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

ATA da 4ª Reunião Plenária Ordinária da CIR/Metropolitana II

1

Aos 26 dias do mês de abril 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 quarta Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional da Região

4

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

5

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

6

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

7

Saúde: Itaboraí, Rio Bonito, Silva Jardim, São Gonçalo e Tanguá. A Plenária contou com a

8

presença da representação da SES, de 5 (cinco) Secretarias Municipais de Saúde, sendo 3

9

(três) Secretários de Saúde: Jefferson Gomes, Tereza Fernandes e Marcelo Bagueira. E de 2

10

(dois) Suplentes: Itaboraí, Lesley Figueiredo; Luís Otávio, Rio Bonito. A Reunião também

11

contou com a presença de Michele Nascimento, Assessor SES; Ana Lucia, Apoio Regional;

12

Luanda Lima, Coordenação Nacional EdPopSUS; Marcela Caldas, Assessoria Técnica; Claudia

13

Lima, Analista Gestão; Emanoel Campos, FIOCRUZ; Rafaella Pinheiro, Planejamento

14

Regulação São Gonçalo; Gisela Motta, Superintendente e Controle e Suely Osório, apoiadora

15

do COSEMS. É dada a palavra ao representante do Nível Central, para saudação. I –

16

APRESENTAÇÃO: 1. 4ª Etapa do Curso de Aperfeiçoamento em Educação Popular em

17

Saúde – Edpopsus. Luana Lima se apresenta e começa sua apresentação frisando a 4ª etapa

18

do EdPopSUS nos municípios, diz que so esta sendo possível devido a uma parceria da Escola

19

Politécnica do ministério da saúde com o estado do rio e os municípios. Objetivo geral do

20

EdPopSUS é contribuir com a implantação da PNEP-SUS, qualificando a prática educativa de

21

profissionais e lideranças comunitárias que atuam em territórios com cobertura da atenção

22

básica do SUS. O público alvo é composto por 35 educandos (alunos), onde 70% das vagas

23

são reservadas para ACS e AVS e 30% para outros profissionais de saúde, lideranças

24

comunitárias, conselheiros e integrantes de movimentos sociais. Carga horária de 160 horas,

25

na modalidade presencial: 17 encontros semanais, de 8h cada, totalizando 136 horas; 24
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26

horas de trabalho de campo. Mostra a organização do curso em eixos e diz que esta

27

disponível também no site www.edpopsus.epsjv.fiocruz.br. Luana reforça que nesta etapa o

28

curso está sendo ofertado na modalidade de convênio de cooperação técnica entre a Escola

29

Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio e o Estado, onde este fará a mediação entre a

30

Coordenação Nacional e os municípios participantes, organizando a formação dos

31

educadores e fazendo todo o acompanhamento da execução do curso nos municípios. Estão

32

previstas 15 turmas para o Estado do Rio de Janeiro. Sugestão para seleção dos municípios:

33

interesse regional e municípios que não participaram da primeira fase do curso.

34

Contrapartidas: EPSJV disponibiliza: - material didático; acompanhamento pedagógico;

35

formação dos educadores; utilização do sistema de gestão acadêmica; certificação de

36

educadores e educandos; custeio do Coordenador Estadual e 01 profissional de apoio.

37

Municípios: indicação, liberação e apoio aos educadores; indicação, liberação e apoio aos

38

educandos; disponibilização do local para as aulas; estrutura de áudio visual para as aulas.

39

O perfil dos educadores educador popular I: graduação completa (bacharelado ou

40

Licenciatura); educador popular II: possuir ensino fundamental completo; ambos devem:

41

trabalhar e/ou possuir formação na Atenção Básica, Educação Popular, Educação em Saúde

42

ou atuar nos Movimentos Sociais/Conselhos de Saúde; ter disponibilidade para participar de

43

uma Oficina de Formação com carga horária de 40 horas; disponibilidade de 20 horas

44

semanais, sendo 08 horas para atuar em sala de aula e 12 horas de planejamento e

45

acompanhamento pedagógico. Luana encerra a apresentação e diz que qualquer dúvida

46

entrar em contato edpopsus.rj@fiocruz.br; ou telefone (21) 23333817. 2. Apresentação do

47

Diagnóstico do Plano Regional de Saúde da Região Metropolitana II. Rodrigo ficou de

48

mandar o plano, o gestor iriam ler o plano e opinar ou sugerir mudanças para o Rodrigo

49

apresentar. Patrícia informa que o Rodrigo não está presente e este item fica para a próxima

50

reunião. 3. Rodas de praticas e soluções em saúde 2018. Marcela Caldas, assessora técnica

51

se apresenta e explica que esta sendo feita uma parceria com COSEMS com a FIOCRUZ para

52

a realização de rodas de práticas em solução em saúde, uma serie de eventos sendo

53

realizados desde o ano passado. É a possibilidade dos municípios registrarem suas práticas.
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54

Claúdia explica que Funcionam como dispositivos disparadores de sistematização de

55

experiências nos territórios, contribuindo para agregar e integrar das redes virtuais

56

colaborativas, como as comunidades de práticas, bem como a integração horizontal entre os

57

territórios onde acontece a produção social da saúde. Mostra o cronograma de alguns

58

regiões e da metropolitana II, que será a 4ª Roda no dia 20/06/2018 em Niterói. Publicação

59

de Nota Orientadora sobre inscrição nas Rodas no site do COSEMS e IdeiaSUS .

60

Apresentação da proposta das Rodas, nas CIRS das regiões participantes no mês de abril.

61

Prazo para encaminhamento de experiências municipais para as Rodas de Junho: 24/04 a

62

11/05 - Inscrição na Plataforma IdeiaSUS. Reunião da Comissão Organizadora para análise e

63

sorteio das 04 experiências por região das Rodas de Junho: 14/05/18. Reunião Preparatória

64

com os autores das Rodas de Junho: 30/05/2018. II – PACTUAÇÃO: 1. Aprovação das Atas

65

das 2ª e 3ª Reunião Ordinária da CIR/Metropolitana II de 2018. Patrícia diz que as Atas

66

serão enviadas para análise e aprovação de todos. Todos concordam. 2. Indicação das

67

regiões para o curso Metodologias de Educação Permanente em Saúde, promovido pela

68

Superintendência de Educação em Saúde da SES/RJ em parceria com a Escola de Contas e

69

Gestão do TCE-RJ. Elisabet explica que este curso foi falado na ultima demanda da CIES

70

Estadual e que tem o objetivo de instrumentalizar profissionais que atuam no campo da

71

Educação em Saúde em metodologias de Educação Permanente, visando o planejamento e a

72

aplicação de ações educacionais eficazes. O curso é presencial e as aulas acontecerão na

73

ECG-TCE/RJ e os técnicos indicados preferencialmente trabalhem com Educação Permanente

74

em Saúde ou tenham interesse em desenvolver a temática da região. A distribuição de vagas

75

ficou definida em: 03 vagas para cada região de Saúde; 03 para o município do Rio de

76

Janeiro; 10 vagas para a Secretaria de Estado de Saúde e CIES totalizando 40 vagas. Os

77

nomes devem ser encaminhados para o e-mail edu.permanente@saude.rj.gov.br. Foi

78

combinado que a CIES da região ia propor as indicações e estar apresentando hoje na CIR

79

para os gestores pactuarem, porém houve troca de coordenação e não sabemos como irá

80

proceder. Sueli explica que foi mudança na coordenação da CIES, que é o técnico é Carlos

81

Moreno, diz que explicou a ele que qualquer decisão da CIES tem que ser passada na CIR,
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82

falou pra ele que serie interessante ele estar presente nesta reunião e o mesmo disse que

83

não poderia comparecer. Tereza afirma que o Carlos Moreno não tem condições de ser

84

coordenador da CIES. Patrícia diz que irá entrar em contato com Karina para solucionar as

85

questões e passará aos gestores. Todos concordam. 3. Proposta de Convênio nº 912116/18-

86

002 – Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde, cadastrada junto são

87

Ministério da Saúde, município de Rio Bonito. Luís Otavio diz que o oficio já foi entregue.

88

Todos concordam. 4. Proposta de remanejamento dos recursos financeiros referentes às

89

AIHs dos leitos ociosos da Clínica Ego (Tanguá). Ana Lúcia explica que esta proposta teve

90

audiência judicial em 02/02/2018 que determinou o fechamento dos leitos SUS da Clínica

91

Ego em um prazo de 6 meses. A CIR Metro II solicitou o remanejamento imediato das AIHs

92

referentes a leitos ociosos, no total de leitos SUS: 160 e ate a ultima contagem com 51

93

internos. A proposta é remanejamento imediato de 80 AIHs (mensais) e as 80 AIHs restantes

94

deverão ser remanejadas aos municípios de forma escalonada até o fechamento da unidade.

95

Tereza diz que pode ser visto o remanejamento, cada município trazer a sua demanda e ser

96

remanejar isso. Ficou acordado e pactuado negociação em CIB e a reunião dia 09/05 em

97

Itaboraí 5. Remanejamento de Teto financeiro de Alta Complexidade Ambulatorial e

98

Hospitalar de Cardiologia do município de São Gonçalo para o município de Vassouras.

99

Todos Concordam. 6. Projeto de implantação da equipe do ambulatório de equipe, do

100

município de Silva Jardim. Todos concordam. 7. Habilitação de 4 leitos UCINCO da

101

Maternidade Municipal de Itaboraí. Os leitos ainda não haviam se tornado UNCINCO, a

102

documentação já foi encaminhada. Todos concordam. III – INFORMES: 1. Esclarecimento da

103

mudança de Teto da Rede de Cardiologia do município de Maricá. Luís Otavio diz que na

104

CIB o teto ficou a partir de maio, só que o estado já tinha tirado o teto Cabo Frio, os

105

pacientes estavam morrendo. Já foi disparado o e-mail para todos e Cabo Frio estava

106

esperando resposta da SAECA. Patrícia passará para o Marcelo. 2. Oncologia do município

107

de Rio Bonito. Tereza diz para rever a pauta de oftalmologia de Rio Bonito e este item ficará

108

paraa próxima reunião. 3. Calendário das Reuniões dos Grupos de Trabalho, Comissões,

109

Câmara Técnica e CIR - 2018. Camilla diz as datas das reuniões. 4. Informes COSEMS/RJ.
Comissão Intergestores Regional Metropolitana II– CIR/II
Endereço: Rua Maestro José Botelho, 64, Sala 113, Vital Brazil, Niterói. CEP: 24.230-410
Telefone da sede: (21) 3611 - 4668
E-mail: cir.metro2@saude.rj.gov.br
Folha x de( xx)

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

110

Suely reproduz seus informes. A reunião foi encerrada às 13 horas. Nada mais a tratar,

111

Patrícia Sant´Anna deu por encerrados os trabalhos, antes convocando os participantes para

112

a próxima Reunião Ordinária, a se realizar no dia 29 de Maio de 2018, às 09h30min. Eu,

113

Camilla Gargaglione, Secretário (a) Executivo (a) da CIR Metropolitana II, lavrei e assinei a

114

presente ata. Niterói, 10 de Maio de 2018.

Camilla Gargaglione
Secretário Executivo da CIR

Secretário Municipal de Saúde

Representante Nível Central SES
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