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

ATA da 3ª Reunião Plenária Ordinária da CIR/Metropolitana II

1

Aos 28 dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 10 horas, deu-se início no

2

Instituto Vital Brazil, Rua Maestro José Botelho, número 64, Vital Brazil, no Município de

3

Niterói a segunda Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional da Região

4

Metropolitana II, contando com a presença dos membros da Secretaria de Estado de Saúde do

5

Rio de Janeiro (SES): Patrícia Sant’anna, titular do Nível Central; Elisabet Pauer, suplente do

6

Nível Central; Camilla Costa; Secretária Executiva CIR Metro II. Secretarias Municipais de

7

Saúde: Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, Silva Jardim, São Gonçalo e Tanguá. A

8

Plenária contou com a presença da representação da SES, de 7 (sete) Secretarias

9

Municipais de Saúde, sendo 3 (três) Secretários de Saúde: Simone Costa, Tereza

10

Fernandes e Maria Célia. E de 4 (quatro) Suplentes: Itaboraí, Lesley Figueiredo; São

11

Gonçalo, Maria Auxiliadora; Tanguá, Rodrigo Pereira; Luís Otávio, Rio Bonito; A

12

Reunião também contou com a presença de Fabiana Santanna, Assistente do Controle e

13

Avaliação; Rafaella Pinheiro, Coordenadora de Planejamento e Regulação; Adriana

14

Cersosimo, Direção Alzira Reis; Carolina Lazzarotto, Informação SES; Gisela Motta,

15

Superintendente e Controle e Suely Osório, apoiadora do COSEMS. É dada a palavra ao

16

representante do Nível Central, para saudação. I – APRESENTAÇÃO: 1. Apresentação do

17

Diagnóstico do Plano Regional de Saúde da Região Metropolitana II. Patrícia passa a

18

palavra para o Rodrigo, coordenador do Gt de planejamento que inicia sua apresentação

19

explicando a situação do plano regional da metropolitana II. II – PACTUAÇÃO: 1.

20

Aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária da CIR/Metropolitana II de 2018. Patrícia

21

diz que a Ata ainda será enviada para análise e aprovação de todos. Todos concordam. 2.

22

Plano Regional da RAPS. Renata inicia sua apresentação explicando o Plano Regional da

23

RAPS. Os gestores municipais fizeram algumas considerações e a Renata fará as alterações e

24

reenviará o plano para a Camilla repassar aos gestores. Todos concordam. 3. Habilitação do

25

CER IV no Município de Itaboraí. Custeio no valor de R$ 345.000,00. Lesley explica que

26

estão solicitando a habilitação, pois receberam o custeio para tal ação, que trouxe para CIR

27

para seguir o fluxo de documentos. Todos concordam. 4. Adesão do Município de Rio
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28

Bonito à estratégia de fortalecimento das ações de vigilância e cuidado das crianças

29

diagnosticadas ou com suspeita de Síndrome Congênita associada à infecção pelo vírus

30

Zika – SCZ e com outras síndromes causadas por sífilis, toxoplasmose, rubéola,

31

citomegalovírus e herpes storch, de caráter nacional, estabelecido pela portaria nº 3.502,

32

de 19 de Dezembro de 2017. Tereza diz que esse item foi passado em CIB, Patrícia diz que

33

vai confirmar com a área técnica e vai ver a necessidade de ser passado em CIR conforme

34

fluxo. Pois se já for pactuado em CIB, não tem a necessidade de ser pactuado em CIR. Todos

35

concordam. III – INFORMES: 1. Retorno da informação sobre a Pactuação da Grade de

36

Referencia da RUE e as orientações relacionadas ao Fluxo. Maria José explica que a grade

37

foi pactuada em CIR, mas ainda não foi passada em CIB, diz que a referencia que havia sido

38

proposta seria Hospital Getulinho, só que melhor avaliada a proposta foi proposto

39

novamente o Hospital Estadual Azevedo Lima, - HEAL mas diz que diante estas propostas

40

ainda não houve o retorno em relação ao fluxo correto, diz que colocou o item novamente,

41

para poder ter uma resposta enquanto município. Gisela explica a situação dos fluxos dos

42

hospitais pediátricos, e é visto que esta sendo feito o fluxo antigo de pediatria. Patrícia, diz

43

que ainda não passou em CIB, pois os hospitais não correspondem com o serviço que

44

solicitado, e se o hospital não tem o serviço, prejudica o fluxo. Então explica o porquê de

45

ainda estar sendo feito o fluxo antigo, em relação ao Hospital Estadual Alberto Torres -

46

HEAT. Gisela complementa dizendo que como se tem essas complicações e o Hospital

47

Getulinho não consegue atender a todas as demandas, sugere que a reunião seja ampliada com

48

a participação do HEAT e HEAL. Simone ressalta a importância de ser revista a linha de

49

cuidado que começa na atenção básica. Patrícia diz que o contrato esta sendo revisto pois, as

50

crianças grande estão sendo operadas no HEAL e as pequenas no HEAT, este é o fluxo que

51

esta acontecendo. Patrícia finaliza, dizendo que a grade que foi para a CIB não tem mais o

52

Hospital Getulinho, que agora só falta pactuar. 2. Processo da implantação da regulação da

53

Rede de atenção em Oftalmologia pelo Município de Niterói. O Sistema está praticamente

54

concluído, a partir de 15 de abril estará aberto para inserções, neste período está aberto para

55

treinamentos, depois é só aguardar a definição para a conclusão. Diz que o treinamento esta

56

sendo divulgado, e que os municípios serão orientados, em relação ao passo a passo. Tereza,
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57

diz que os municípios precisam da resposta, pois Niterói já recebe o recurso desde outubro do

58

ano de 2017. Fabiana explica sobre a reunião que teve com o Superintendente da SAECA

59

Marcelo e explica que o sistema não foi fechado, e a adequação de vagas será feita de acordo

60

com o fluxo estabelecido, Fabiana apresenta os dados através do e-mail e os comprova. 3.

61

Renovação do Contrato da prestação de serviço do Hospital Regional Darcy Vargas do

62

Município de Rio Bonito. Otavio explica que Rio Bonito é contratualizado, e o contrato

63

venceu no dia 23 de fevereiro, que saiu o Secretário Municipal de Saúde Matheus e entrou à

64

vice-prefeita Rita, ele diz que orientou a secretária e o hospital se negou a assinar o contrato,

65

com isso o processo estava preso e não conseguia emitir as notas, e duas semanas depois que

66

eles aceitaram assinar o contrato e assim emitir as notas. Tereza diz, que também foi atingida

67

com essa pendência, que o hospital havia desmarcado as suas cirurgias. e explica que foi ate a

68

SAECA para saber em questão de valores , o quanto o município de Silva Jardim teria em

69

relação ao município de Rio Bonito, solicita a presença da SAECA e Regulação para explicar

70

aos municípios a questão de valores que cada um gasta e recebe. 4. Termos de

71

Compromissos do município de Maricá. Simone fala brevemente sobre os termos de

72

compromissos ressaltados. 5. Remanejamento de Teto Financeiro de Alta Complexidade

73

Ambulatorial e Hospitalar de cardiologia do município de São Gonçalo para o município

74

de Vassouras. Rafaela fala sobre o item, Patrícia explica sobre o fluxo que a solicitação de

75

remanejamento entra nesta reunião como informe e é levada a área técnica com as devidas

76

documentações, sendo aprovado ele volta como item de Pactuação para ser aprovado

77

definitivamente pelos gestores e encaminhado a CIB. É solicitada a presença da Kitty na

78

próxima CIR. 6. Oficialização, junto a SAECA, a intenção do município de Maricá em se

79

tornar Pólo dele mesmo, no que tange ao Serviço de Atenção à Saúde das Pessoas

80

Ostomizadas I. Simone fala que Maricá está conseguindo manter todos os pacientes e diz que

81

já comunicou a SAECA para aprovação. 7. Regulação dos pacientes de Cardiologia

82

pendentes do município de Maricá. Simone diz da dificuldade que está tendo em relação ao

83

retorno do estado para regularizar estes pacientes. 8. Demanda reprimida de pacientes com

84

procedimentos cardiológicos, regulados pelo sistema SER, do município de Rio Bonito.

85

Otavio diz que a situação de Rio Bonito se iguala a situação de Maricá, diz que o estado não
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86

se mobiliza. Patrícia diz que na próxima reunião, o estado vai estar presente para prestar

87

esclarecimento a todas estas pendências. Otávio aproveita e questiona o teto de oncologia de

88

Rio Bonito que já é insuficiente para o numero de atendimentos. Justifica o grande número de

89

pacientes oriundos dos municípios de São Gonçalo e Itaboraí para quimioterapia e o grande

90

número de procedimentos cirúrgicos realizados. 9. Emendas Parlamentares do município

91

de Silva Jardim, cadastrada no Fundo Municipal de Saúde, para aquisição de

92

equipamentos e incremento PAB. Tereza diz que tem duas emendas parlamentares PAB e

93

Equipamentos. 10. Calendário das Reuniões dos Grupos de Trabalho, Comissões,

94

Câmara Técnica e CIR - 2017. Camilla diz a mudança das datas das reuniões do meu de

95

abril e maio. 11. Informes COSEMS/RJ. Suely reproduz seus informes. A reunião foi

96

encerrada às 12 horas. Nada mais a tratar, Patrícia Sant´Anna deu por encerrados os trabalhos,

97

antes convocando os participantes para a próxima Reunião Ordinária, a se realizar no dia 26

98

de Abril de 2018, às 09h30min. Eu, Camilla Gargaglione, Secretário (a) Executivo (a) da CIR

99

Metropolitana II, lavrei e assinei a presente ata. Niterói, 18 de abril de 2018.

Camilla Gargaglione
Secretário Executivo da CIR

Secretário Municipal de Saúde

Representante Nível Central SES
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