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

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

1

Aos 31 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às 10 horas, deu-se início no

2

Instituto Vital Brazil, Rua Maestro José Botelho, número 64, Vital Brazil, no Município de

3

Niterói a primeira Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional da Região

4

Metropolitana II, contando com a presença dos membros da Secretaria de Estado de Saúde do

5

Rio de Janeiro (SES): Patrícia Sant’Anna; titular do Nível Central; Elisabet Pauer, suplente do

6

Nível Central; Camilla Costa; Secretária Executiva CIR Metro II. Secretarias Municipais de

7

Saúde: Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito e Silva Jardim. A Plenária contou com a

8

presença da representação da SES, de 5 (cinco) Secretarias Municipais de Saúde, sendo

9

3 (três) Secretários de Saúde: Simone Costa, Tereza Fernandes e Matheus Rodrigues. E

10

de 2 (dois) Suplentes: Niterói, Maria José Pereira e Itaboraí, Lesley Figueiredo. A

11

Reunião também contou com a presença de Patrícia Nelly Santos, Assessora; Omar Luis,

12

Chefe Controle e Avaliação; Fabiana Santanna, Assistente do Controle e Avaliação; Analice

13

Martins, Assessoria de Planejamento e Suely Osório, apoiadora do COSEMS. É dada a

14

palavra ao representante do Nível Central, para saudação. I – APRESENTAÇÃO: 1.

15

Regulação da rede de Oftalmologia da Região Metropolitana II. Patrícia informa que o

16

representante que Omar vai fazer a apresentação. Omar inicia sua apresentação explicando

17

como os municípios pactuados com Niterói, irão usar o sistema. Afirma que houve algumas

18

modificações, relembra que é organizado em filas por prioridades, de acordo com a

19

necessidade do paciente, feita em cima da regulação. Diz que irá trabalhar com dois conceitos,

20

cota física e financeira diferenciada de antes, que era trabalhada apenas com a cota física. A

21

linha de tratamento será a mesma estrutura anterior. Explica o passo a passo, o modo de

22

cadastro, os laudos anexados do paciente, o modo de regulação onde será avaliado o modo de

23

clemencia e a unidade executora, que recebe o paciente e terá que solicitar dois procedimentos

24

necessários para o tratamento do mesmo e o regulador terá que autorizar ou não. Termos

25

práticos, a Unidade de saúde entra no sistema através do seu acesso, clica em linha de

26

cuidado, selecionar o paciente, e avaliação oftalmológica, após deve associar ao seu

27

município. Terá o preenchimento de uma ficha, que são as informações mínimas que a
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28

atenção básica deve fornecer. Finalizar e assim será gerado o boleto para ser apresentado ao

29

paciente. O novo sistema terá como monitorar o paciente, indicando o que foi solicitado ao

30

paciente de cada procedimento, indicando através de cores como irá destacar o sistema.

31

Explica que para a cirurgia de glaucoma não é necessário o preenchimento da ficha, pois terá

32

que ser apresentado o laudo do oftalmologista dizendo as dificuldades do paciente, é

33

imprescindível a apresentação do laudo nesse aspecto. A previsão para esse sistema é para o

34

mês de março. Todos concordam. 2. Hospital Universitário Antônio Pedro. Patrícia diz que

35

a apresentação depende da presença do Hospital Antônio Pedro e da Tatiana Bozza para

36

maiores esclarecimentos. Tereza explica em relação ao POA de Niterói que no ano de 2017

37

foi pactuado que os municípios deveriam enviar as demandas para Niterói e este encaminhar o

38

cardápio ao Hospital Antônio Pedro. Feito isso, o Hospital afirmou que não conseguiria

39

atender a essas demandas. É sugerido então, que seja enviado um e-mail para a Secretária

40

Municipal de Saúde Maria Célia, a proposta de construção do POA de Niterói, e se não

41

houver o auxílio do Hospital Universitário Antônio Pedro, os Secretários Municipais de Saúde

42

irão convocar a representação do Hospital a reunião da CIR para prestar esclarecimentos.

43

Proposta com previsão de 3 meses. É esperada então a resposta da Secretária Municipal de

44

Saúde de Niterói. II – PACTUAÇÃO: 1. Aprovação da Ata da 11ª Reunião Ordinária da

45

CIR/Metropolitana II de 2017. Patrícia diz que a Tatiana precisa fazer alterações na ATA e

46

será pactuada na próxima reunião. Todos concordam. 2. Regulação dos pacientes de

47

Oncologia do município de São Gonçalo para o município de Rio Bonito. O item é

48

direcionado para a próxima reunião por conta da ausência do município de São Gonçalo.

49

Todos concordam. 3. Remanejamento de teto da PPI do município de Rio Bonito

50

atualmente em referência para os municípios de Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro

51

para o próprio município de Rio Bonito. Todos concordam. 4. Remanejamento de teto do

52

município de Rio Bonito; Aumento da frota do SAMU, 01 (uma) USB; Instalação de

53

uma nova Base Descentralizada no 2º Distrito. Mateus explica que já ouve funcionamento,

54

mas que não recebeu financiamento então esta é uma tentativa novamente da habilitação da

55

base. Tereza diz para incluir no Plano da RUE. Todos concordam. 5. Termos de

56

Compromisso para aquisição de equipamentos permanente de ambulância tipo A e
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57

equipamentos odontológicos para equipe de Saúde Bucal do município de Silva

58

Jardim/RJ. Tereza relembra aos outros gestores a importância deles enviarem também seus

59

Termos de compromisso. Os municípios então, que não haviam inserido seus termos de

60

compromisso, incluíram na hora da reunião. Dentre eles o Termo de Compromisso de

61

Equipamentos Odontológicos e Termo de Compromisso Ambulância do município de São

62

Gonçalo, Rio Bonito e Tanguá; a proposta de aquisição de equipamentos / material

63

permanente do município de maricá e seus termos e compromisso sendo referentes à três

64

consultórios odontológicos, uma ambulância tipo A, duas vans transporte sanitário, um

65

consultório odontológico e os termos de compromisso de aquisição de equipamentos e

66

material permanente do município de Itaboraí. Todos concordam. 6. Diagnóstico dos Grupos

67

Técnicos da Região Metropolitana II. Patrícia sugere que seja revisto os representantes dos

68

Gt’s e assim encaminhado aos gestores para que estes possam afirmar se os representantes

69

permaneceram os mesmos ou se irá ter alteração. Todos concordam. 7. Termos de

70

Compromisso do SAD e CAPS do Município de Maricá. Teresa diz para Simone para

71

aguardar a resposta do Lenine para ter a certeza se é necessário incluir no Plano da RUE.

72

Todos concordam. III – INFORMES: 1. Reprogramação de Teto da Rede de Cardiologia

73

para o município de Rio Bonito. / Solicitação que a Rede de Cardiologia do Município de

74

Silva Jardim permaneça 50% no Município de Cabo Frio e os outros 50% seja pactuado

75

para o Município de Macaé. / Remanejamento de teto da PPI do município de

76

Maricá atualmente em referência para os municípios de Niterói, e Cabo Frio para os

77

municípios de Macaé e Itaperuna. Patrícia afirma que como os três itens buscam a mesma

78

solicitação, eles tornam-se um item só. Diz que falta o envio do município de Itaboraí, e que

79

nesta reunião será passado como informe com segue o fluxo da PPI, na próxima reunião será

80

inserido como Pactuação. 2. Rede de Urgência e Emergência - Composição do Gt e

81

discussão do plano de Ação Regional da Rede de Urgência. Já discutido no item 6 de

82

Pactuação, Tereza relembra para reencaminhar a grade de referência para Flávia coordenadora

83

do Gt da RUE. 4. Calendário das Reuniões dos Grupos de Trabalho, Comissões, Câmara

84

Técnica e CIR - 2017. Camilla diz que as próximas reuniões de CT e CIR serão no auditório

85

do NEPP em Niterói, pela falta de disponibilidade no auditório do IVB. O convite será
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86

enviado pela mesma, próxima à data. 5. Informes COSEMS/RJ. Suely reproduz seus

87

informes, relembrando a reunião para falar sobre a Portaria 3992 - Bloco de Financiamento

88

Região Metropolitana II com a presença do Dr. Mauro COSEMS. A reunião foi encerrada às

89

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

90

convocando os participantes para a próxima Reunião Ordinária, a se realizar no dia 27 de

91

Fevereiro de 2017, às 09h30min. Eu, Camilla Gargaglione, Secretário (a) Executivo (a) da

92

CIR Metropolitana II, lavrei e assinei a presente ata. Niterói, 06 de fevereiro de 2017.

Camilla Gargaglione
Secretário Executivo da CIR

Secretário Municipal de Saúde

Representante Nível Central SES
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