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ATA da 4ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Metropolitana II

1

Aos vinte e três dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta

2

minutos, deu-se início na Casa de Madeira do Instituto Vital Brazil, a quarta Reunião

3

Ordinária da Comissão Intergestores Regional da Região Metropolitana II, contando com a

4

presença dos membros da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) –

5

Patricia Sant´Anna, representante do nível Central; Elisabet Pauer, Suplente do nível central;

6

Camilla Gargaglione, Secretária Executiva CIR Metro II, Andrea Mello, SES; Maria Thereza

7

Santos, SES e das Secretarias Municipais de Saúde: São Gonçalo, Niterói, Rio Bonito,

8

Maricá, Tanguá, Silva Jardim. A Plenária contou com a presença da representação da

9

SES, de 6 Secretarias Municipais de Saúde, sendo 3 Secretários de Saúde Silva Jardim,

10

Tereza Fernandes; Niterói, Maria Célia Vasconcellos e Rio Bonito, Anselmo Ximenes e

11

de 3 Suplentes São Gonçalo, Irlani Sodré; Maricá, Aline Silva e Tanguá, Rodrigo

12

Pereira. Ficou sem representação a SMS de Itaboraí. É dada a palavra ao Representante do

13

Nível Central, para saudação. I- APRESENTAÇÃO 1- Não houve apresentação.

14

PACTUAÇÃO: 1 – Repactuação do Credenciamento e habilitação do Hospital Regional

15

Darcy Vargas como Unidade de Alta Complexidade em procedimentos cardiovasculares.

16

Município de Rio Bonito. Elisabet explica que o item teve que ser repactuado pois esteve

17

presente na primeira reunião ordinária da Cir Metro II mas não foi encontrada a Ata

18

correspondente a mesma, precisando então de uma repactuação para gerar os documentos

19

necessários para o procedimento correto. Todos concordam. 2- Descredenciamento e

20

Desabilitação em Alta Complexidade do Hospital Procordis. Item solicitado pela

21

Secretaria de Niterói, no qual propõe a Desabilitação e Descredenciamento em Alta

22

complexidade do Hospital Procordis. Todos concordam. 3- Construção de Unidades de

23

Acolhimento Adulto e Infanto Juvenil do Bairro Coelho. Foi feita a pactuação, entretanto

24

se deu a ressalva que é necessário a entrega dos extratos das emendas para assim ser dado o

25

seguimento para a pactuação na reunião da CIB. Todos concordam. 4- Repactuação do perfil

26

do Hospital Municipal de Maricá – Hospital de média e alta complexidade, com

27

cirurgias eletivas. O item foi dado como informe na 9° Reunião Ordinária da CIR MII de
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2015 com a seguinte descrição “média e alta complexidade e cirurgias eletivas” e pactuação

29

na 10° Reunião Ordinária da CIR MII de 2015 com o perfil “urgência, emergência e

30

cirurgias eletivas”, porém não foi localizado nenhum arquivo contendo a deliberação de tal

31

pactuação tendo que ser então repactuado nesta plenária. Todos concordam. 5- Pactuação das

32

Considerações

33

Oncológica.(AR/SES/RJ) Foi apresentado pela Suely as considerações já feitas pelos

34

Municípios de Silva Jardim, Rio bonito e Maricá que participaram da Reunião para falar sobre

35

o item, sendo solicitado então nesta reunião pela Secretária Municipal de Saúde de Niterói

36

Maria Célia Vasconcellos a inclusão de novas considerações relacionadas ao Município de

37

Niterói. Foi pactuado, porém a Secretária de Niterói ficou de encaminhar o documento

38

completo posteriormente. Todos concordam.

39

Acolhimento Infantil (UAI). Pedido de inclusão de Pauta pela Secretária Municipal de Saúde

40

de Niterói, Maria Célia e aceito pelos outros Secretários presentes. A Secretária pede o

41

credenciamento da Unidade de Acolhimento Infantil no Município de Niterói. Todos

42

concordam. III- INFORMES: 1- CEREST- Técnicos da SES estarão presentes para

43

sanar dúvidas sobre o CEREST. Suely explica que não houve contato dos responsáveis com

44

a Secretaria Executiva confirmando a presença na CIR, apesar de estarem presentes na

45

Câmara Técnica. Acha melhor então solicitar que seja feito um novo pedido de

46

comparecimento de tais responsáveis para esclarecimentos de dúvidas sobre o CEREST na

47

próxima reunião da CIR. 2- Esclarecimento do processo de desinstitucionalização dos

48

pacientes da Clínica EGO (Plenária CIR MII). Apresentado pelas Sra. Maria Thereza

49

Santos e Sra. Andrea Cristina de Farias Mello, Apoio Institucional da Gerência de Saúde

50

Mental/SAB/SUBUS/SES-RJ para as regiões Metro II. Tem por objetivo esclarecer o

51

processo de desinstitucionalização dos pacientes da Clínica EGO. Tereza – Secretaria de Silva

52

Jardim falou que o Secretario Municipal de Tanguá foi à reunião com a Tutela Coletiva e o

53

Estado não compareceu. Maria Tereza informa que a promotoria pediu que fosse feito um

54

aporte financeiro, o que foi realizado de outubro a dezembro de 2015, de janeiro a março

55

ainda não foi realizado. (± R$ 268.000,00/mês para a Clínica). Ela informou que compareceu

Finais

da

região

sobre

o

Plano/Programa

de

Atenção

6- Credenciamento da Unidade de
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a reuniões anteriores mas que nas duas últimas não foi por não ter transporte e a reunião ser

57

em São Gonçalo. Na primeira reunião que faltaram, ela informou que foi notificada na

58

véspera e não conseguiram ir, ate mesmo por que as demais áreas (Jurídica, Fundo Estadual

59

de Saúde) não confirmaram a ida e não teve carro. Na segunda reunião, a data foi no mesmo

60

dia da CIB e tentaram até o último momento um transporte mas não conseguiram. Dessa

61

forma elas reafirmam que estão acompanhando todo o processo, e que o Estado já fez duas

62

propostas ao Secretário Municipal de Tanguá para que seja feita a desinstitucionalização da

63

Clinica mas que ele não aceitou nenhuma. É necessário que o Secretário assuma seu papel

64

nesse trâmite. Aproveitando a presença da área técnica a Secretaria Municipal de Saúde de

65

Silva Jardim perguntou sobre a desinstitucionalização do Hospital Colônia em Rio Bonito, o

66

que aconteceu com os medicamentos e equipamentos que foram comprados pelas Secretarias

67

Municipais de Saúde uma vez que o mesmo já foi fechado. O Secretário Municipal de Saúde

68

de Rio Bonito Anselmo Ximenes informou que as camas foram utilizadas pelo CAPS e que

69

foi realizado um inventário. Tereza informou que foi solicitado por São Gonçalo os colchões e

70

o SMS de Rio Bonito confirmou que foram enviados os colchões ao munícipio solicitante. Foi

71

decidido que a área técnica da SES fará uma Nota Técnica informando o que será feito com os

72

bens da Colônia. O SMS de Rio Bonito informou que vai sobrar bens e se tiver

73

disponibilidade será disponibilizado aos municípios, é só solicitar. 3- Esclarecimento da SES

74

em relação a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE. Elisabet explica que

75

foi solicitado pela Secretária Municipal de Silva Jardim os esclarecimentos do motivo da

76

APAE não poder ainda realizar os testes do pezinho, ela expõe que entrou em contato com a

77

Superintendência de Atenção Especializada e Controle e Avaliação - SAECA e foi informado

78

que já foi solicitado ao município do Rio de Janeiro a alteração no CNES do campo

79

GESTÃO: municipal para GESTÃO: estadual, a partir dessa mudança o estado pode fazer a

80

contratação da APAE para a realização dos Testes do Pezinho, uma vez que o termo de

81

contrato já esta finalizado e já foi encaminhado para o setor de contratos, só dependendo da

82

mudança de Municipal para Estadual. 4 - Hospital Getúlio Vargas Filho (Hospital

83

Getulinho) – Niterói. Item foi exposto pela Secretária Municipal de Saúde Maria Célia assim
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sendo feito o pedido de inclusão de pauta sobre o Hospital Getulinho que será reaberto no dia

85

vinte e sete do mês de junho de 2016. Proposta para todos os Municípios, pois está havendo

86

uma entrada excessiva de crianças de outros Municípios no Hospital, chegando a demanda a

87

mais de 40% por dia. Diz que não quer deixar de atender criança alguma, mas pede sugestões

88

de outros Secretários em como prosseguir. Fala de ter uma pessoa de cada Município, para

89

representar e acompanhar esse tipo de demanda. Ela propôs um fluxo referenciado com os

90

municípios da região, da forma que ela está trabalhando em Niterói. Para referenciar das

91

Unidades Básicas, Saúde da Família. Tereza sugere que a pessoa responsável seja do próprio

92

NIR, e que a SMS de Niterói traga as pendencias do Hospital Getulinho. Maria Célia diz

93

então em marcar uma reunião para decidirem sobre tal assunto, que fica agendado para o dia

94

seis do mês seis de dois mil e dezesseis na Secretaria de Saúde de Niterói às dez horas e trinta

95

minutos. Todos concordam. 5- Hospital Universitário Antonio Pedro – Comissão de

96

Fiscalização. Irlani, de São Gonçalo membro da Comissão de Fiscalização do Plano

97

Operativo Anual - POA do HUAP fez a visita a fim de avaliar em conjunto com os demais

98

membros o POA do referido hospital. Informou que foram recepcionados pela Marita, mas

99

que a visita foi inconclusiva e que será necessário um novo agendamento. A SMS Tereza

100

informou que é inaceitável a data da reunião ser sempre no dia da CIB e solicitou que a SMS

101

de Niterói intervenha nessa discussão e altere a data. Da mesma forma ela colocou que o

102

relatório de avaliação do cumprimento do POA não deveria ser feita pelo Hospital (Marita) e

103

sim pela SMS ou comissão, o prestador não pode se auto avaliar a fim de dizer a uma

104

comissão que cumpriu as metas sem a mesma levantar/conferir os dados. A SMS de Niterói

105

Maria Célia informou que colocará na comissão o Dr. Jeferson e vai rediscutir a rede. Foi

106

marcada uma nova reunião no HUAP para a Comissão no dia quatorze de Junho de dois mil e

107

dezesseis às dez horas e trinta minutos. A apoiadora do COSEMS - Suely informou que o

108

HUAP já teve a neurocirurgia habilitada na CIB assim como os leitos de Obstetrícia e UTI. 6-

109

Comunicado AR/ SECIR/MII nº 04/2016 sobre os Grupos Condutores, Grupos de

110

Trabalho, CIES e CIB/RJ. Elisabet fala sobre os encaminhamentos da última CIR e os

111

informes de GT’s e CIB serão repassados por email. 7- Informe COSEMS/RJ. A apoiadora
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do COSEMS Suely comunicou que o departamento de Atenção Básica do Ministério da

113

Saúde- DAB/MS lançou uma nota informando que a avaliação do PMAC ainda não foi

114

iniciada e que o MS ainda não tem uma data prevista dessa forma os boatos que estão

115

circulando sobre a avaliação não tem fundamentação. A próxima reunião ordinária da CIR

116

Metro II foi marcada para o dia vinte e sete de Junho de 2016, com a pauta e local a serem

117

informados posteriormente. A reunião foi encerrada às treze horas. Nada mais a tratar,

118

Elisabet Pauer deu por encerrados os trabalhos, antes convocando os participantes para a

119

próxima reunião, a se realizar no dia vinte e sete de Junho, às nove horas e trinta minutos. Eu,

120

Camilla Gargaglione Secretária Executiva da CIR/Metro II, lavrei e assinei a presente ata.

121

Niterói, vinte e três de Maio de 2016.

Camilla Gargaglione
Secretário Executivo da CIR

Secretaria Municipal de Saúde

Representante Titular Nível Central SES
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