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1

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às 10 horas e 30 minutos, deu-se

2

início na Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo, situada na Rua Dr. Nilo Peçanha, nº 110/ 13º

3

andar, Centro de São Gonçalo, a primeira Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional da

4

Região Metropolitana II do corrente ano, contando com a presença dos representantes da Secretaria

5

de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) Ceres Albuquerque (Representante titular de nível

6

central na CIR Metro II); Suzane Gattass de Paula Correa (Representante suplente de nível central na

7

CIR Metro II); Suely Osório (apoiadora do Cosems RJ na região); Andrea Lembranzza (Secretaria

8

Executiva da CIR Metro II) e Daniéster Coelho Braga (Assistente da Secretaria Executiva CIR Metro II)

9

; das Secretarias Municipais de Saúde: Edilson F. dos Santos (gestor de Itaboraí); Fernanda V. Spitz

10

Britto (gestora de Maricá); Vitor Duarte (Suplente de Maricá); Omar Luis Rocha da Silva (Suplente de

11

Niterói); Luiz Otávio de Carvalho (Suplente de Rio Bonito), Marcia Lait Morse (gestora de São

12

Gonçalo), Élio Fernandes Campos Filho (gestor de Silva Jardim); Tereza C. A. Fernandes (Suplente de

13

Silva Jardim) e Simone C. Cavalcanti Amaral (suplente de Tanguá). A plenária contou com a presença

14

da representação da SES, de 7 Secretarias Municipais de Saúde da Região, sendo 4 Secretários de

15

Saúde (Itaboraí, Maricá, São Gonçalo e Silva Jardim), de 3 suplentes (Niterói, Rio Bonito e Tanguá),

16

sendo 2 municípios foram representados por seus gestores e suplentes (Silva Jardim e Maricá). Ceres

17

Albuquerque dá as boas-vindas a plenária e inicia a reunião. I – APRESENTAÇÃO: 1 – Boas Vindas

18

aos novos Gestores - Ceres apresenta os novos gestores dos Municípios de Maricá e Tanguá, pede

19

que os mesmos se apresentem, e a plenária dá as boas vindas aos novos gestores; sendo que o

20

município de Tanguá, a representação na reunião foi feita pela subsecretária, antiga secretária,

21

atualmente suplente do gestor. 2 – Participação dos Gestores em CIR: Andrea Lembranzza apresenta

22

a série histórica com a presença dos Gestores e Suplentes nas reuniões da CIR no período de 2009 a

23

2013, reforça que foram consideradas reuniões ordinárias e extraordinárias e esclarece que os

24

registros dos anos de 2009 e 2010 não apresentavam clareza quanto ao tipo de reunião e data das

25

mesmas, o que pode interferir nos gráficos apresentados; mas conclui reforçando que o colegiado vem

26

se consolidando como espaço de importância para o fortalecimento do SUS na região. II –

27

PACTUAÇÃO: 1- 11ª Ata da Reunião Ordinária de 2013 (dezembro): Foi aprovada a ata da 11º

28

Reunião Ordinária da CIR Metro II no ano de 2013. 2- Calendário 2014: Andrea apresenta a proposta
1
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de calendário que foi ajustada após a última reunião ordinária da CIR no ano de 2013, onde os

30

gestores sugeriram novas datas, o calendário foi visto e revisto pela plenária em reunião, pela

31

SE/CIR e pela AIR, para que não exista conflito de datas com outras regiões. Andrea reforça que a

32

proposta de calendário não foi alterada pela Câmara Técnica e relembra aos gestores as dificuldades

33

na construção do calendário, uma vez que existe a dificuldade de conseguir transporte, tanto do nível

34

central SES (sendo necessário evitar duas CIR com representantes do nível central, agendadas no

35

mesmo dia), quanto das áreas técnicas SES, evitando que coincidam pedidos de transporte das áreas

36

técnicas; a dificuldade em organizar as agendas, com os feriados nacionais e estaduais

37

(principalmente em abril), e possibilidade de pontos facultativos, do Estado do RJ e os feriados

38

municipais, o prazo de fechamento de pauta se dá 5 dias corridos antes da Câmara Técnica, e que,

39

quando

40

antecipado a fim de haver tempo hábil para consolidação da pauta, dado a agenda intensa de reuniões

41

de Gts/Comitês e grupos que podem anteceder a CT; o prazo de fechamento de pauta da CIB, onde os

42

municípios e região encaminham, através da SE/CIR, suas propostas e pactuações. Sendo assim,

43

após todos os esclarecimentos, a plenária aprova o seguinte calendário de reuniões para 2014,

44

estando aberto para possibilidades de mudanças de datas ao longo do ano, se necessário for.

este prazo coincidiu com

Reuniões Fevereiro

Março

Abril

feriados, pontos facultativos e fins de semana, o prazo foi
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3 – Regimento Interno da CIR – Andrea apresenta a minuta do Regimento Interno da CIR revisado em

46

janeiro de 2014 pela AIR, juntamente com as SE/CIRs do Estado. Andrea relembra que o regimento foi

47

disponibilizado por e-mail aos técnicos da CT e gestores para apreciação prévia, os gestores

48

confirmam recebimento e se abstém de mudanças. Sendo assim, a plenária aprova e pactua o novo

49

regimento interno da CIR. 4 - Grupo de Trabalho Vigilância em Saúde – Andrea inicia a fala reforçando

50

que a dengue é uma doença de extrema importância no cenário epidemiológico na Região e no

51

Estado, contudo ela faz parte da Vigilância em Saúde, portanto o GT Dengue sugere que seja

52

pactuada a criação do GT da Vigilância em Saúde; considerando que a região precisa discutir os

53

assuntos diversos inerentes a Vigilância e sempre que necessário a dengue estará presente nas

54

discussões. Fernanda Spitz, gestora de Maricá, relata que essa discussão vem se desdobrando dentro

55

do GT Dengue há algum tempo, justamente pela demanda que a região tem de se por em discussão

56

outros assuntos pertinentes a vigilância em saúde, acrescenta ainda que a presença do Estado nas

57

reuniões do GT são necessárias. Fernanda sugere que seja repensada a composição do GT e nova

58

coordenação, uma vez que ela era a coordenadora do GT Dengue e sugere que o grupo seja

59

composto por representantes da Vigilância Epidemiológica, Ambiental, Sanitária e Saúde do

60

Trabalhador de cada município e, de acordo com as pautas pertinentes, outras áreas técnicas

61

municipais sejam convidadas para as reuniões. Após amplas discussões, a plenária aprova que seja

62

extinto o GT Dengue e seja criado o GT de Vigilância em Saúde com a seguinte composição: Técnicos

63

da Vigilância Epidemiológica, Ambiental, Sanitária e Saúde do trabalhador dos Municípios e

64

representantes do NDVS Metro II. 5 - Projeto de Implantação do Centro de Especialidades

65

Odontológicas no Município de São Gonçalo – CEO TIPO II – Márcia Lait relata a intenção de

66

implantar o primeiro Centro de Especialidades Odontológicas no município de São Gonçalo, tipo II,

67

potencializado e estendendo a rede de serviços em saúde bucal, garantindo fluxo de referência e

68

contra referência usando integração permanente entre diversos níveis de atendimento e a plenária

69

aprova e pactua a intenção do município de São Gonçalo. 6 – Silva Jardim: Tereza C.A. Fernandes,

70

pede licença à plenária para inclusão de um ponto de pactuação. Informa que a o município solicita

71

que a plenária aprove o remanejamento da análise dos exames de triagem neonatal (Teste do

72

Pezinho) da Secretaria Municipal de Saúde de Silva Jardim para a Secretaria Municipal de Saúde do
3
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Rio de Janeiro, cujo prestador almejado é o Centro de Diagnóstico e pesquisa Dr. Raimundo Brito

74

(APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Rio de Janeiro). Dr. Edilson, gestor de

75

Itaboraí, expõe a necessidade de a pactuação ser feita em nível regional, já que é uma demanda da

76

região, mas relata a dificuldade de se avaliar o impacto desse remanejamento para municípios maiores

77

como Itaboraí. Tereza relata que a representante da APAE – RJ se comprometeu a entregar os

78

resultados dos exames com prazo de uma semana. Dr. Élio e Tereza, gestores de Silva Jardim,

79

afirmam que tal remanejamento foi aprovado pela SES. Tereza se compromete em informar à plenária

80

sobre a experiência e impacto de tal ação para o município de Silva Jardim, para que os demais

81

municípios da região possam avaliar possibilidade ou não de novas pactuações. Ceres sugere que em

82

daqui a dois meses o município de Silva Jardim traga como informe na reunião da CIR sua

83

experiência. Após amplas discussões, a plenária aprova o remanejamento da análise dos exames de

84

triagem neonatal (Teste do Pezinho) da Secretaria Municipal de Saúde de Silva Jardim para a

85

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, cujo prestador será o Centro de Diagnóstico e

86

pesquisa Dr. Raimundo Brito (APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Rio de

87

Janeiro) e os gestores de Silva Jardim se comprometem a relatar a experiencia do remanejamento,

88

para que os demais municípios possam avaliar possíveis pactuações. III - INFORMES: 1- CIB: 1.1 -

89

Dengue – Ceres relata que houve uma melhora do Lira em todo o Estado, mas ainda precisa melhorar

90

muito. Cenário Epidemiológico tranqüilo no momento, período sem chuvas, mas alerta aos gestores

91

para períodos epidêmicos. 1.2 - SINAN online – Ceres relata que alguns problemas no funcionamento

92

do sistema e por isso todos os municípios exceto a capital estão com dificuldades de alimentar o

93

sistema; informa que a orientação é preencher um formulário de forma paralela, por planilha. É

94

possível encontrar o formulário na página da SES. 1.3 - Curso de Capacitação da Rede de Cuidados à

95

Pessoa com Deficiência – 40 hs de curso. Na região vai acontecer em São Gonçalo, na ABO, trata-se

96

da parte prática. 1.4 - Programa Mais Médicos – Andrea informa que a data prevista para chegada de

97

mais médicos nos Municípios do Estado é a partir do dia 14/03, Fernanda Sptiz relata que foi

98

convocada para uma reunião de acolhida dos médicos no dia 24/02 e 26/02, com previsão para

99

chegada dos médicos no município dia 27/02. Dr. Edilson relata a experiência de Itaboraí com o

100

programa e as dificuldades administrativas para custeio de moradia. E apesar de algumas dificuldades
4
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com moradia, pagamento e auxilio alimentação; a população está satisfeita com o programa. 1.5 -

102

Portaria nº 66/2014 – Foi informado que a referida portaria altera e acresce dispositivos à Portaria nº

103

2.897/2013, que autoriza o repasse de recursos, em parcela única, referente aos novos exames do

104

Componente Pré-Natal e Teste Rápido de Gravidez da rede Cegonha. Tereza acrescenta que a

105

portaria se refere aos municípios que não possuíam gestão plena, a portaria dispõe dos repasses

106

direto para os fundos municipais de saúde 1.6 - Portaria nº119/2014 - Altera e acresce dispositivos à

107

Portaria nº 2.944/2013, que autoriza o repasse de recursos, em parcela única, referente aos novos

108

exames do Componente Pré-Natal e Teste Rápido de Gravidez e rede Cegonha. 1.7 - Cronograma

109

para pactuação das metas dos indicadores do fortalecimento do planejamento 2014. Andrea informa

110

que no dia 07/04 será apresentado para a região a série histórica; o que foi pactuado em 2013 e

111

começar a discussão para 2014, a área técnica vai enviar posteriormente o cronograma geral. E que

112

os convidados serão os componentes dos GT de planejamento, vigilância, Atenção Básica e CT. 1.8 -

113

Vacinas – Problemas com a falta do soro antirábico e antiescorpiônico. Estoques baixos de BCG,

114

segundo o Ministério estão para liberar lote e dupla adulto que está reestabelecendo as cotas nos

115

Municípios. Os gestores de Maricá e Itaboraí registram que a falta de vacina acarreta problemas

116

diretamente na assistência à saúde e na gestão municipal. 1.9 – Portaria 3166/2013 – Suely informa

117

que houve um incentivo para contratualização dos hospitais filantrópicos. 2- Grupos de Trabalho:

118

Andrea informa o andamento dos grupos de trabalho da CIR, informa que: 2.1 - Grupo Condutor Rede

119

Cegonha – a primeira reunião do ano ocorreu dia 05/02. A próxima será dia 02/04, em Rio Bonito. Na

120

reunião foi apresentado o projeto da CIES que tem como tema a Rede Cegonha. Foi discutido sobre a

121

falta dos grupos condutores municipais. Municípios ausentes: Niterói, Maricá e Itaboraí. Na próxima

122

reunião a pauta será discussão das boas práticas, serão convidados representantes das

123

maternidades. 2.2 - Atenção Básica – a primeira reunião do ano ocorreu dia 22/01. Presente somente

124

o Município de Silva Jardim, a 2ª reunião foi no dia 19/02, e aconteceu no mesmo dia da mudança da

125

SE/CIR e por isso não foi possível apresentar relatório da reunião. 2.3 - GT dengue- A reunião

126

aconteceu no dia 14/02, a próxima será com a configuração de GT de Vigilância em Saúde. 2.4 –

127

CIES: Andrea relata a conversa que teve com a técnica do Município de Niterói e informa à plenária

128

que o projeto da CIES, que foi aprovado em 2013, deverá entrar em fase de execução por parte do
5
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Fundo Municipal de Saúde de Niterói, onde os recursos da CIES estão aplicados. Acrescenta que para

130

essa fase, estamos na dependência da representante de Niterói na CIES, Valéria Patrocínio, dar

131

entrada do projeto junto ao fundo municipal. 2.5 - GT de planejamento – A Assessoria de Planejamento

132

irá participar para o monitoramento da matriz de planejamento. 3 - Calendário dos GTs: Andrea

133

apresenta o calendário anual dos GTs da CIR Metro II e salienta que a cada mês a SE/CIR

134

encaminhará a agenda mensal de reuniões. 4 - Central de Regulação Municipal de Niterói: Niterói

135

informa que a partir do dia 1º de Março não realizará busca de vagas Hospitalares para os outros

136

municípios, estas deverão ser solicitadas diretamente as respectivas Centrais de Regulação

137

Municipais à Central Metropolitana (estadual). Dr. Élio e Fernanda Sptiz expõem a preocupação com

138

relação à regulação de acesso à vaga zero, nas unidades de atendimento a trauma. Os gestores

139

relatam eventos ocorridos com seus munícipes, em que necessitam de vaga para atendimento de

140

trauma e, os mesmos não obtiveram acesso no Hospital Estadual Alberto Torres. Dra. Márcia Lait

141

acrescenta que a preocupação inicia com a saída da Central de Regulação da Metropolitana II da

142

região, sugere que seja discutido essa questão, pois como central regional a mesma necessita estar

143

na região. Ceres sugere que os municípios encaminhem seus relatos sobre acesso ao atendimento

144

traumatológico no Hospital Estadual Alberto Torres, encaminhem esses para a AIR/SES, e será

145

avaliado agendamento de uma reunião com esta pauta e presença da área técnica 5 – Entrega dos

146

Kits: Daniéster entrega e esclarece sobre o conteúdo do CD que foi entregue aos Municípios. (CD e

147

Folder). 6 – Capacitação em Manejo Clínico da Dengue: Andrea apresenta o relatório que a área

148

técnica encaminhou a respeito da capacitação que aconteceu no dia 16.01.2014, e informa que os

149

municípios de Maricá, Rio Bonito e São Gonçalo estiveram presentes. Fernanda ressalta que o

150

objetivo do curso é formar multiplicadores, porém os participantes encaminhados pelos municípios

151

foram plantonistas de UPA e ressalta aos demais a importância de encaminhar profissionais da rede,

152

para que se efetive a proposta de multiplicação do saber. 7 – Avaliação dos Planos de Dengue: Foi

153

informado sobre o relatório que a área técnica encaminhou a respeito da entrega da segunda versão

154

do plano municipal de dengue. 8 – Nota Técnica nº 01/2014 – Ceres informa sobre a nota técnica

155

sobre atualização da informação sobre os Planos Municipais de Saúde 2014-2017, informe

156

encaminhado por email da CIR. Ceres ressalta que o plano precisa ser aprovado pelo conselho
6
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municipal de saúde. 9 - Rede de oftalmologia – O Município de Silva Jardim questiona o Município de

158

Rio Bonito com relação a referência de oftalmologia que não está sendo realizada. Tereza entrega ao

159

técnico de Rio Bonito a listagem com os procedimentos que não estão sendo realizados e acrescenta

160

que o município de Silva Jardim já comunicou à área técnica de regulação do Estado sobre o ocorrido.

161

Dr. Edilson informa que o município de Itaboraí também vem enfrentando dificuldades nesse sentido,

162

pois também possui pactuação com Rio Bonito nessa rede. Fernanda sugere que seja agendada uma

163

reunião extraordinária com a Superintendência de Regulação do Estado, para que sejam esclarecidas

164

e encaminhadas as questões pertinentes a essa área. 10 - Local NDVS – Andrea relata que durante a

165

reunião da Câmara Técnica, Tereza questiona como ficou a situação do local do NDVS. A

166

representante do núcleo esclareceu que o local disponibilizado pelo Município de Niterói é de difícil

167

acesso e uma área perigosa. Ceres questiona se o núcleo informou oficialmente ao município de

168

Niterói e Andrea responde que na reunião da CT a representante do NDVS deu o informe e, havia

169

representação de Niterói. Após amplas discussões, a plenária entende que o NDVS precisa informar

170

formalmente ao município de Niterói que o espaço ofertado não contempla suas necessidades. E, a

171

partir disso, a plenária sugere que a sede do núcleo seja passada para outro município, caso não seja

172

resolvido no município de Niterói. Os municípios que se prontificaram em receber o NDVS foram São

173

Gonçalo, Itaboraí e Maricá; e os secretários estabeleceram essa ordem como prioritária. Alem disso,

174

sugerem que esse ponto seja discutido na próxima reunião com a presença da representante do

175

NDVS para que sejam esclarecidas algumas dúvidas da plenária, quanto a sua atuação na região. 1 –

176

Mudança da Sede SE/CIR Metro II – Andrea informa que no dia 19/02 aconteceu a mudança da Sede

177

da SE/CIR para o Instituto Vital Brazil, situado a Rua Maestro José Botelho, nº 64, sala 113, Vital

178

Brazil, Niterói. 12 - Capacitação da região no Diagnóstico precoce do câncer infantil: Ceres informa

179

sobre a solicitação de informações dos municípios da região para elaboração do edital de licitação da

180

capacitação no diagnóstico precoce do câncer infantil. O tema foi apresentado na reunião da CIR no

181

mês de dezembro e a região Metropolitana II foi escolhida para ser a primeira região a ser capacitada

182

pelo Instituto Desiderata. Ceres informa que o instituto encaminhou um email com as informações a

183

serem cedidas, o mesmo foi encaminhado aos gestores durante a reunião, devido a urgência na

184

resposta pelas SMS. Ceres ressalta que os gestores deverão encaminhar até sexta-feira (21/02/14) as
7
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informações para os e-mails: claudia.bezerra@saude.rj.gov.br e laurenice@desiderata.org.br. 13 -

186

Rede de Oftalmologia – Niterói: Omar informa que o HUAP entrou na rede de oftalmologia e todas as

187

entradas de pacientes serão reguladas; mas nesse primeiro momento, os pacientes que estão em

188

tratamento atualmente continuarão até concluir seus tratamentos, após isso só retornarão para o

189

HUAP através da regulação. O HUAP vai encaminhar uma listagem com os pacientes que estão em

190

atual tratamento, o município de Niterói vai checar juntos aos demais municípios da Região. Dra.

191

Márcia questiona sobre as demais questões envolvidas com o HUAP e fica sugerido que esse ponto

192

será discutido na CIR de Março. 14: UPA de Rio Bonito: O gestor de Silva Jardim relata que não

193

consegue acesso regulado para seus munícipes na UPA de Rio Bonito, mesmo sendo uma unidade

194

de abrangência regional. E acrescenta que tal acontecimento é recorrente e atinge também o

195

município de Tanguá, fato confirmado pela representante do município de Tanguá na reunião. Tereza

196

acrescenta que não há acesso aos leitos de UTI do HRDV, pois o mesmo é regulado pelo Município de

197

Rio Bonito e/ou por encaminhamento da UPA, que se recusa a receber os pacientes referenciados por

198

Silva Jardim. Dr. Élio recorda que Silva Jardim encaminhou por ofício uma solicitação para que seu

199

município pudesse ter uma senha de acesso aos leitos de UTI do HRDV e informa que a solicitação foi

200

negada pela gestão de Rio Bonito. O gestor de Silva Jardim ressalta que o assunto já foi discutido em

201

outras reuniões da CIR e o problema ainda persiste, solicitando assim que haja um encaminhamento.

202

Ceres sugere que seja convidada a representante da área técnica da SES para a próxima reunião.

203

Após amplas discussões, Dr. Edilson sugere que seja feito um documento relatando tais

204

desassistências por parte da UPA de Rio Bonito aos municípios de Silva Jardim e Tanguá e ele, na

205

qualidade de Vice-Presidente Regional do Cosems, entrará em contato com o gestor de Rio Bonito na

206

busca de solucionar tais problemas. O documento será construído pelo colegiado por email, após

207

aprovação de todos os secretários, o Dr. Edilson levará ao gestor de Rio Bonito. 15: Cirurgias Eletivas

208

– São Gonçalo: A gestora de São Gonçalo informa à plenária que alguns dos serviços onde foram

209

pactuados para execução dos procedimentos de cirurgias eletivas não estão funcionando e relata que

210

a partir do mês de fevereiro, tais procedimentos serão realizados nas unidades hospitalares conforme

211

ofício nº52/SEMSA/2014, entregue à CIR Metro II para ciência. Dra. Márcia relata que o ofício também

212

foi encaminhado à SAECA/SES. A nova conformação é: Hospital Franciscano N. Sra. Das Graças
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atendendo cirurgia vascular; Hospital Infantil Darcy Vargas as cirurgias pediátricas; Hospital Luiz

214

Palmier com cirurgias ginecológicas; Pronto Socorro Dr. Armando Gomes de Sá Couto atendendo

215

cirurgias urológicas e vascular; Pronto Socorro Dr. Mario Niajar atendnedo cirurgia geral e

216

Oftalmoclínica São Gonçalo atendendo cirurgias oftalmológicas. 16: GCRUE: Dra Márcia informa e na

217

reunião do Grupo Condutor da Rede de Urgência e Emergência no Estado foi decidido que a próxima

218

visita de monitoramento, bem como avaliação e relatório, serão realizados pelo Ministério, Estado e

219

Município. Informa ainda que o próximo monitoramento será em abril e haverá novas reuniões do

220

grupo para discussão dos critérios de monitoramento. Acrescenta que a repactuação dos leitos foi

221

aprovada pelo ministério. Eu, Daniéster Coelho Braga, Assistente da Secretaria Executiva da CIR

222

Metro II, relatei e assinei a presente ata. Niterói, 12 de Março de 2014.
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