ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL– CIR/METRO II

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-METRO II

1

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, às 10 horas e 30 minutos,

2

deu-se início na Policlínica de Especialidades Dr. Sylvio Picanço, na Avenida Amaral Peixoto,

3

nº169, 6º Andar, Centro, Niterói; a 5ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional

4

da Região Metropolitana II, contando com a presença das representantes da Secretaria de

5

Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) Ceres Albuquerque; Rubem Pereira Filho

6

(Coordenador da CIR Metro II) e das Secretarias Municipais de Saúde: Sonia Saldanha

7

(Suplente de Itaboraí); Carlos Alberto Malta Carpi (Gestor de Maricá); Gisela Motta de Miranda

8

(Gestor de Niterói); Maria Juraci Andrade Dutra (Gestora de Rio Bonito); Mariene Miranda

9

(Suplente de Silva Jardim) e Daniéster Coelho Braga (Secretária Executiva da CIR-Metro II). A

10

Plenária contou com a presença de 5 Secretarias Municipais de Saúde, sendo 3 Secretários

11

de Saúde (Maricá, Niterói e Rio Bonito) e de 2 Suplente (Itaboraí e Silva Jardim); ficou sem

12

representação a Secretaria Municipal de São Gonçalo e Tanguá. É dada a palavra ao

13

Representante do Nível Central, Ceres Albuquerque que agradece a presença de todos e dá

14

as boas-vindas.

15

Extraordinária anterior foi aprovada. II- INFORMES: 1 – Cronograma de visitas do PAHI; Foi

16

informado aos municípios de Silva Jardim e Rio Bonito sobre o calendário de visitas do PAHI.

17

A primeira visita será em Maio (visita de orientação), a segunda visita será em Julho (visita de

18

orientação e evolução), a terceira visita será em Outubro (visita de orientação e evolução) e a

19

quarta visita será em dezembro (visita de avaliação). 2 - Telessaúde Brasil Redes na

20

Atenção Básica: Foi solicitado aos municípios que encaminhassem à CIR Metro II sua

21

situação atual e demandas a cerca do Telessaúde, essas questões serão encaminhadas à

22

área técnica da SES para esclarecimentos.

23

indicadores do Pacto: Foi informado o cronograma prévio para as pactuações dos 31

24

indicadores do Pacto que ocorrerá nos meses de Junho e Julho. Conforme a seguir: 1- Até 4

25

de junho: Envio de material pelas áreas técnicas da SES às CIR; 2- De 4 a 30 de junho:

26

Câmaras Técnicas Ampliadas (com o Comitê de Monitoramento e Avaliação Regional), CIR

I- EXPEDIENTE: 1- Leitura e Aprovação da Ata: A Ata da Reunião

3 - Cronograma para pactuação dos
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27

extraordinárias para negociação e pactuação das metas, correspondentes à esfera municipal

28

para o ano de 2012, aprovação nos Conselhos Municipais de Saúde e registro e validação no

29

SISPACTO pelas SMS. 3- De 1 de a 13 de julho: Homologação das metas municipais pelas

30

Secretarias Executivas das Comissões Intergestores Regionais. 4- De 13 a 31 de julho:

31

Pactuação na CIB-RJ das diretrizes, objetivos, metas e indicadores correspondentes à esfera

32

estadual, aprovação no CES e registro e validação no aplicativo SISPACTO. Homologação. 4

33

– Apoiadores do COSEMS em CT e CIR: Foi informado sobre o Projeto Apoiadores

34

Regionais – COSEMS/RJ que tem por objetivo apoiar gestões municipais no processo de

35

pactuação e articulação interfederativa; participar e acompanhar as reuniões das Comissões

36

Intergestores Regional (CIR); dar apoio na pactuação e acompanhamento na elaboração do

37

Contrato Organizativo de Ação Pública na Saúde (COAP); participar dos espaços colegiados

38

prioritários para construção do Apoio Regional, compreendendo: CIR (Pleno e Câmara

39

Técnica), CIB, Assembleias do COSEMS-RJ e Reuniões da Diretoria do COSEMS-RJ;

40

visitação aos Municípios, quando houver demanda;

41

pactuação interfederativa, em especial reuniões de construção das Redes de Atenção à

42

Saúde; participar dos processos de construção e pactuação do COAP; participar do

43

Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde; Participar de eventos organizados

44

ou apoiados pelo COSEMSRJ. O projeto foi encaminhado por e-mail aos gestores. 5 –

45

Revisão da PPI – Dr. Rubem informa que haverá uma reunião da CT no dia 23.05.2012 para

46

iniciar o processo de revisão da PPI e esclarecimentos sobre o SISPPI. III - ORDEM DO DIA:

47

1 – Projeto de Mutirão de Cirurgias do HOF: A gestora de Niterói, Gisela Motta, relata que o

48

levantamento da demanda reprimida da região foi realizado bem como o levantamento de

49

quantidade de materiais necessários para cada cirurgia. Ressalta que para agilizar o início do

50

processo será necessário auxílio com a compra dos materiais utilizados para as cirurgias.

51

Gisela refere que há necessidade de que os municípios contribuam enviando médicos

52

anestesistas para compor as equipes, o Gestor de Maricá se compromete em encaminhar um

participar dos espaços regionais de
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53

médico anestesista para o processo. Dr. Rubem relata que o Subsecretário de São Gonçalo

54

também havia disponibilizado um médico anestesista para integrar o projeto e sugere que os

55

materiais necessários para as cirurgias podem ser solicitadas ao Estado. Ceres sugere que a

56

CIR Metro II encaminhe um ofício ao Secretário da SAS solicitando o auxílio com os materiais

57

para compor o projeto. Gisela reafirma que a possibilidade da contribuição do Estado com os

58

materiais para as cirurgias darão maior celeridade ao processo. 2 - Subsídios para a reunião

59

REHUF: Gisela relata que recebeu um Ofício- Circular Conjunto CGHUF S/SES/MEC-

60

DRACE/MS nº 001/2012 de 13 de Abril de 2012, convocando o Diretor do Hospital

61

Universitário Antônio Pedro, secretário Estadual de Saúde, Magnífico Reitor da Universidade

62

Federal Fluminense e ela, enquanto Secretária Municipal de Saúde, para uma reunião no dia

63

22 de Maio em Brasília, onde a pauta a ser discutida será o Hospital Universitário Antônio

64

Pedro na perspectiva do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários

65

Federais – REHUF.

66

reestruturação e revitalização dos hospitais das universidades federais, integrados ao Sistema

67

Único de Saúde (SUS), nos termos do art. 4o da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990. O

68

REHUF tem como objetivo criar condições materiais e institucionais para que os hospitais

69

universitários federais possam desempenhar plenamente suas funções em relação às

70

dimensões de ensino, pesquisa e extensão e à dimensão da assistência à saúde. Dr. Rubem

71

informa que na última reunião do REHUF foram apresentados relatórios favoráveis ao HUAP

72

no sentido de contribuir para que o mesmo receba a verba do REHUF e cumpra o POA-

73

HUAP. Dra Gisela esclarece que sua intenção é apresentar o relatório da situação real do

74

cumprimento das metas pelo HUAP com relação ao pactuado no POA-HUAP 2011 e

75

considera pelo caráter regional do HUAP, se faz necessário que na reunião do REHUF algum

76

representante da região esteja presente. Fica acordado que o Dr. Carlos Malta Carpi irá à

77

reunião como representante da Região Metropolitana II e Vice Regional do COSEMS-RJ.

78

Além disso, a Gestora de Niterói sugere que durante a reunião do GT do POA – HUAP que

Dr. Rubem esclarece que o REHUF é um programa destinado à
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acontecerá nessa tarde (17.05.2012), sejam elaborados os subsídios para a reunião do dia

80

22.05.2012 com o REHUF. Ceres afirma que durante a tarde, na reunião do GT POA-HUAP, é

81

preciso que sejam levantadas as demandas reais para a questão e que na reunião com o

82

REHUF seja exposta a realidade do HUAP com a região e o POA-HUAP. Dr. Rubem afirma

83

que entre a realidade e o que foi pactuado no POA-HUAP 2011 existe uma discrepância que

84

compromete a assistência à saúde dos usuários do SUS na Metropolitana II, completa

85

mostrando que no POA-HUAP o hospital disponibiliza 267 leitos no sistema de regulação e na

86

realidade nunca houve nenhum leito para a regulação. Além disso, o HUAP não oferece

87

informações sobre suas filas, como por exemplo, alta complexidade em cirurgias

88

cardiovasculares; esclarece que nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012 o HUAP recebeu

89

pelas 665 AIHs e destas apenas 16 haviam sido encaminhadas pelo complexo regulador.

90

Após ampla discussão, os gestores concordam que no próximo POA fique claro que o

91

pagamento ao HUAP seja condicionado ao compromisso de implantação dos sistemas de

92

regulação definidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (SES) e

93

pela Secretaria de Saúde de Niterói. 3 – Referência de Oncologia para Rio Bonito: Foi

94

aprovado por consenso que a referência dos pacientes de Itaboraí, Maricá, São Gonçalo,

95

Silva Jardim e Tanguá para tratamento de Oncologia no Município de Rio Bonito. A próxima

96

Reunião Ordinária da CIR Metro II foi marcada para o dia 26 de Junho, às 10h, em Rio Bonito,

97

com endereço a confirmar. A reunião foi encerrada 11h e 45 minutos, sem nenhum outro

98

ponto levantado pelos participantes, foram concluídos os trabalhos. Eu, Daniéster Coelho

99

Braga, Secretária Executiva da CIR Metro II lavrei e assinei a presente ata. Niterói, 24 de Maio

100

de 2012.
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