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1

Ao vigésimo sétimo dia do mês de abril de dois mil e quinze, às 10h e 30 minutos, deu-se início no

2

Instituto Vital Brazil, Rua Maestro José Botelho, nº 64, bairro Vital Brazil/Niterói, a quarta Reunião

3

Ordinária da Comissão Intergestores Regional da Região Metropolitana II do corrente ano,

4

contando com a presença das representantes da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro

5

(SES): Suzane Gattass de Paula Corrêa (Representante suplente de nível central na CIR Metro II);

6

Andrea Lembranzza (Secretária Executiva CIR); Roselane Cajado (Assistente da SE/CIR). Das

7

Secretarias Municipais de Saúde: Tereza C. A. Fernandes (Gestora de Silva Jardim); Anselmo de C.

8

Ximenes (Gestor de Rio Bonito); Edilson Santos (Gestor de Itaboraí); Marcelo Bagueira (Gestor de

9

Tanguá); Solange Regina de Oliveira (Gestora Niterói); Omar Luis Rocha (Suplente Niterói); Vitor

10

Duarte (Suplente de Maricá) e a presença de: Suely Osório (Representante do COSEMS/RJ). A

11

plenária contou com a presença de seis Municípios da Região: Niterói, Itaboraí, Silva Jardim, Rio

12

Bonito, Tanguá e Maricá, sendo 05 Municípios representados pelos seus Gestores, 01 Município

13

representado pelo seu suplente e um Município ausente: São Gonçalo. Suzane dá as boas-vindas e

14

inicia a reunião com o primeiro ponto. I . Pactuação. 1.

15

Ordinária CIR/Metro II ocorrida no mês de março. 2. Os Gestores solicitaram inclusão de pauta a

16

respeito do Hospital Darcy Vargas. Foi solicitado fazer uma deliberação, para criação de um grupo

17

de trabalho transitório, para analisar e propor soluções à situação atual, vivenciada pela gestão do

18

Município de Rio Bonito. Os membros do GT transitório irão realizar visitas ao Hospital e no período

19

de 30 dias irão produzir um relatório circunstanciado, contendo informações vivenciadas e a real

20

situação local, apresentando o mesmo em CIR. Após ampla discussão foi pactuado a deliberação

21

regional de criação do grupo de trabalho transitório com os representantes dos sete municípios da

22

região metropolitana II, com o objetivo de conhecer, analisar e propor soluções à situação atual,

23

vivenciada pela gestão do Município de Rio Bonito, com relação aos serviços prestados pelo

24

hospital regional Darcy Vargas. O GT deverá subsidiar a CIR na avaliação das pactuações que

25

envolvam o prestador supracitado. II. Informes – 1. Discussão do rol de indicadores de

26

fortalecimento do planejamento Suzane informa sobre a discussão dos Indicadores de

27

fortalecimento do planejamento do SUS para o ano de 2015. A Câmara Técnica Ampliada foi dia

28

14/04. Andrea diz que no GT/VS acordaram a discussão para o dia 04/05 e a pactuação acontecerá

Fica pactuada a 3ª Ata da Reunião
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na CIR de maio, a planilha dos indicadores deve ser encaminhada para aprovação nos Conselhos

30

Municipais de Saúde. Tereza relata que a discussão da Vigilância não deveria ser separada da CT

31

ampliada e sugere que as notas técnicas deveriam ser feitas na Câmara Técnica ampliada e não

32

como tarefa de casa de cada Município individualmente. 2. Indicações ao Grupo Condutor Regional

33

da RAPS- Andrea informou que faltam as indicações dos Municípios de Itaboraí, São Gonçalo e

34

Tanguá, para compor o Grupo Condutor Regional da RAPS. Foi sugerida data para a primeira

35

reunião regional no dia 07/05. Edilson indica Andreza Contilho, coordenadora da Saúde Mental do

36

Município. Foi sugerida nova data pelos membros, dia 13/05, todos concordaram. 3. Informes

37

Grupos de Trabalho – Andrea entregou aos representantes o comunicado com os informes de

38

todos os grupos de trabalho, grupos condutores e CIES. Suzane pergunta se algum membro tem

39

algum comentário a fazer a respeito. Edilson aproveitou para falar da visita de apoio técnico do

40

ministério público nas Centrais de Regulação, Base do SAMU e nas Portas de Emergências de

41

todos os Municípios da Metropolitana II. Essas visitas geraram um relatório feito pelo Ministério

42

Público. Tereza relata que este relatório motivou a Dr. Michele Bruno, Promotora do Ministério

43

Público a realizar uma reunião com os coordenadores da Urgência e Emergência Municipais e os

44

Secretários. A pauta da reunião era para os convidados exporem os problemas que o Grupo está

45

enfrentando e que a reunião era para tentar solucioná-los. Falou-se sobre a problemática da central

46

de regulação do Estado, os Municípios não estão conseguindo marcar consultas, faltam leitos de

47

retaguarda e muitos leitos de UTI ainda precisam ser habilitados, falou-se também que não

48

estavam conseguindo marcar reunião com as concessionárias para a discussão da Urgência e

49

Emergência. A Promotora ficou de agendar outra reunião com os coordenadores das Urgências e

50

Emergências, as Concessionárias e o Estado para falar sobre a central de regulação e demais

51

pontos citados. Edilson relata que está recebendo queixas do Hospital Leal Júnior, que se

52

acentuaram nos últimos 30 dias, sobre as concessionárias, em especial a Auto Pista, onde os

53

pacientes estão chegando às unidades de emergências em ambulâncias básicas e não nas

54

ambulâncias avançadas, sendo que os pacientes são graves, questiona se isto está ocorrendo em

55

outros Municípios e Anselmo diz que também está acontecendo em Rio Bonito. Tereza reforça que

56

esta é uma reclamação de toda a região Metropolitana II e que é necessário acrescentar essa
2
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questão na reunião que irá acontecer e solicitar o regimento das concessionárias para que seja

58

esclarecida a questão. 4. Informes CIB- Suzane solicita a Suely que repasse os informes da reunião

59

ocorrida em 09/04/2015. Suely informa que houve uma apresentação das unidades móveis, os

60

caminhões do Rio Imagem, da SES. Relata também a questão dos insumos imunobiológicos,

61

esclarecendo a orientação que está sendo passada aos municípios em relação a falta de insumos

62

devido a greve que ouve no CGA ou outro motivo que tenha acarretado a falta de material, o

63

município deverá enviar um e-mail informando o que deixou de ser entregue para coordenação de

64

vigilância epidemiológica, que irá providenciar a regularização do envio. Acrescenta outra questão:

65

A dengue no Estado. Há duas regiões em situação de epidemia: Médio Paraíba e Ilha Grande.

66

Reforça a necessidade da intensificação das campanhas para a prevenção em todo Estado. Fala

67

também que o Estado está solicitando aos Municípios o Plano de Contingência de Estiagem e

68

Seca. Suzane pergunta se a região tem mais algum ponto a ser discutido ou esclarecido. Os

69

Gestores lembraram a importância de discussão da Central de Regulação Regional. Edilson

70

informa que o local sugerido para a instalação do Grupo da Central Regional, foi o Hospital Tavares

71

de Macedo, já que este é do Estado e há áreas disponíveis para obras, mas ele não foi bem aceito

72

pela SES, alegaram que o bairro oferece risco. Tereza questiona se é cabível o receio e Edilson diz

73

que o Hospital fica a margem da estrada e no local onde está situado não oferece risco. Edilson

74

complementa que houve outra sugestão: O hospital São Judas Tadeu que também está apto a

75

passar por reformas, tem grande área disponível e está localizado mais próximo ao Centro de

76

Itaboraí. Todos acordaram que o assunto precisa ser discutido na próxima reunião da Câmara

77

Técnica e na CIR de Maio, preferencialmente com a presença das áreas técnicas SES e áreas

78

técnicas municipais. Edilson acrescenta que foi formado um grupo de trabalho do município para

79

redefinir o perfil do Hospital Tavares de Macedo e foi proposto colocar duas equipes de Atenção

80

Básica e o Estado irá fornecer o local no prédio e reformar. Também irá instalar o Laboratório

81

Regional de Saúde Pública e abrir novos leitos de retaguarda, já que os pacientes que lá estão,

82

podem ser classificados no momento, como sendo de abrigo, pois não estão mais em tratamento

83

de Hanseníase. Não tendo mais assunto a ser discutido, eu, Andrea Lembranzza Secretária
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Executiva CIR e Roselane Cajado Assistente I da SE/CIR Metro II, relatamos e assinamos a

85

presente ata. Niterói, 13/05/2015.
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