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

ATA da 2ª Reunião Plenária Ordinária da CIR/Metropolitana II

1

Aos 27 dias do mês de fevereiro 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 segunda 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): Elisabet Pauer, suplente do Nível Central; Camilla Costa; Secretária

6

Executiva CIR Metro II. Secretarias Municipais de Saúde: Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio

7

Bonito, Silva Jardim, São Gonçalo e Tanguá. A Plenária contou com a presença da

8

representação da SES, de 7 (sete) Secretarias Municipais de Saúde, sendo 3 (três)

9

Secretários de Saúde: Simone Costa, Tereza Fernandes e Rita Gomes. E de 4 (quatro)

10

Suplentes: Niterói, Maria José Pereira; Itaboraí, Lesley Figueiredo; São Gonçalo, Maria

11

Auxiliadora; Tanguá, Rodrigo Pereira. A Reunião também contou com a presença de

12

Fabiana Santanna, Assistente do Controle e Avaliação; Marcus Roca , Coordenador da Saúde

13

Mental; Sônia Maria Rodrigues, Sub Secretaria de Itaboraí; Rafaella Pinheiro, Coordenadora

14

de Planejamento e Regulação; Deivid Cresci sub. Regulação e Controle e Suely Osório,

15

apoiadora do COSEMS. É dada a palavra ao representante do Nível Central, para saudação.

16

Elisabeth dá início à reunião e agradece a presença da Sr.ª Rita Gomes, nova Secretária

17

Municipal de Rio Bonito e da Maria Auxiliadora que está como representante suplente de São

18

Gonçalo. É passado a palavra para Dra. Mônica, que fará uma apresentação sobre o estudo

19

dos fluxos de regulação assistencial para o acesso ao diagnóstico do câncer de mama na Metro

20

II. I – APRESENTAÇÃO: 1. Estudo dos fluxos de regulação assistencial para o acesso

21

ao diagnóstico do câncer de mama na Região Metropolitana II. Monica inicia sua

22

apresentando explicando que o objetivo da apresentação é trazer uma proposta do estudo que

23

será desenvolvido no mestrado, uma vez que o estudo vai se ambientar na metropolitana II.

24

Diz que esse mestrado é profissional de saúde em família, é realizado pelo ABRASPO

25

(Associação Brasileira de Psicologia Social), é sua primeira adição e tem abrangência

26

nacional. Informa que a ideia é compreender como essa discussão da regulação psicossocial é

27

gerada nas regiões. Objetivo geral é identificar e oferecer o processo de regulação
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28

psicossocial para ações de detecções precoces do câncer de mama na região, em específico

29

identificar estrutura emocional para o processo regulatório; identificar os fluxos e identificar

30

os nos críticos para o desenvolvimento dessas ações. Mônica diz que a intenção é trabalhar

31

desde atenção básica até a porta de entrado dos serviços especializados, diz que é uma doença

32

que cada vez mais é prevalente no nosso país em especial na nossa região e no estado. É uma

33

das doenças crônicas não transmissíveis de muita prevalência no estado do Rio de Janeiro e a

34

dificuldade que a nossa população tem de acesso ao diagnóstico, ao serviço especializado, o

35

alto custo do tratamento e como é necessário estruturar a rede e dar conta; acesso a

36

mamografia, a biopsia, a consulta da mastologia oncológica e unidade especializada. Esse

37

estudo pretende então contribuir para o conhecimento para as redes regionais de saúde; como

38

estamos conseguindo fazer mecanismos de ação, ou seja, de idas e vindas, o fio condutor para

39

esse estudo são os procedimentos necessários para a detecção precoce e buscar os fatores que

40

possam estar influenciando no desempenho desse sistema. Mônica diz que a proposta também

41

é fazer uma devolutiva para o contexto da CIR a discussão e desenvolvimento desse trabalho,

42

pois pode vir a contribuir para melhora desse processo na região. II – PACTUAÇÃO: 1.

43

Aprovação da Ata da 11ª Reunião Ordinária da CIR/Metropolitana II de 2017 e 1ª

44

Reunião Ordinária da CIR/Metropolitana II de 2018. Todos concordam. 2. Regulação

45

dos pacientes de Oncologia do município de São Gonçalo para o município de Rio

46

Bonito. O item é direcionado para a próxima reunião, pois o Gestor do município não estava

47

presente, e o representante não sabia sobre o item, fica acordada então uma reunião entre o

48

município de São Gonçalo e Rio Bonito para tratarem sobre a discussão e fechamento de

49

fluxo de regulação dos pacientes de Oncologia; pois São Gonçalo não estaria dando resposta

50

ao município de Rio Bonito. Todos concordam. 3. Reprogramação de Teto da Rede de

51

Cardiologia para o município de Rio Bonito. Solicitação da vinda da SAECA/SES na

52

próxima reunião da CIR para apresentação e esclarecimentos sobre a nova programação da

53

Rede de Cardiologia da região, tendo em vista o pedido de remanejamento dos municípios

54

pela PPI; Elisabet ressalta que os itens 3, 4, 5 e 6 falam sobre o mesmo assunto. 4. Solicitação

55

que a Rede de Cardiologia do Município de Silva Jardim permaneça 50% no Município

56

de Cabo Frio e os outros 50% seja pactuado para o Município de Maricá. Documentação
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57

já enviada. 5. Remanejamento de teto da PPI do município de Maricá atualmente em

58

referência para os municípios de Niterói, e Cabo Frio para os municípios de Macaé e

59

Itaperuna. Documentação já enviada. 6. Reprogramação de Teto da Rede de Cardiologia

60

para o Município de Itaboraí, divindo na proporção de 50% para o Município de Cabo

61

frio

62

Credenciamento/habilitação do serviço de radioterapia do Hospital Regional Darcy

63

Vargas. O município de Rio Bonito receberá um equipamento para abertura do serviço no

64

Hospital. 8. Habilitação da Unidade de Atendimento Médico Emergencial (AME), como

65

UPA 24 horas, Tipo II, do município de Itaboraí. Habilitação da Unidade de atendimento

66

como UPA, do município de Itaboraí – e fazer a inclusão no Plano Regional da RUE da Metro

67

II. 9. Análise e aprovação das Propostas do ano de 2017 relacionadas abaixo, solicitadas

68

ao Ministério da Saúde pelo Município de Niterói. Maria José fala sobre as propostas e

69

seus recursos, assim como mostra os documentos já encaminhados. 10. Pactuação dos Leitos

70

em Saúde Mental entre os municípios Tanguá e Itaboraí. São ao todo 08 leitos no Hospital

71

Municipal Conde Leal Junior; Itaboraí, e 02 leitos serão disponibilizados para os usuários de

72

Tanguá, a partir do fluxo de encaminhamento/atendimento acordado entre os dois municípios;

73

11. Pactuar a Deliberação de utilização do rendimento dos recursos financeiros da

74

educação permanente da Metro II, alocado no município de Niterói. Os profissionais

75

deverão apresentar posteriormente Relatório sobre a sua participação no evento; será feita

76

então uma deliberação constando as trinta (30) vagas, sendo duas para os Municípios de

77

Tanguá e Silva Jardim, quatro vagas para os Municípios de Maricá, Rio Bonito,

78

Itaboraí e o Grupo de Trabalho da CIES, e cinco vagas paras os Municípios de São

79

Gonçalo e Niterói. Lembrando que uma das vagas por município é garant ida para um

80

membro da Câmara Técnica. As vagas podem ser remanejadas entre os municípios de

81

acordo com a necessidade da Região, e o Secretário Municipal de Saúde poderá

82

utilizar uma das vagas se for do interesse. A disponibilização das vagas está

83

condicionada a apresentação de trabalhos pelos municípios. O custeio para

84

participação dos técnicos envolve: a inscrição no congresso, passagens aéreas,

85

translados entre aeroporto/hotel/local do evento e alimentação (jantar), sendo de

e

50%

para

o

Município

de

Macaé.

Documentação

já

enviada.

7.
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86

responsabilidade dos técnicos a apresentação dos comprovantes de despesas

87

realizadas; III – INFORMES: 1. Calendário das Reuniões dos Grupos de Trabalho,

88

Comissões, Câmara Técnica e CIR - 2017. 5. Informes COSEMS/RJ. Suely reproduz seus

89

informes, Falando sobre o PIUBS; Portarias do Período; Sargsus; Relatório Quadrimestral;

90

Audiência Pública; SIOPS - prazos; Febre Amarela; - Fluxo de encaminhamento de emendas

91

parlamentares para CIB; Criação de evento Roda de Conversa na região, junto com a Baixada

92

Litorânea para troca de experiências exitosas nos municípios. A reunião foi encerrada às 12

93

horas. Nada mais a tratar, Elisabet Pauer deu por encerrados os trabalhos, antes convocando

94

os participantes para a próxima Reunião Ordinária, a se realizar no dia 28 de Março de 2018,

95

às 09h30min. Eu, Camilla Gargaglione, Secretário (a) Executivo (a) da CIR Metropolitana II,

96

lavrei e assinei a presente ata. Niterói, 13 de Março de 2017.

Camilla Gargaglione
Secretário Executivo da CIR

Secretário Municipal de Saúde

Representante Nível Central SES
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