1
ATA da 11ª Reunião Plenária Ordinária da CIR/Metropolitana II

2

Aos 25 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vintes e um, às 10 horas e 00 minuto, deu-

3

se

4

br.zoom.us/j/83040630209?pwd=RzdZMTFUQ0MxZElZbE8xT1d2Qmtsdz09 a décima primeira

5

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

6

a presença dos membros da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES): Elisabet

7

Pauer, Suplente Nível Central e Karine Medeiros Secretaria executiva da CIR Metro II. Secretarias

8

Municipais de Saúde: Niterói, Silva Jardim, São Gonçalo, Maricá, Rio Bonito, Itaboraí e Tanguá.

9

A Plenária contou com a presença da representação da Secretaria de Estado de Saúde (SES),

10

de sete (07) Secretarias Municipais de Saúde, sendo dois (02) Secretários Municipais de

11

Saúde: Sandro Ronquetti, Secretário de Saúde do município de Itaboraí e Josiane Ferreira,

12

Secretaria do município de Silva Jardim e cinco (05) suplentes: Lesley Figueiredo, suplente

13

do Secretário municipal de Saúde de Tanguá; Rafaela Apolinário, suplente do Secretário

14

municipal de Saúde de São Gonçalo; Tereza Abrahão, suplente da Secretária Municipal de

15

Maricá; Leonardo Correa, suplente da Secretária Municipal de Rio Bonito

16

Andrade, suplente do Secretário Municipal de Niterói. A reunião também contou com a

17

presença de Suely Osório, Apoiadora Regional do Conselho Nacional de Secretarias Municipais

18

(COSEMS); Deise Miranda, coordenadora Núcleo Descentralizado de Vigilância da Saúde

19

(NDVS) da Região Metropolitana II; Denise Erbas, coordenadora Comissão Permanente de

20

Integração Ensino-Serviço (CIES) da Região Metropolitana II; Isabelle Braga, suplente da

21

Secretária Municipal de Silva Jardim; Graciela Pagliaro, coordenação de Ações em Saúde para

22

Populações em Situação de Vulnerabilidade (SAPV/SES) E Tatiana Bozza, coordenadora da

23

Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação (SAECA/SES). A Sr.ª Elisabet

24

dá início à reunião e apresentam-se todos os representantes presentes. I. APRESENTAÇÃO: 1.

25

Programação Pactuada Integrada - PPI. Sr.ª Tatiana expõe que este mês está participando de

26

todas as reuniões ordinárias da CIR, inicialmente para apresentar as planilhas que são extraídas

27

pelo XPPI para esclarecimento de duvidas, entender um pouco mais sobre a PPI e a partir dessa

início

no

aplicativo

Zoom

através

do

link

https://conasems-

e Gilson

28

apresentação, reviver o processo. Será proposto um encaminhamento para que cada município

29

faça uma analise com base na planilha apresentada e propostas de pactuações, sendo desdobrada

30

para discussão regional e posteriormente discussão estadual. Como primeiro ponto, a ideia é

31

conhecermos um pouco mais da construção da atual PPI que reflete no teto financeiro de cada

32

município. O resultado que temos do cenário atual da PPI, iniciou no processo de 2009 a 2011,

33

com uma construção coletiva orientada por um sistema que até hoje nós usamos, o XPPI. O

34

sistema que foi desenvolvido sob orientação do Ministério da Saúde, não sendo web, não podendo

35

realizar consultas online e sem a possibilidade de disponibilizar, pois é trabalhado com sistema

36

operacional antigo. O sistema foi descontinuado e o Ministério da Saúde não utiliza mais esse

37

XPPI, e nós continuamos utilizando o sistema porque não houve outro substituto até o momento.

38

Temos dentro dele, toda a memória de construção da PPI. Apesar dele está descontinuado, ele não

39

tem mais atualizações, mas contém toda essa memória de construção que foi feita ao longo de dois

40

anos e que vem sendo atualizados ao longo dos últimos 10 anos. Sr.ª Tatiana compartilha a

41

planilha de Excel e mostra a base de dados da PPI e como funciona. Mostra os arquivos

42

ambulatoriais e hospitalares. Nos ambulatoriais temos de média complexidade por abrangência e

43

media complexidade por referencia, e a alta complexidade ambulatorial da mesma forma

44

hospitalar, média complexidade por abrangência e alta complexidade por referencia. A

45

programação dos leitos de UTI e dos leitos do UCI, além disse temos um arquivo de reserva

46

técnica e incentivo. Sr.ª Tatiana informou que o material apresentado foi encaminhado à Secretária

47

Executiva da CIR Metropolitana II e que os municípios deverão analisar no GT de PPI da região

48

para serem encaminhados ao GT Estadual. 2. Curso de Saúde Indígena. Sr.ª Graciela apresenta

49

a I Jornada Educativa sobre Saúde Indígena, informando que o público alvo são profissionais de

50

todos os níveis da Atenção Saúde, com os municípios sede de Angra dos Reis entre março e abril,

51

Paraty entre maio e junho e Maricá entre julho e agosto. O curso será de formato híbrido,

52

totalizando 7 semanas, 3 horas em cada remoto; 2 dias presenciais, 1 no território e outro no Rio

53

de Janeiro na mostra estadual dos 3 municípios. Os interessados devem procurar os representantes

54

dos municípios que serão sedes. 3. Educação Popular em Saúde no SUS-RJ. Sr.ª Graciela

55

apresenta o histórico no SUS e na Educação Popular em Saúde, os princípios da educação popular

56

em saúde, as pesquisas com egressos do EdPopSUS RJ e finaliza apontando os municípios onde

57

ocorreram o curso no estado do Rio de Janeiro, de 2016 a 2019. 4. Cenário de arboviroses e

58

atualização da COVID-19 na Região Metropolitana II. A Sra. Deise Miranda apresentou os

59

dados em gráficos sobre o cenário das Arboviroses, o monitoramento do coronavírus/COVID-19 e

60

o andamento da vacinação do coronavírus/COVID-19 na Região Metropolitana II. II.

61

PACTUAÇÃO: 1. Aprovação da Ata da 10ª Reunião Ordinária da CIR/Metropolitana II de

62

2021. A minuta da Ata foi disponibilizada aos gestores por e-mail para sugestões de inclusões e

63

revisão do texto e pactuação nesta 11ª Reunião Plenária da CIR de 2021. Todos concordaram,

64

considerado pactuado. 2. Solicitação de mudança de referência da PPI de Média e Alta

65

Complexidade Hospitalar, dos municípios de Petrópolis e Itaperuna (antigos executores),

66

passando para o município de Niterói (novo executor), conforme consta tabela em anexo.

67

Todos concordam, considerado pactuado. 3. Solicitação de pedido de pactuação de habilitação

68

dos projetos dos Serviços de Residência Terapêutica – SRT, de acordo com a Portaria de

69

consolidação nº 3/2017, conforme consta em anexo. Solicitado pelo município de Niterói.

70

Todos concordam, considerado pactuado. 4. Matriz de Educação Permanente em Saúde Região

71

Metropolitana II, para o ano de 2022. Sr.ª Denise apresenta as ações de Educação Permanente

72

em Saúde para o ano de 2022, o período de realização, orçamento e fonte de orçamento. Todos

73

concordam, considerado pactuado. 5. Solicitação do município de Rio Bonito, para construção

74

de Unidade de Saúde Especializada, Proposta de Convênio Obra nº 912116/21-006, sendo

75

ambulatorial e laboratorial. Todos concordam, considerado pactuado. 6. Pactuação do

76

calendário de reuniões CIR Metropolitana II – 2022. Sr.ª Elisabet informa que as datas de

77

reuniões da Câmara Técnica e CIR do ano de 2022 já estão agendadas, porém se algum município

78

solicitar alteração de data, para informar a Secretária Executiva da CIR Metropolitana II. Todos

79

concordam, considerado pactuado. 7. Alteração da data da CIR de dezembro de 2021. Sr.ª

80

Elisabet questiona se todos concordam que a data da reunião da CIR de dezembro de 2021, possa

81

ser realizada juntamente com a reunião da Câmara Técnica, dia 16/12/2021 às 10h. Todos

82

concordam, considerado pactuado. III. INFORMES: 1. Solicitações de adesão ao componente

83

apoio Financeiro para construir e/ou Reformar e/ou Equipar e/ou mobiliar do Programa de

84

Apoio aos Hospitais integrantes do SUS (PAHI), pactuado na 7ª CIB conforme Deliberação

85

CIB Nº 6.474 de 12/08/21 e Deliberação Conjunta Ad referendum CIB Nº 11 de 05/08/21,

86

para o Hospital Desembargador Leal Junior do município de Itaboraí. Todos cientes. 2.

87

Ratificação da Deliberação CIB-RJ nº 1.441de 18 de outubro de 2011, para informar a

88

permanência do funcionamento dos projetos dos Serviços das Residências Terapêuticas em

89

anexo. Solicitado pelo município de Niterói. Todos cientes. 3. GT Estadual com 1

90

representante das 9 regiões para discussão da PPI. Sr.ª Elisabet informa que este item foi

91

solicitado pelos membros da Câmara Técnica para que seja criado um GT Estadual com a

92

representação das 9 regiões, para discutir a PPI. Todos cientes. 4. Informes COSEMS/RJ. Suely

93

Osório, Apoiadora do COSEMS-RJ reproduz seus informes. 5. Calendário das Reuniões dos

94

Grupos de Trabalho, Comissões, Câmara Técnica e CIR - 2021. Sr.ª Karine repassa as datas de

95

reuniões dos Grupos de Trabalho, Comissões, Câmara Técnica e CIR para o ano de 2021. Informa

96

que será encaminha por e-mail. A reunião foi encerrada às 12h00min horas. Nada mais a

97

tratar, Karine Medeiros deu por encerrados os trabalhos, antes convocando os participantes

98

para a próxima Reunião Ordinária, que será realizar no dia 16 de dezembro de 2021, às

99

10h00min. Eu, Karine Medeiros, Secretária Executiva da CIR Metropolitana II, lavrei e

100

assinei presente ata. Niterói, 13 de dezembro de 2021.
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