sul será referência para a Bahia inteira. O Prefeito Dr. João Bosco falou

do percentual da população dos /3 (treze) municípios que compõem o Extremo Sul, com

população estimada em 400.000 (quatrocentos mil) habitantes e fez um paralelo com a

população de Teixeira de Freitas, com 150.000 (cento e cinquenta mil) habitantes, e afirmou:

"Quem realmente precisa de internação hospitalar vem pra Teixeira de Freitas, é por isso que

se fizerem uma pesquisa nos leitos vão perceber que no mínimo 60% dos pacientes não são de

Teixeira de Freitas. Na UTI geralmente 70% é de fora, temos 113 (um terço) dos pacientes e

pagamos por 3/3 (três terços), em 20/3 foram gastos R$ 13.500.000,00 (treze milhões e

quinhentos mil reais), em 2015, foram R$ 18.500.000,00 (dezoito milhões e quinhentos mil

reais) a mais. Esse recurso deveria ser investido em asfalto, saneamento básico na cidade, ou

seja, em beneficios para os moradores de Teixeira de Freitas. O atendimento aos demais

municipios aumenta a superlotação no HMTF e compromete as visitas domiciliares porque

chegam urgência e emergência, e os pacientes de outras cidades são prioridade para Teixeira

de Freitas, porque se eles deslocaram, precisam voltar. Dr. João Bosco acrescenta que chegou

a um momento de estagnação dos fundos, por conta do atendimento destinado a região. São

2/3 (dois terços) de outros municípios e 113 (um terço) de Teixeira de Freitas, com recursos

que não são suficientes para atender nem a população de Teixeira de Freitas e convida os

representantes dos municípios a dividirem a conta, reconhece que todos sofrem com a

situação, mas como o hospital é localizado em Teixeira de Freitas, a conta acaba sendo

~;n.sasa:bili~ad,e do m0niCiPio, e teiramente a favor da PPL afirmando: _ "Por
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mais que seja dificil a PPI precisa ser aberta. É enviado dinheiro para Salvador sendo Teixeira

ij de Freitas uma cidade com 37 postos de saúde, com 150.000 mil habitantes que destinafi dinheiro a atenção básica para ter menos atendimento na urgência e emergência e ainda tem a

H o obrigação de enviar recursos á Salvador. Resultado, a gente fica aqui atolando o pé no barro,
11.~i atolando o pé no esgoto e Salvador todo pavimentado com dinheiro da saúde do interior.<>1J,

j= g J i;<; 1 Temos que discutir a PPI, discutir a Participação do Estado. O governador tem conhecimento

.ª w. <;;I" do sacrificio que vive Teixeira de Freitas e a discussão de hoje embora seja uma discussão5!;;~ ~j
~i< ~ '?io técnica, a decisão de cada município assumir a sua parcela de contribuição é politica". Dr.ã~ !~;I1
=: • oi! f' João Bosco encerrou solicitando que os prefeitos reúnam seus técnicos e agendem uma data;;= 11>0 u. ••

.5e 6-0 -8 iJ
~=~.H~ 'o para retomarem o assunto. Em seguida o Dr. João Ananias apresentou-se como um Ex-

. .é' Jj 'Pf' I secretário de Saúde do Estado do Ceará, Ex-prefeito, participante do momento de luta pelo~o 'f>~~e :-

\~;;~',: ': financiamento do SUS. E usou uma metáfora para se referir a situação atual dos municípios: _'S~'nriç:,c:~
J,?.•.••. .:.4_e .a: I

E , :: ••• ~ "E por conta do lençol curto". Afirmou que, Max Almeida pontuou muito bem em sua fala,.s'.!!~l

.ilj~E . fi b
• < , .;/, apresentando uma proposta viável. Citou fatos hgados a saúde que ornecem um reve'O!<fDf

;N 1 ~ t panorama da saúde atual. - "Não existe um financiamento para saúde, nem os municípiosft;f :~:,oc~'.:,,:;::~:::: ::,~b~:::=;::::d:::::::o:~::,o:::::
J'~ . Ministério da Saúde é enorme". Citou o fato de todos os municípios terem razão. _ "Ninguém:~ 'I
~ -< o,,, 1, aqui disse nenhuma asneira, no entanto, o regional precisa ser tratado de uma forma<>~ I'j

~ K -~toexcepcional, porque recebe pessoas que não precisavam ir para o hospital, mas recebe

~ ~~! f também doentes graves. Daí a necessidade de ter unidade básica para ajudar que é o caso da! to- ~ '-:)1 u

i~~;li i~Políclínica. É preciso haver compartilhamento, mas sabe que alguns não têm comando único,

~~~ili a heterogenicidade dos municípios é outro desafio. Não dá para dizer aos prefeitos aquio»-O_u. i!o.

1$:1!L presentes que a partir de amanhã você passa a dever RS 50.000,00 mil mensal". Ponderou'e '1'~ >< c::r ",."

.~~ ~..,~jsobre a PPI: - "Não esperem que a PPI seja um cofre lacrado lotado de dinheiro. A PPI

, Oi" ! ipromete serviços pela tabela de mercado e recebe pela tabela do SUS, esse descompasso é a' ,Ill -.......:... I
r f ~. ~ i razão da conta da saúde nunca fechar. É preciso conhecimento sobre o que da PPI é enviadoi .::.~.:-l
1 t ~~'! para Salvador, e o que Salvador deixa de atender aos municípios". Explicou que os' < ~-<..,

:! .,;.! municípios grandes se juntam para não deixar os municípios menores mexerem na PPI, no: l ~ I
• • entanto, o consórcio cria uma unidade regional, autêntica, autônoma com participação do

Estado, que regula a PPI, assim ganha força para lidar com a PPI. Dr. João Ananias disse

';~. Prime~ro passo,para alcanç os recursos da PPI é constituir uma comissão dentro

J\.+ ..C ~ ./?/'/ 8y,-wT i5.!'Ç'. J r
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do consórcio com membros do consórcio e da Secretaria de Saúde do Estado (SESAB), para

preparar uma proposta de inclusão do hospital e posterior uso do recurso da PPI para o

consórcio. Segundo passo, um estudo detalhado da rede de urgência e emergência de Teixeira

de Freitas. Afirmou que essa conta precisa ser feita na ponta da caneta. Levantar dados da

UTI, da emergência dos serviços mais caros, que é o do neurocirurgião. Mapear a qualificação

de risco proposta na qualificação do hospital. Saber a origem dos usuários da emergência.

Quem usa, só a população da região de saúde ou de outras regiões? Percentual de internação,

identificar o teto. O que é média e alta complexidade, clínica médica, pediatria e cirurgia.

Identificar o que cada município atende e os referenciados. Fazer um estudo de corno esta

funcionando a cirurgia seletiva e qual a demanda reprimida. O Dr. João Ananias reafirma: _

"Precisa ser feita urna sorna milímétrica onde apareça, custeio exato, receitas exatas para

poder inclusive apertar o governador". Fazendo uso da palavra a Dra. Joana Molesini

convidou Eujácio Dantas para se tomar membro do Grupo de Trabalho da PPI, explicou que

é largo engano crer que a PPI é fechada corno se estivesse com um cadeado, não é uma caixa

preta, e comparar a PPI a um dominó empilhado, se mexer em uma pedra cai todas. _ "A PPI

foi aberta, reunimos rede cegonha, quando se reúne rede cegonha só pode haver consenso,

mas o município de Salvador deu dissenso, então esta sendo feita nova negociação". Reafirma

seu desejo da participação de pessoas da Região do Extremo Sul na PPI e sugeriu uma reunião

nessa região para que todos vejam e entendam. Justificou que existe dinheiro da PPI nos

hospitais que são as AIHs, que não e recolhida exatamente por não ter hospital Estadual, se

tivesse um hospital estadual, as AIHs seriam retiradas dos municípios, 60% do teto seria

repassado ao Governo Estadual. Explica que o déficit do HMTF é um déficit reconhecido e

que o repasse do recurso está pronto. A Dra. Joana Molesini não conseguiu informar o valor

exato do repasse, mas disse que é um milhão de reais e pouco para o municipios de Teixeira

de Freitas, distribuidos em 800 e pouco para o hospital, 124 mil para a maternidade, 02 leitos

de lITI e outro valor para o Centro de Atenção Psicossocial _ CAPS. Dr. Fernando Daltro

completou dizendo que o governador prometeu assinar a liberação na semana seguinte.

Retomando a palavra, Dra. Joana Molesini lembrou que quando se diz que a UTI esta cheia

de gente de fora, está correto, uma vez que a emergência deve atender a região inteira, pois

60% da região coloca dinheiro em Teixeira de Freitas, o que esta errado, é o valor que é

colocado, a região paga R$ 30,00 reais s enquanto gasta R$ 60,00, esse reajuste

pr 'sa ser feito. Afirmou que o mun° ipio de Teixeira de Freitas recebeu o recurso para
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da inclusão do HMTF, como equipamento de Gestão Consorcíado. Colocou em votação,

ninguém se opôs, portanto ficando aprovada a proposição do governo de criação da comissão

para estudos técnicos. Dando continuidade foi colocado em votação o número de integrantes e

indicações. Tendo havido diversas propostas, mas sendo aprovada por unanimidade a

proposição de 06 integrantes na comissão, com a seguinte composição: 01 (um) representante

do Governo Sr'. Maridete Simões de Castro Cunha - APG/SESAB; 01 (um) representante

do Governo no Núcleo Regional Sr'. Mábia KaJlyne Miranda _ NRS/SESAB; 01 (um)

representante de Teixeira de Freitas Sr. Lúcio Martins Pereira Neto; 02 (dois) representantes

das cidades plenas: Sr'. Heleniêda Regina Santos e o Sr. Max Almeida dos Santos; e O I

(um) representante das cidades sem comando Sr. analdo Rocha dos Anjos. Foi colocado em

Votação o prazo para a comissão do Grupo de Trabalho do Consórcio apresentar os dados dos

municípios consorciados. Ficou agendado o dia 29 de janeiro de 2016, para a comissão

técnica apresentar para todos os secretários de saúde dos municipios consorciados, os dados

apurados. A segunda data para apresentar a comissão geral e próxima assembleia geral ficou

marcada para o dia 25 de fevereiro de 2016. A equipe levantou o assunto da policlínica. a

Dr. Fernando Daltro esclareceu que do ponto de vista do funcionamento, equipamentos e'Q;;:'~~:IkH~0'"'""d~.m",,, "I,grupo''',;" d.

. . \ '\!'"cC Y\lJ ~~ zr. '"
.\
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implantar a classificação de risco do hospital. Lembrou que a classificação de risco é feita por

~;;-'::::i::¥:',~~.cores. Exemplificando que se o HMTF recebesse apenas pacientes do amarelo e vermelho, os

I, l 11 '"' foo"m=1, -, "n.m .",,,,I;doo'" mo,;ci,;" da "giio 0, ~,;,;,;" da"';"H "

~j 11 que mandam um paciente azul para Teixeira de Freitas, gasta-se com o paciente azul,1. {j JO ,

do:! -1 enquanto a referência de Teixeira de Freitas é só para pacientes amarelo e vermelho. As
j"': 'fj! •.. "D J MI" d 'ddd
~ ~ ~ 1

0

0 emergencIas precIsam desa,ogar. ra. oana j o esm. concor a com a necessl a e e see ~.~.

i!;~i \:Si : formar uma comissão de técnicos no âmbito do consórcio. a Sr. Eujácio Dantas afirma que=ii t-:g -'~4
I- ~. 'J' á foi feito um trabalho técnico com representante de cada município, onde foi identificado all~ E wfo

~; h iH rede de urgência e emergência., a rede cegonha e a psicossocial. a que os hospitais fazem,;;;~ "Cl..t !o.

,.j!., :J; íl quais médicos, quais serviços 24 horas, foi identificado os acidentes, identificado a central de

Ç)'';: Jl i 01/ regulação. Foi feito o diagnóstico de cada hospital e cada recurso estratificado. A

'}\"Jn ~I classificação de risco ficou por hospital não por paciente. Dr. Fernando Daltro coloca em~. f~üy~co

~.f~""i 1~1 votação a proposta do representante do governo no COnsórcio de se criar uma comissãocf:!iet:E

• " 5 .,;, técnica no àmbito do consórcio para em prazo a ser definido aqui na Assembleia, apresentar o
'C,s<U)f
o~ (D.

~ I N 1 relatório circunstancíado técnico, financeiro e qualitativo para eventual e futura deliberação
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SESAB. Disse estar tudo pronto não no sentido impositivo, mas pronto para ser apresentado

para os municipios. O Sr. Fabiano Rodrigues sugeriu que a comissão elencasse os itens e

fizessem à tomada de preços dos serviços que mais utilizam na região a exemplo de

tomografia, a plenària concordou. O Dr. Fernando Daltro sintetizou registrando que a

plenária deliberou que os representantes dos municipios consorciados façam levantamento de

dados de serviços e preços no âmbito privado para o ajuste de compra consorciada. Foi

discutida a criação do CNPJ do consórcio, e por unanimidade deliberado que, as despesas

com o mesmo, seria custeado por todos os municipios. Não havendo mais nada a tratar,

encerrou-se a reunião da Assembleia Geral, pelo que eu, Neilson Gonçalves Benfica,

secretário nomeado desta reunião, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será

g ~a pe: C~efe de Gabinete da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia,

~ c.. ~\ ---' ~ ~ , contendo lista de presença dos participantes em anexo.
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