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

ATA da 9ª Reunião Plenária Ordinária da CIR/Metropolitana II

1

Aos 25 dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezesseis, às 09 horas e 30 minutos,

2

deu-se início no Instituto Vital Brazil, Rua Maestro José Botelho, número 64, Bairro Vital

3

Brazil, no Município de Niterói a nona Reunião Ordinária da Comissão Intergestores

4

Regional da Região Metropolitana II, contando com a presença dos membros da Secretaria de

5

Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES): Patrícia Sant´Anna, representante do Nível Central;

6

Elisabet Pauer, suplente do Nível Central; Camilla Costa, Secretária Executiva CIR Metro II;

7

Karine Medeiros; Assistente Executiva CIR Metro II. Secretarias Municipais de Saúde:

8

Maricá, Niterói, Rio Bonito, Silva Jardim, Tanguá, Itaboraí e São Gonçalo. A Plenária

9

contou com a presença da representação da SES, de 7 (cinco) Secretarias Municipais de

10

Saúde, sendo 1 (um) Secretário de Saúde: Teresa Fernandes. E de 6 (seis) Suplentes:

11

Maricá, Aline Silva; Tanguá, Rodrigo Lopes; Niterói, Maria José Pereira Rio Bonito,

12

Érica; Itaboraí, Edilson; São Gonçalo, Irlani. A Reunião também contou com a presença de

13

Patricia Nelly, Assessoria DECAU Niterói; Omar Luis, Controle e Avaliação; Anita Ornelas,

14

assessora csm niteroi; Carlos Castro, coordenador saúde mental Niterói. É dada a palavra ao

15

Suplente do Nível Central, para saudação. I – APRESENTAÇÃO: 1 - Avaliação do

16

Planejamento Regional (SES/RJ) Patrícia dá inicio a reunião. Passa a palavra ao Rodrigo

17

para começar sua apresentação. É apresentada a planilha que tem por objetivo refletir sobre as

18

ações desenvolvidas e os resultados alcançados, como colher subsídios para o aprimoramento

19

do trabalho, em suas diferentes dimensões - municipal, regional e estadual, por ocasião do

20

próximo ciclo de planejamento regional. A região não concordou na época com a planilha,

21

pois não atende os problemas da região. Sugerido realizar novas oficinas de planejamento,

22

também solicitam uma participação maior da Assessoria de Planejamento da SES nas

23

reuniões regionais. Outra sugestão foi a participação de um representante regional na

24

discussão da nova avaliação. Fica acordando também que deve ser levado a Dra. Mônica

25

Almeida Assessora Chefe da Assessoria de Planejamento para ver a proposta da Avaliação do

26

planejamento Regional. II - PACTUAÇÃO: 1 - Aprovação da Ata da 8ª Reunião

27

Ordinária CIR/Metro II de 2016. A ata ainda será disponibilizada aos Municípios, com
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28

isso, este item foi retirado de pauta para ser pactuado na próxima Reunião. 2 - Representante

29

Regional da CIES para composição da CIES RJ (SED/SUBG/SES-RJ). Patrícia informa

30

que já foi enviado para Secretária Executiva Camilla os nomes dos representantes, o titular:

31

João Victor Barbosa da Costa e o suplente Leonel Carvalho da Silva. 3 - Representante

32

Regional (titular e suplente) para GT VS Estadual (SES-RJ). Patrícia diz que o GT não

33

conseguiu se reunir, com isso não foi repassado os nomes. A coordenadora do GT de

34

Vigilância comunicou que irão se reunir no dia 8 de dezembro, por enquanto estará pendente

35

as indicações. 4 - Ratificação do Plano da Rede Cegonha Região Metropolitana II.

36

Patrícia fala que durante o período que foi feito a repactuação deste item não foi gerado

37

nenhuma deliberação e Ata na época que a antiga assistente executiva ainda estava presente,

38

que tramite tal documento; a ata foi redigida e pactuada no ano corrente, e a partir desta

39

Reunião ficou acordado a ratificação então do item para poder se dar prosseguimento.

40

Elisabet lembra que foi em Dezembro do ano passado a repactuação do Plano da Rede

41

Cegonha. Teresa diz que tem que ser explicado muito bem porque não é repactuação e sim é

42

melhor ratificar a pactuação do mês de Dezembro de 2015. Todos concordam. 5 - Estudo da

43

SES e Municípios sobre Oferta e produção dos serviços de atenção ao parto e das Redes

44

de Alta complexidade em cardiologia e Oncologia da Região Metropolitana II – julho /

45

agosto de 2016. Elisabet diz que foi colocado na CIR passada, mas os gestores não tinham

46

lido o estudo, por isso foi postado novamente para ver se concordam e dar segmento. Teresa

47

diz que o Plano de Oncologia será incluído na CIB. Fala que a partir desse plano que será

48

organizado os fluxos que por sinal a Superintendência de Atenção Especializada, Controle e

49

Avaliação - SAECA já fez um estudo de toda a rede de Oncologia e já tem uma pactuação de

50

fluxo com remanejamento de teto. Teresa diz que a única que não vai entrar na CIB vai ser o

51

remanejamento do recurso, porque como tem o valor muito alto do município do Rio, dá uma

52

diferença do físico para o executado de 5 milhões. Fala que já se criou um grupo que vai

53

passar na CIB a criação desse grupo, que vai discutir esse teto. O Rio de Janeiro é referencia

54

para alguns municípios, e na verdade esses municípios não estão usando o Rio de Janeiro

55

como referencia então esse redirecionamento de fluxos é para isso. Teresa diz que em relação

56

a Oncologia já está pronto, em relação a cardiologia e a parto terá que dar continuidade.
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57

Informa que foi solicitada junto a SAECA uma auditoria na Oncologia para Rio Bonito e

58

Cabo frio, devido a divergência de produção de quase 124% de aumento, diz que pode ter

59

algum erro, porém não pode aprovar isso. Outra proposta que esta sendo levantada também,

60

que será discutida futuramente é da REUNI passar a regulação de Oncologia, porque quem

61

paga tem que regular. Patrícia diz que fecha a Oncologia e dá continuidade para Cardiologia e

62

Atenção ao parto. Teresa completa dizendo que tem um processo de Cardiologia de Rio

63

Bonito para habilitação dos serviços, esse processo este bem adiantado, está só com pendencia

64

de equipe mínima, responsável técnico e visitador. Diz que o processo está no Hospital

65

Regional Darcy Vargas de Rio Bonito, e eles já estão cumprindo as pendencias para ser

66

devolvido à SES. Cumprindo essas pendências, será encaminhado a CIB e vai para Brasília.

67

Teresa pergunta como esta o andamento do Hospital Estadual de Obstetrícia. Patrícia diz que

68

não tem dinheiro. Todos concordam com o seguimento do Estudo. 6 - Indicadores de

69

pactuação interfederativa 2016 (SES-RJ). Patrícia diz que esse item é só para Itaboraí que

70

ficou devendo. Edilson então entrega o documento pendente a Camilla, sendo assim pactuado.

71

7 - Plano da Rede de Cuidados a pessoa com deficiência (RCPD). Maria José dá início a

72

apresentação, explicando como elaborou a planilha, diz que fez de acordo com a atualização

73

de dados da matriz, cronograma feito diante com a necessidade com o ministério publico, e a

74

cada solicitação de correção eles foram arrumando, mas afirma que ainda tem algumas

75

pendências em relação a atenção básica e se tiver alguma informação errada para o município

76

se pronunciar que ela conserta. A Região Metropolitana II foi colocada como prioritária ate

77

pela questão da oferta de serviços já existentes na área de reabilitação. Portarias de base

78

números 793 e 835. Para efeitos de plano a matriz foi enviada por cada região. O que foi

79

habilitado consta no plano. Em dezembro de 2013 o Ministério da Saúde habilitou o CER tipo

80

II nas modalidades intelectual e física da FR e da Pestalozzi e visual a AFAC. O CER tipo II

81

do município de São Gonçalo foi habilitada para intelectual e auditiva, serviço de dispensação

82

virtual de próteses e olhos, a FR e Pestalozzi, Niterói SASA, habilitado para referencia na

83

região pra Niterói, e agora atende a todos da região. O Ministério habilitou o CER tipo III

84

APAE de Marica que foi introduzida ao plano em outubro. Teresa faz uma pausa e pergunta

85

se tem a prestação de contas deste, fluxo entre outros, e vê uma necessidade de ser trazido
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86

para a próxima reunião alguns esclarecimentos sobre a APAE de Maricá, pois este CER não

87

tem nem funcionários. Omar fala que acompanhou a transição dos quatro CER, diz que alguns

88

não têm funcionários trabalhando, que seria um afronto isso acontecer, na atual situação do

89

país. Retomando a apresentação Maria José diz, que ele esta habilitado pelo ministério. Diz

90

que alguns serviços estavam habilitados e não estavam sendo feito, que isso foi questionado.

91

Patrícia diz que Marica deve se adequar para atender a região. Maria José continua sua

92

apresentação falando sobre os dados da região. 8 - Curso de Especialização do Instituto

93

Sírio Libanês de ensino e pesquisa, nos anos de 2016 e 2017. Os gestores ficaram em

94

dúvida da quantidade de vagas, ficou acordado que o representante confirmaria a quantidade

95

e seria pactuado por e - mail e ratificado na próxima CIR. 9 - Remanejamento da

96

Ressonância Magnética entrando em São Gonçalo e inserido ao teto de Niterói. o

97

expediente também refere ao Rio de Janeiro mas tendo em vista a negativa do mesmo faz-se

98

necessário um estudo da SAECA, de acordo com a Deliberação como o município de São

99

Gonçalo não se pronunciou, ficou pactuado a mudança do mesmo. III - INFORMES: 1 -

100

Formulário para diagnostico do complexo Regulador (Gt de Regulação SES/COSEMS)

101

Patrícia diz que só São Gonçalo enviou o formulário. Teresa diz que só São Gonçalo que iria

102

enviar mesmo, pois só ele tem complexo e mais nenhum município. Elisabet irá verificar com

103

a área tecnica e reenviar a resposta a Camilla para ser repassado aos Secretários. 2 -

104

Solicitação da indicação de 1(um) articulador de cada Secretaria Municipal de Saúde

105

para Vigilância das Doenças Crônicas não transmissíveis – DCNTs. Patrícia confirma que

106

apenas o município de Silva Jardim encaminhou o nome do Responsável. Rodrigo afirma que

107

já foi enviado o do município de Tanguá. Fica acordado então que os Municípios que já

108

encaminharam irão reenviar o número do Ofício para ser localizado. 3- Processo da

109

Avaliação externa da Rede Cegonha pelo Ministério da Saúde (PAIMSCA-SES/RJ)

110

Maria José pede que seja reencaminhado as datas. Camilla diz que irá reencaminhar o email a

111

todos. 4 - Remanejamento dos procedimentos de alta complexidade em cardiologia

112

(Cateterismo,

113

revascularização miocárdica, correção de comunicação interventricular, troca valvar,

114

estudo eletrofisiológico terapêutico (Ablação), implante de marcapasso, troca de gerador

Angioplastia

coronária

com

implante

de

stent

Arteriografia,
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115

de marcapasso) (SMS São Gonçalo). Patrícia fala que o município de São Gonçalo esta

116

pedindo pra colocar em Vassouras. O oficio foi enviado a SAECA que solicitou que fosse

117

passado primeiro na CIR. Irlani diz que São Gonçalo tinha um prestador só que o mesmo

118

fechou. Tentaram na Metropolitana I e Vassouras se disponibilizou dizendo que tinha leitos

119

para ser colocado lá. 5 – Termo de Aceitação Definitivo da obra de ampliação da unidade

120

de saúde Mário Monteiro – UMAM. Nº da proposta 11249.0350001/13-016. Patrícia fala

121

sobre a obra. E todos concordam. 6- Situação da distribuição de vacina antirrábica

122

humana (VARH), durante período de abastecimento irregular no país (GT VS). Elisabet

123

diz que trouxe uma planilha explicando os polos de aplicação, com as respectivas datas e

124

hora, Niterói e São Gonçalo, porém ambos são nas terças e quintas feiras no mesmo horário.

125

Irlani fala que irá ver a possibilidade de intercalar estas datas para não serem nos mesmos

126

dias. 7 - Discussão do atendimento a pacientes psiquiátricos em situação de emergência

127

– Niterói. O item foi apresentado pelo psicólogo Carlos, que explica o elevado número de

128

pacientes dos demais Municípios sendo encaminhados ao Psiquiatrico de Niterói. Diz que não

129

estão dando conta. Os gestores afirmam ser melhor ele retornar na primeira reunião da CIR de

130

2017 para ser pactuado com os novos Gestores e cada Município já trazer o levantamento do

131

número de pacientes para ser discutido. Fica acordado também articular com o Estado –

132

RAPS devido o possível fechamento dos hospitais em São Gonçalo. 8 - Realização de estudo

133

de caso intitulado “Avaliação da coordenação do cuidado em regiões de saúde nos

134

Estados do Rio de Janeiro e da Bahia: estudo a partir de uma situação marcadora” feita

135

pela Prof. e Dra Patty Fidelis de Almeida - UFF (SED/SUBG/SES-RJ). Patrícia fala sobre

136

essa proposta e Elisabet complementa dizendo que será uma pessoa que acompanhará todas as

137

Reuniões da CIR fazendo assim um resumo do ponto de vista dela que teve sobre a reunião da

138

Região. Teresa diz que se é para o bem da Região que não há problema algum. Edilson

139

concorda. Todos concordam. 9 - Suspensão dos tratamentos de quimioterapia. Rio Bonito.

140

Patrícia diz que este item foi inclusão de pauta. Teresa discorda do Ofício apresentado pelo

141

Município. Edilson também. Como o Município estava sem representação foi decidido ser

142

pautado na próxima reunião novamente sendo feita uma convocação do Gestor de Rio Bonito

143

para prestar esclarecimento em relação ao item. Solicitado a presença da Dra. Tatiana Bozza –
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144

Superintendente da SAECA. 10 - Plano Operativo Anual – POA - Hospital Universitário

145

Antônio Pedro. Teresa informa que na última reunião não foi apresentado o relatório

146

quantitativo, da produção. Informa que é necessária a formulação de um novo plano. A

147

plenária sugere a criação de um grupo de trabalho para essa elaboração com a participação de

148

um representante da CIR nessa comissão. Recomenda que seja encaminhada a Secretária

149

Municipal de Saúde de Niterói essa sugestão, assim como a prolongação de mais 3 meses do

150

contrato que venceu para dar tempo de elaborar o novo. Também recomenda que o POA seja

151

realizado tendo também como base a oferta e distribuição de vagas para a região de acordo

152

com a necessidade e esteja na Regulação. É necessário rever a comissão de acompanhamento

153

do POA pois ocorreu a saída de alguns membros com a eleição municipal. Fica acordado

154

alguns encaminhamentos para a próxima reunião. Sobre a Rede de Oftalmologia fica como

155

encaminhamento a solicitação da presença da SAECA e a da Regulação e o esclarecimento do

156

CER tipo III de Maricá com a convocação do Secretário Municipal de Saúde de Maricá para

157

esclarecer o fluxo e a disponibilização de serviços para a região. 11- Comunicado

158

AR/SECIR Metro II N° 09/2016 SOBRE OS Grupos Condutores, Grupos de Trabalho,

159

CIES e CIB/RJ. São repassados os comunicados aos Gestores. 12-Informes COSEMS/RJ.

160

São repassados os informes COSEMS e apresentações da CIB. A reunião foi encerrada às 13

161

horas. Nada mais a tratar, Patrícia Sant´Anna deu por encerrados os trabalhos, antes

162

convocando os participantes para a próxima reunião, a se realizar no dia 09 de Dezembro, às

163

10h00min. Eu, Camilla Gargaglione, Secretário (a) Executivo (a) da CIR Metropolitana II,

164

lavrei e assinei a presente ata. Niterói, 08 de Dezembro de 2016.

Camilla Gargaglione
Secretário Executivo da CIR

Tereza F. Abraão
SMS de Silva Jardim

Patricia Sant´Anna
Representante Titular Nível Central SES
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