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

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL
METROPOLITANA II

1

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil as quatorze horas, deu-se início no Instituto

2

Vital Brazil, Rua Maestro José Botelho, número 64, Bairro Vital Brazil, Niterói, a segunda Reunião

3

Ordinária da Comissão Intergestores Regional da Região Metro II, contando com a presença dos

4

membros da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES): Patrícia Sant´Anna, representante

5

do Nível Central; Elisabet Pauer Suplente do Nível Central; Camilla Gargaglione, Secretária Executiva

6

CIR Metro II e das Secretárias Municipais de Saúde: Teresa C. A. Fernandes Secretaria de Municipal de

7

Saúde de Silva Jardim, Omar Luís suplente de Niterói, Rodrigo Luiz Lopes, suplente de Tanguá, Amália

8

Nazaré, suplente de Rio Bonito e Aline Silva, suplente de Maricá. E convidados: Solange Almeida,

9

Prefeita de Rio Bonito e Patrícia Nelly, técnica de Niterói. A Plenária contou com a presença da

10

representação da SES, de 5 Secretarias Municipais de Saúde, sendo 1 Secretário de Saúde (Silva

11

Jardim) e de 4 Suplentes (Niterói, Tanguá, Maricá e Rio Bonito); Ficou sem representação as SMS

12

de São Gonçalo e Itaboraí. Foi dada a palavra ao Representante do Nível Central, para saudação.

13

I.APRESENTAÇÃO Patrícia explica que a apresentação foi retirada da pauta, pois os promotores não

14

puderam comparecer. Flávia explica que já confirmaram presença na próxima CIR. Suely ressalta a

15

importância da presença dos Secretários e dos técnicos, para assistirem essa apresentação. II.

16

PACTUAÇÃO 1. Presença técnica da Assessoria de Planejamento da SES na reunião do

17

Planejamento da Metro II. Suely explica que o GT de Planejamento solicitou a elaboração de uma

18

deliberação solicitando a presença técnica da Assessoria de Planejamento da SES na próxima reunião do

19

grupo. Rodrigo diz que o grupo vem caminhando sozinho há algum tempo, trabalhando numa planilha

20

regional, que inclusive não existe mais e mesmo assim, está sendo encerrada. Diz que o grupo quer saber

21

o que o Estado pretende junto ao grupo, para as ações continuarem, qual seria a proposta do Estado para

22

o grupo, já que não existe mais uma matriz regional. Omar diz que não há necessidade de fazer uma

23

deliberação para esse caso, que apenas um ofício basta. Todos concordam. 2. Pactuação dos

24

Municípios de Silva Jardim e Niterói com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 1
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APAE. Niterói pediu inclusão do Município no item para ser pactuado com a APAE. Tereza explica que

26

Silva Jardim já está pactuado com a APAE, que inclusive já está habilitada, credenciada e que está tudo

27

certo com o Ministério da Saúde, inclusive já foi publicado no Diário Oficial, mas que pediu inclusão da

28

pauta para haver uma discussão sobre o porquê os pacientes do Município não conseguem atendimento

29

na APAE ainda, diz que o IEED está levando 60 dias para liberar o resultado do exame. Patricia explica

30

que houve uma reunião na SAECA para discutir sobre o assunto, e que tem a ver com a pendência de

31

algum documento. Patricia diz que vai consultar a SAECA para ver como vai ser encaminhada a

32

solicitação de Tereza. Suely sugere que a APAE compareça a uma reunião da CIR para fazer uma

33

apresentação. Patricia diz que vai conversar com a SAECA para verificar qual foi a pendência de

34

documento que está impossibilitando o atendimento na APAE. Tereza explica que o problema não é

35

documentação, mas sim um recurso que vai para o Município do Rio de Janeiro e o mesmo não faz o

36

pagamento para o procedimento na APAE, faz apenas para atendimentos no IEED. Patricia reafirma que

37

vai entrar em contato com a SAECA e dar um retorno para os Gestores. Todos concordam. III.

38

INFORMES 1. Remanejamento da Reserva Técnica da PPI de Silva Jardim. Tereza informa que o

39

item já foi pauta da CIB e que está apresentando para ciência dos demais gestores, pois não houve CIR

40

em fevereiro. 2. Credenciamento do Hospital Regional Darcy Vargas. O credenciamento foi feito

41

para procedimentos oftalmológicos. Como não havia nenhum representante do Município, até o presente

42

momento, Suely faz a apresentação do item e diz que na Câmara Técnica foi informado que os

43

atendimentos seriam preferencialmente atendimentos de ambulatório e de cirurgia de catarata. Suely fala

44

da necessidade de haver algum documento que especifique os procedimentos que serão feitos para o

45

item ser pactuado. Tereza pergunta como está o andamento do processo de oftalmologia da região, diz

46

que entrou em contato com a SAECA para saber como está o processo de oftalmologia da região, pois

47

há alguns meses o não consegue atendimento de oftalmologia, mas não obteve retorno, explica que os

48

pacientes que necessitam de diferentes procedimentos estão sendo colocados em uma fila única. Patricia
2
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diz que vai levar o problema para conhecimento da SAECA e da Regulação. Tereza solicita a presença

50

do Estado (Regulação, Reuni e CGREG Regional) para a próxima Câmara Técnica e na CIR da Metro II

51

para dar uma satisfação para a região. Tereza explica que Rio Bonito já é habilitado para oftalmologia o

52

que houve foi um remanejamento de serviços e agora o Município está retomando os atendimentos.

53

Solange e Anália chegam e Patricia explica que os Secretários precisam saber quais procedimentos serão

54

oferecidos no Hospital, para decidirem se vão transferir recursos. Solange diz que os procedimentos

55

seriam a cirurgia de catarata e os exames necessários para a realização da cirurgia, o “pacote da

56

catarata”. Tereza e Omar relatam problemas de atendimento na Clínica Santa Beatriz e afirmam que

57

querem saber sobre quais procedimentos serão oferecidos no Darcy Vargas, pois têm interesse no

58

remanejamento. Solange diz que irá enviar por e-mail o cardápio de procedimentos que o Hospital fará.

59

3. Emendas Parlamentares do Município de Silva Jardim. Tereza entrega o documento e diz que

60

deve ser encaminhado para entrar como informe na próxima CIB. 4. CI SJ/OU N º810/2015 –

61

Manifestação 1617943: Relato sobre a precariedade do serviço de pediatria do Hospital

62

Universitário Antônio Pedro. Patricia explica que o item foi solicitado pela SES, pois chegou à

63

Ouvidoria do Estado. Tereza diz que é necessário chamar o representante do Plano Operativo Anual -

64

POA para discutir o item. Tereza sugere que Rodrigo seja o novo representante do POA. Patricia diz que

65

também é necessária a presença de um representante do Hospital Universitário Antônio Pedro para

66

discussão. Problemas de atendimento do Antônio Pedro são relatados. Fica decidido que representantes

67

do POA e do Hospital serão chamados a CIR, além de Leila e Rosangela, representante da CIR. 5.

68

Informes COSEMS – Suely repassou os informes do COSEMS. 6. Informes de GT’s e CIB. Os

69

informes dos grupos e da CIB foram repassados por e-mail. 7. Pactuação CIB para designação de

70

técnico de referência nos municípios. Foi informado que os municípios de Itaboraí, Niterói, São

71

Gonçalo e Silva Jardim não haviam enviado os nomes dos representantes. 8. Mapeamento dos recursos

72

assistenciais. Foi informado que os municípios de Rio Bonito, São Gonçalo e Maricá não enviaram os
3
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73

arquivos. Não tendo mais assunto a ser discutido, nós, Camilla Gargaglione, Secretária Executiva e

74

Flávia Sousa, Assistente da Secretária Executiva da CIR METRO II relatamos e assinamos o presente

75

ata. Niterói, 05/04/2016.

Secretário Executivo da CIR

Secretaria Municipal de Saúde

Representante Titular Nível Central SES

4

