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

ATA DA 7ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL
METROPOLITANA I
Data: 27 de outubro de 2016
Horário: 10:30h
Local: Av. Presidente Lincoln, s/nº - Jardim Meriti – São João de Meriti

Participantes: Conforme lista de presença em anexo
1) Integrantes da CIR
SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE - SMS

Secretário Municipal de Saúde

Suplente

Belford Roxo

***

Duque de Caxias

***

Itaguaí

***

***

Japeri

***

***

Magé

***

Mesquita

***

***

Nilópolis

***

***

Nova Iguaçu

***

Vivian Damasceno

Queimados

***

***

Rio de Janeiro

***

Lidia Zimbardi

São João de Meriti

***

Cacilene Ferreira dos Santos

Seropédica

***

Dulce Maria Inoue

COSEMS/RJ – Apoiador
Regional
SECRETARIA DE ESTADO
DE SAÚDE DO RIO DE

***
Fátima A. Saieg

Sandra Sysak

Maria de Fátima Rezende

Titular

***

Suplente

JANEIRO – SES
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Representante de Nível Central
Secretaria Executiva

Monique Fazzi

***

Patricia Vanda dos Santos Rocha

Sidnéa Alvim da Silva

Instituição

Função

Nome

SES

Assessora Técnica

Karen Cristine Felix Goggin

SMS Itaguaí

Coord. De Malária

Luiz Carlos de S. Netto

SMS Rio de Janeiro

Coord. De Reabilitação

Andréa R. A. Marcolino

2) Participantes Convidados

1

A Sra. Monique dá inicio a reunião conforme pauta: I. Apresentação - 1. Avaliação do Planejamento

2

Regional – Esclarece que esta é uma demanda Solicitada pela Assessoria Técnica de Planejamento em

3

Saúde/APL/SG/SES-RJ. Tem por objetivo refletir sobre as ações desenvolvidas, sobre os resultados

4

alcançados, bem como colher subsídios para o aprimoramento do trabalho, em suas diferentes

5

dimensões: municipal, regional e estadual, por ocasião do próximo ciclo de planejamento regional.

6

Serão utilizados dois Instrumentos de avaliação: questionário elaborado pela SES e matriz de

7

planejamento regional de dois mil e treze a dois mil e dezesseis, a ser trabalhado pala Câmara Técnica

8

da CIR e pela própria CIR. A Sra. Monique faz a leitura do documento enviado, tendo em vista que por

9

problemas técnicos, a matriz do planejamento e o questionário elaborado pela SES deixaram de ser

10

exibidos no data show. Entretanto o material será enviado por e-mail pela Secretaria Executiva da CIR –

11

SE/CIR. Diz que a Câmara Técnica é responsável por fazer a análise e conclusão da avaliação da matriz

12

de planejamento junto com a Secretaria Executiva e, com a participação do GT de Planejamento. A Sra.

13

Lídia diz que o planejamento foi feito sem a concordância total da matriz, pelos membros do grupo e

14

que era necessária uma atualização. Declara que a atualização foi pedida em ocasião anterior. A Sra.

15

Monique complementa que o plano foi elaborado através de encontros e oficina regional e este é o

16

momento de avaliação e atualização do plano pela região. A Sra. Lidia diz que o plano regional deve ser

17

baseado pelo plano municipal, tendo em vista a necessidade de ter visão orçamentária para aplicações

18

das ações. A Sra. Monique concorda que o plano regional seja baseado no plano municipal, visto que as
2
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ações de cunho regional nascem das necessidades municipais. A Sra. Dulce complementa dizendo que o

20

plano regional deve estar em concomitância com o PES, a fim de seja garantida a verba para o momento

21

da ação planejada. A Sra. Monique esclarece que o plano deve ser o apontamento de grandes diretrizes e

22

todo ano deve ser feita uma programação que indique o financiamento de ações referentes aos

23

municípios. É importante ressaltar que não houve a preocupação com o financiamento de algumas

24

propostas, que não estavam previamente contempladas em planos específicos. O Plano deve conter

25

diretrizes, grandes objetivos gerais e atualização anual. A Sra. Lídia diz que na região Metropolitana I as

26

diretrizes do plano foram impostas, tendo em vista que nas discussões do grupo não havia concordância

27

com o que se estabelecia, entretanto foram aplicadas. A Sra. Monique afirma que o período de vigência

28

do plano está encerrando e esse é o momento de atualização dos objetivos e melhorar o planejamento

29

das metas para o próximo período. O plano regional terá que considerar que os mandatos não são

30

coincidentes no âmbito municipal e estadual. A região deve escolher o melhor período para aplicação do

31

plano. A Sra. Fátima Rezende afirma que o questionário enviado é interessante para expor todos os

32

detalhes e aprimorar o trabalho.

33

responsável pela conclusão da avaliação tendo em vista que esse grupo é constituído em todas as

34

regiões. A finalização do trabalho será apresentada em CIR e posteriormente encaminhada a SES. Todos

35

irão receber, via e-mail, o questionário para avaliação. Este possui campo para aplicação de nota e

36

espaço para comentários e sugestões. Dessa forma a CT, o GT e a SE/CIR, mediante o recolhimento

37

desse material, farão a conclusão coletiva regional. Na CIR do dia vinte e oito de novembro, em Duque

38

de Caxias, a CT deverá apresentar o material consolidado da região. II. Pactuação - 1. Representante

39

Regional da CIES para composição da CIES RJ. (SED/SUBG/SES-RJ) – A Sra. Patrícia esclarece

40

que a Superintendência de Educação em Saúde solicita, conforme a CI SUBG/SES número cento e vinte

41

e dois, de dois mil e dezesseis, a formalização da indicação de um titular e um suplente para a Comissão

42

de Integração Ensino-Serviço - CIES Metro I, para compor a CIES/RJ. Na reunião do dia vinte e sete de

43

setembro, em Nova Iguaçu foi eleito o Sr. Washington, técnico do município de Itaguaí, como

44

representante titular e Ana Claudia, do município do Rio de Janeiro como suplente da CIES Metro I, na

A Sra. Monique diz que a Câmara Técnica foi escolhida como
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CIES-RJ. A Sra. Monique sugere que estes nomes sejam pactuados. Após a entrada dos novos prefeitos

46

os nomes serão revistos. Sem discordância o assunto foi pactuado. 2. Metas dos Indicadores de

47

pactuação interfederativa e de monitoramento do âmbito municipal pactuados em CIT e metas do

48

rol de indicadores para monitoramento e avaliação das ações e serviços do SUS e fortalecimento

49

do planejamento em saúde no âmbito do estado do Rio de Janeiro pactuado em CIB – A Sra.

50

Monique esclarece que esse ponto trata dos indicadores pactuados na CIT, e que a partir deles as metas

51

municipais e estaduais precisam ser pactuadas, para pactuação em CIR e inserção no SISPACTO. E que

52

também foram pactuados na CIB, um conjunto complementar de indicadores e que também é necessário

53

que sejam pactuadas as metas relacionadas, com inclusão no FORMSUS. A Sra. Patrícia lembra que até

54

o dia trinta e um de outubro os municípios devem inserir os dados no sistema. Entretanto o SISPACTO

55

ainda não está aberto. Diz que o Estado do Rio de Janeiro estará acompanhando quarenta indicadores no

56

total, sendo vinte e oito elencados na CIT e doze elencados pela SES e municípios, em comum acordo,

57

após a oficina ocorrida no INTO. A Sra. Monique sugere que a pactuação seja Ad Referendum, tendo em

58

vista que os municípios ainda não tem acesso ao SISPACTO. O assunto foi pactuado Ad Referendum

59

com a concordância de todos. 3. Plano Regional da Rede Cuidado da Pessoa com Deficiência da

60

Região Metropolitana I - A Sra. Patrícia esclarece que o GT RCPD concluiu o seu plano de ação.

61

Consta no plano a planilha com os serviços que comporão a Rede. Por essa razão a Deliberação número

62

quatro de dois mil e quinze tornou-se inadequada. Portanto cabe pactuar a alteração do anexo II, a fim de

63

dar continuidade ao plano. Cabe ressaltar que neste anexo foram incluídas unidades do município de

64

Itaguaí e Nova Iguaçu à listagem anterior, que continha unidades do município do Rio de Janeiro, Duque

65

de Caxias, Belford Roxo e Mesquita. Sem discordância foi considerado pactuada a alteração do anexo II

66

da Deliberação número quatro. A Sra. Monique informa a inclusão de pauta do município do Rio de

67

Janeiro. 4. Aprovação do processo de habilitação de oito leitos de unidade intermediária Neonatal

68

Canguru da Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda - Sem observações a CIR considerou

69

pactuada a solicitação. III. Informes - 1. Bloqueio de repasse da VISA – A Sra. Patrícia esclarece que

70

este informe foi feito na CIB. Tem municípios estão em via de perder recursos da Vigilância Sanitária
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pela falta de dados no sistema. Complementa que não são todos os municípios da Região que estão com

72

problemas. 2. Rede Cegonha – acontecerá o monitoramento das maternidades a partir de novembro. O

73

Grupo Condutor da Rede Cegonha fez a discussão sobre os instrumentos de avaliação, a fim de

74

antecipar aos municípios o tipo de avaliação que será feita. A Sra. Dulce lembra que o valor do recurso é

75

pequeno. A Sra. Fatima Rezende diz que foi feito uma avaliação desse momento de monitoramento. A

76

conjuntura atual é ambígua porque ao mesmo tempo em que desfavorece, também tem o lado do

77

favorecimento: “para quem está saindo da gestão é importante ter a avaliação, tendo em vista que sai

78

documentado positivamente. A nova gestão que chegar vai encontrar um trabalho pronto para

79

funcionamento, tendo um período de seis meses, a partir da emissão do relatório, para adaptação e

80

adequação evitando a perda de verba”. Fala sobre a importância da presença de representantes dos

81

municípios que possuem maternidade na próxima reunião do dia sete. A Sra. Monique fala sobre o

82

prontuário eletrônico na atenção básica. Foi enviado um questionário que necessita ser respondido, para

83

que os municípios não percam os recursos. Há vários motivos para o não preenchimento. Há alguns

84

municípios estão sem internet. A Sra. Fátima Rezende sugere que algo deve ser feito em favor dos

85

municípios que estão com essa dificuldade. A Sra. Monique fala sobre a importância do questionário ser

86

preenchido. Que está com dificuldade entrar em contato com a SES, o COSEMS e o MS. A Sra. Dulce

87

diz que o financiamento do MS era para a conectividade dos municípios. Deu-se inicio a implantação do

88

sistema, entretanto todo trabalho foi paralisado e até o momento não houve uma satisfação quanto a

89

paralisação. A Sra. Monique diz que a respeito desse assunto serão feitos dois encaminhamentos.

90

Primeiro: o município com dificuldade de acesso ao sistema deve informar imediatamente à SES,

91

COSEMS e MS. Segundo: o município que não consegue imprimir procurar a Secretaria Executiva da

92

CIR Metro I, que estará ajudando nessa logística, a fim de que o município consiga cumprir essa

93

solicitação do MS. Inclui um terceiro tópico dizendo que a SES e o COSEMS façam uma nota técnica

94

para o MS sobre essa questão, solicitando informações sobre o programa de fornecimento de

95

conectividade. Não há garantia de que o sistema ainda esteja acessível. Os municípios que responderam

96

dentro do prazo foram: Duque de Caxias, Itaguaí, Magé, Mesquita, Queimados, Seropédica e Nova
5
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Iguaçu. Solicita a SE/CIR que faça contato com os municípios que não responderam. A Sra. Lídia

98

lembra que foi sugerida a criação de uma nova turma do curso da citopatologia antes da mudança de

99

gestão, a fim de garantir a capacitação. Para tanto os municípios se propuseram, na Câmara Técnica, de

100

nesta CIR, informar o nome dos profissionais para compor a turma. Somente o município de Duque de

101

Caxias indicou profissional. Dessa forma ficou acordado que a próxima turma seja formada no ano que

102

vem. A Sra. Monique lembra que os municípios devem responder ao formulário sobre GT de Regulação.

103

Municípios que responderam: Duque de Caxias, Itaguaí, Magé, Nova Iguaçu, São João de Meriti e

104

Seropédica. Municípios que não responderam: Belford Roxo, Mesquita, Japeri, Queimados, Nilópolis,

105

Rio de Janeiro. Quanto a resposta aos planos de arboviroses, desastres e sífilis da Vigilância em Saúde:

106

Belford Roxo, Itaguaí, Mesquita e Japeri responderam apenas sobre arboviroses; Duque de Caxias e

107

Magé respondeu a todos os planos; Nova Iguaçu, Seropédica e Rio de Janeiro responderam sobre

108

arboviroses e sífilis; São João de Meriti tem apenas resposta sobre sífilis; Nilópolis e Queimados não

109

responderam a nenhum dos planos. A Sra. Fátima Rezende complementa informações sobre o curso da

110

Rede Cegonha – cronograma: processo seletivo para contratação de dez avaliadores pela FIOTEC, sem

111

data prevista. Os candidatos não podem ser dos municípios que possuem maternidade. De sete a onze de

112

novembro haverá a capacitação no prédio da FIOCRUZ. Catorze de novembro começarão as visitas de

113

avaliação nas Maternidades Carmela Dutra e Maria Amélia Buarque de Holanda, ambas no município

114

do Rio de Janeiro. O término das visitas no Estado está previsto para o dia doze de dezembro. A Sra.

115

Monique informa que o Sr. Mario Sérgio – Superintendente de Vigilância Epidemiológica e

116

Ambiental/SES, enviará uma nota técnica sobre a vacina antirrábica humana. O pedido é que o grupo de

117

trabalho de vigilância em saúde faça uma reunião extraordinária junto com o NDVS para avaliação do

118

estoque das vacinas e a centralização dos polos de dispensação. A situação é crítica no país e requer a

119

atenção de todos. A nota será envia pela SE/CIR aos gestores. A recomendação é que os municípios

120

vacinem os animais com antirrábica. A Sra. Vivian solicita informações sobre a discussão anterior

121

relativa à regulação. A Sra. Monique informa que o questionário sobre regulação enviado aos municípios

122

é um produto do grupo de trabalho SES/COSEMS, que foi formado para discutir o assunto. Esse
6
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questionário irá subsidiar o trabalho do grupo. Dessa forma é muito importante que os municípios

124

respondam ao questionário, visto a peculiaridade de cada município. Devido à mudança dos prefeitos o

125

trabalho está prejudicado. Portanto o inicio efetivo se dará após a posse dos novos prefeitos. A Sra.

126

Vivian pede empenho da SES na cobrança dos questionários. Que sejam respondidos antes da mudança

127

de gestão, tendo em vista que os novos técnicos terão dificuldade em se familiarizar com o trabalho. A

128

Sra. Monique diz que a SE/CIR continuará solicitando aos municípios que entreguem os questionários, a

129

fim de obter resposta ainda esse ano. A Sra. Dulce questiona sobre o complexo regulador de Itaguaí e

130

Seropédica, em que o município fez todo processo, houve aprovação na CIB, foi para Brasília há três

131

anos e nada aconteceu. Atualmente a informação é de que o trâmite deverá ser repetido, tendo em vista a

132

nova portaria. Entretanto sem essa verba o complexo não poderá ser implantado. A Sra. Monique afirma

133

que esse ponto deverá ser incluído nas respostas às cobranças que os órgãos de controle estão fazendo ao

134

Estado e Municípios. Não há uma resposta única devido as particularidades de cada município. E esse é

135

um ponto importante a ser avaliado. 3. Informe CIB e Grupos de Trabalho no âmbito da CIR - Os

136

informes serão encaminhados aos gestores para os endereços eletrônicos. Não havendo mais assuntos a

137

serem tratados às doze horas deu por encerrada a reunião. Eu, Sidnéa Alvim da Silva, Assistente da

138

Secretaria Executiva da CIR Metro I lavrei e assinei a presente ata. Nova Iguaçu, vinte e dois de

139

novembro de dois mil e dezesseis.
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