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

ATA da 6ª Reunião Plenária Ordinária da CIR/Metropolitana II

1

Aos 29 dias do mês de junho 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 sexta 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: Maricá, Niterói, Rio Bonito, Silva Jardim, São Gonçalo e Tanguá. A Plenária contou

8

com a presença da representação da SES, de 6 (seis) Secretarias Municipais de Saúde,

9

sendo 2 (dois) Secretários de Saúde: Simone Massa e Tereza Fernandes. E de 4 (quatro)

10

Suplentes: Luís Otávio, Rio Bonito; Maria José, Niterói; Maria Auxiliadora, São

11

Gonçalo e Rodrigo Pereira, Tanguá. A Reunião também contou com a presença de Gabriela

12

Pessanha, Apoiadora MS; Maria Angélica da Silva, Apoiadora MS; Margareth Massa,

13

PAISMCA; Eduardo Lenini, SES; Marcio Bandeira, SES e Suely Osório, apoiadora do

14

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

15

APRESENTAÇÃO: 1. Apresentação do relatório Anual do Vigiágua - ano de 2017.

16

Patrícia passa a palavra para o representante Marcio Bandeira que irá fazer a apresentação.

17

Que repassa as informações sobre o programa, e fala sobre o Plano de amostragem que busca

18

o quantitativo de água que cada município deverá fazer. Explica que a portaria número 5,

19

divulga os dados da água. Fala que é necessário ser feito os dados quantitativos e qualitativos,

20

e produzir pra poder gerar o conhecimento, é preciso pegar esses dados, a série histórica de

21

todo o estado para obter o conhecimento sobre a água. Foi reforçado que os municípios

22

investissem nisso, para ter conhecimento sobre o cloro e turbidez, para ser feita também a

23

vigilância e saber reagir caso haja uma situação difícil. Diz que será feito um programa com

24

as Regiões da Baixada litorânea, Noroeste e Metropolitana II, pois o estudo diz que são as

25

regiões mais frágeis em relação à qualidade da água. Explica a importância então, do estudo

26

da qualidade água no âmbito geral e a importância da divulgação desses dados que está sendo

27

feito pelo estado inteiro. 2. Apresentação Leitos RUE da Região Metropolitana II. Patrícia
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28

passa a palavra para o Lenine, aproveita para falar sobre a grade referencial da região

29

Metropolitana II, que foi pactuada no final do ano passado, mas ainda não foi passada em

30

CIB, faltam fazer alguns ajustes para assim ser publicada na reunião. Em relação aos leitos, o

31

ministério da saúde propôs fazer um calendário de visitas que se iniciará no mês de agosto, a

32

Metro será a segunda região a ser visitada, para que seja feito toda a analise, avaliação e

33

orientação. Aproveita para falar, que o município de Maricá esta para inaugurar um Hospital

34

de porte grande, que absorve com excelência esses leitos sem que haja perda de leitos e

35

recurso. Faz uma apresentação das unidades de leitos que serão monitorados, e uma breve

36

explicação sobre essa planilha e a visita a cada um. Será avaliada nessas visitas de

37

monitoramento a porta de entrada, leitos de retaguarda e leitos de UTI que foram qualificados

38

na região. Lenine diz que trouxe também o checklist solicitado pela região, e fala que é

39

melhor ser repassado por e-mail de cada gestor, para uma melhor análise, preenchimento e

40

após ser tirado as duvidas e aberto a discussões, ou ate mesmo marcada uma reunião só para

41

esse assunto. Lenine irá repassar por e-mail as apresentações realizadas. 3. Projeto Resposta

42

Rápida à Sífilis nas Redes de Atenção. Patrícia passa a voz para Maria Angélica que fala

43

que fará a apresentação junto com a Gabriela que são as duas apoiadoras desse projeto na

44

região. O projeto se configurou por conta de vários eventos que aconteceram durante a

45

pesquisa e na questão da intervenção do local da sífilis, fatores que foram responsáveis para o

46

fortalecimento desse projeto; diz que o número de sífilis das mães que passaram para os

47

nascidos vivos passou de 2,4 por 1000 nascidos vivos, mostrou um aumento dos casos com o

48

passar do ano. Em resposta a esse aumento, foi implantada a resposta de ação para redução da

49

sífilis Congênita no Brasil. Gabriela mostra a comparação no Rio de Janeiro que esta muito

50

acima das taxas nacionais, de sífilis para sífilis congênita. Com a ampliação do projeto foi

51

apresentado a qualificação, fortalecimento das técnicas, fortalecimento das redes de atenção a

52

saúde. Reforço na região Metro II para os municípios de Maricá e Niterói. Gabriela fala que o

53

projeto foi implementado com uma emenda e parlamentar e um complemento. De forma

54

Geral apresenta soluções e meios para que seja divulgado o fortalecimento desse projeto e que

55

os municípios façam o uso da penicilina nos pacientes; Diz que os resultados serão

56

acompanhados e repassados. Gabriela irá repassar a apresentação e Camilla repassará aos
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57

gestores. 4. Apresentação referente às Macrorregiões do ERJ e o Cronograma de

58

Atividades do Planejamento Regional Integrado. Patrícia passa a palavra Elisabet Pauer

59

diz que já foi apresentado em CIB, e irá reforçar o que foi falado, o rio de janeiro foi dividido

60

em três partes, e foi aceito a sugestão do ministério de saúde levando em conta alguns

61

serviços de oncologia e cardiologia devido ao tempo curto o estado começou os estudos e não

62

acabou conseguindo ter uma proposta e essa divisão foi aceita pelo ministério da saúde. Os

63

trabalhos continuaram junto com COSEMS e as áreas técnicas, e se tem um cronograma feito

64

pelo planejamento que a Camilla enviará junto com os slides da apresentação que está sendo

65

feito para os gestores. Em Agosto será feito um seminário, na rua México com as informações

66

já obtidas, em setembro será o fechamento definição das unidades assistenciais, Novembro

67

tentar pactuar as propostas e ate o final do ano, em dezembro será trabalhado esse processo,

68

que foi enviado com as macrorregiões e o cronograma feito e encaminhar ao ministério. II –

69

PACTUAÇÃO: 1. Interesse do município de Maricá em se tornar Pólo dele mesmo, no

70

que tange ao Serviço de Atenção à Saúde das pessoas Ostomizadas I. Patrícia passa a voz

71

para Simone que explica e diz que a documentação já foi enviada. Todos concordam. 2.

72

Inserção da Pestalozzi no Plano Municipal da Rede de Cuidados de Pessoas Deficientes –

73

RCPD, para posterior envio do plano Regional de Saúde para o Ministério da Saúde.

74

Tereza diz que a Pestalozzi desenvolve em silva Jardim um trabalho de reabilitação

75

intelectual, física e mental e ela estava fora da rede, ela também quer entrar no plano regional.

76

Todos concordam 3. Proposta de aquisição de Equipamento para Unidade de Atenção

77

Especializada em- Saúde/ Material Permanente – Nº da Proposta: 04311-955000/1180-17

78

do município de Maricá. Simone diz que já foi apresentado e pactuado. Todos concordam. 4.

79

Plano de Ação Regional da Rede Cegonha da Região Metropolitana II a inclusão da

80

solicitação de reforma de ambiência da maternidade do Hospital Estadual Azevedo

81

Lima. Margareth diz que não foi constado no plano de ação, e pede a inclusão a reforma do

82

Azevedo lima por ser uma referência de hospital de auto risco. Todos concordam. 5.

83

Solicitação da presença da representação do Instituto Vital Brazil nas reuniões da

84

Câmara Técnica, tendo como proposta inicial o estabelecimento de relação Institucional

85

com os Municípios, troca de conhecimento e serviços e apresentação dos Programas e
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86

Projetos em andamento. Patrícia e Tereza explicam que é impossível a participação de

87

terceiros na reunião da CIR Metropolitana II, pois é uma instancia fechada e aberta apenas

88

para os secretários municipais de Saúde e seus suplentes indicados. Quando se fizer

89

necessário a apresentação de algum assunto na reunião, deverá ser feito o envio do pedido de

90

inclusão do item e analisado por todos se aprovado ou não. É relembrado para que seja

91

enviado o Regimento interno, para saber as normas e leis de tal. Todos concordam. 6.

92

Hospital Municipal Ernesto Che Guevara na Rede de Urgência e Emergência - RUE.

93

Simone explica que o hospital esta sendo preparado para que a maternidade comece a

94

funcionar, fala que ele fará parte da rede de Urgência e Emergência, fala que na próxima

95

reunião espera apresentar o que foi consolidado sobre o assunto. Todos concordam. 7-

96

Habilitação UPA Nova Cidade e pactuação do mesmo nos moldes da Portaria GM/MS

97

de Consolidação nº 6 de 28/09/2017. Maria Auxiliadora explica que há necessidade de ser

98

pactuada em CIR a habilitação da UPA Nova Cidade a partir da portaria de Consolidação

99

numero seis. Todos Concordam. 8- Proposta de Ampliação e Reforma da Maternidade do

100

Hospital Municipal Conde Modesto Leal, haja vista a necessidade da população.

101

Demanda vinda do município de Maricá. Simone explica que é necessário a reforma de

102

ampliação, pois está havendo uma demanda grande de procura de gestantes e se faz necessária

103

a Pactuação também da Rede Cegonha. Todos concordam. III – INFORMES: 1. Rede de

104

Oftalmologia da Região Metropolitana II. Fabiana reproduz o informe sobre o Hospital

105

oftalmológico Santa Beatriz. 2. Remanejamento da PPI de acordo com as informações

106

abaixo: Código 0301010072 – Procedimento: Consulta Médico Cirurgia Geral do

107

município de Rio Bonito para o município de Silva Jardim; Código 0301010072 –

108

Procedimento Consulta Médico Oftalmologista do município de Rio Bonito para o

109

município de Silva Jardim. Tereza explica, que conforme a tramitação está enviando para

110

passar na CIR como informe para ciência de todos. 3. A proposta nº 11249.0350001/15-001

111

passará a ser integralmente para compra de computadores e impressoras, com recursos

112

provenientes do Bloco Investimento, Ação Estruturação da Rede de Serviço de Atenção

113

Básica de Saúde, no valor total de R$ 565.875,00, excluindo assim os demais itens. Maria

114

José explica a proposta e pede apoio a Fabiana para a explicação da proposta para a compra
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115

dos computadores e impressoras, para a estruturação da rede de atenção básica, a partir do

116

bloco de investimento, para a ciência de todos. 4. Remanejamento de PPI conforme tabela

117

abaixo: Código 021105XXXX Procedimento Eletroneuromiografia do município de

118

Iguaba para o município de Maricá. Solicitado pelo município de Silva Jardim, e tereza

119

explica que é para seguir o tramite de documentos. 5. Calendário das Reuniões dos Grupos

120

de Trabalho, Comissões, Câmara Técnica e CIR - 2018. Camilla reproduz as datas das

121

próximas reuniões do mês. 6. Informes COSEMS/RJ. Suely repassa seus informes. A

122

reunião foi encerrada às 13 horas. Nada mais a tratar, Patrícia Sant´Anna deu por encerrados

123

os trabalhos, antes convocando os participantes para a próxima Reunião Ordinária, a se

124

realizar no dia 31 de Julho de 2018, às 09h30min. Eu, Camilla Gargaglione, Secretário (a)

125

Executivo (a) da CIR Metropolitana II, lavrei e assinei a presente ata. Niterói, 06 de Julho de

126

2018.

Camilla Gargaglione
Secretário Executivo da CIR

Secretário Municipal de Saúde

Representante Nível Central SES
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