ATA da 8ª Reunião Plenária Ordinária da CIR/Metropolitana II

1

Aos vinte e nove dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dezenove (29/08/2019), às dez

2

horas e trinta minutos (10h30min), deu-se inicio no Shopping de São Gonçalo, Avenida Boa

3

Vista, nº 100, bairro Boa Vista, no Município de São Gonçalo, a sétima 8a Reunião Ordinária da

4

Comissão Intergestores Regional da Região Metropolitana II contando com a presença dos

5

membros da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES): Nível Central Patrícia

6

Sant’Anna, Titular; Elisabet Pauer, Suplente do Nível Central e Ana Léa Lopes, Assistente

7

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

8

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

9

SES, de cinco (06) Secretarias Municipais de Saúde, sendo de dois (0) Secretários

10

Municipais de Saúde. E de três (06) suplentes: Itaboraí, Sônia Maria Rodrigues; Maricá,

11

Tereza Fernandes; Niterói, Maria José Pereira; São Gonçalo, Maria Auxiliadora

12

Rodrigues; Silva Jardim, Matheus Netto e Tanguá, Rodrigo Pereira. A Reunião também

13

contou com a presença Deise Miranda, Coordenadora do Núcleo Descentralizado de Vigilância

14

em Saúde (NDVS) da Metropolitana II; Rafaella Apolinario, Coordenadora de Planejamento em

15

Regulação de São Gonçalo; Roberta Andrade, Coordenadora de Regulação Metropolitana II;

16

Cássia Cattai, CREG Metropolitana II e Suely Osório; Apoiadora Regional do COSEMS. I –

17

PACTUAÇÃO: 1. Aprovação da Ata da sexta 7ª Reunião Ordinária da CIR/Metropolitana

18

II de dois mil e dezenoves (2019). Todos concordam. 2. Solicitação de pedido de

19

remanejamento do Teto de PPI de Média Complexidade de procedimentos ambulatoriais e

20

hospitalares do município de Niterói junto aos municípios executores, para recomposição

21

do teto do município de Niterói, em razão da organização da rede assistencial para oferta

22

dos mesmos. Alguns municípios informaram que receberam o oficio do município de Niterói,

23

somente na Câmara Técnica realizado no dia 22/08 e gostariam de ter um prazo para analisar o

24

pedido de remanejamento solicitado. Elisabet Pauer diz que o prazo para que os municípios
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25

concordem com aceite ou não, são 30 dias, após a data do recebimento dos ofícios e o mesmo

26

devem ser enviados para a Secretaria Executiva da CIR. Caso o município não der nenhuma

27

resposta (se concorda ou não) até o prazo de 30 dias, o remanejamento será pactuado na próxima

28

CIR. II - INFORMES: 1. Recurso de Emenda Parlamentar do município de Maricá

29

referente à proposta de aquisição de equipamento/material permanente para Unidade de

30

Atenção Especializada em Saúde. Elisabet relembra as que emendas parlamentares devem ser

31

enviadas diretamente para os setores responsáveis conforme acordado em CIB. 2. Solicitação de

32

pedido de Remanejamento de PPI dos procedimentos dos municípios de Silva Jardim, Rio

33

Bonito, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói para o município de Maricá, remanejamento do

34

município de Rio Bonito para o município de Duque de Caxias e remanejamento do

35

município de São Gonçalo para Niterói, solicitado pelo município de Maricá. Tereza

36

informa que encaminhará os aceites dos municípios para a Secretaria Executiva da CIR. 3.

37

Solicitação de pedido de remanejamento de PPI dos procedimentos de Oftalmologia de

38

média e alta complexidade do município de São Gonçalo para o município de Duque de

39

Caxias, solicitado pelo município de Maricá. Tereza informa que irá encaminhar os

40

ofícios e aceites para Secretaria Executiva da CIR. 4. Solicitação de pedido de

41

remanejamento do Teto de PPI de Consultas Médicas Especializadas do munícipio de Rio

42

Bonito para o município de Niterói.

43

documentações necessárias entregues para pactuação e ausência de representação do município

44

de Rio Bonito na reunião. 5. Apresentação da padronização do Diagnóstico do Planejamento

45

Regional. Rodrigo informa que solicitou a Área Técnica do Planejamento a atualização dos

46

leitos e após reunião com os gestores de cada município, os mesmos decidiram que devem

47

acrescentar alguns itens no Diagnostico da região e após a conclusão, enviarão para o setor

48

responsável. Elisabet informa que o Grupo de Trabalho da Região Metropolitana II deve rever os

49

cálculos de leitos cirúrgicos, pois não devem ser maiores que os leitos clínicos, e São Gonçalo

50

precisa rever o número de leito apresentado, pois a área técnica não concorda com o cálculo.

51

Patrícia informa que os municípios não podem trabalhar apenas com os dados de leitos

52

habilitados, deve levar em consideração também os leitos existentes. Os municípios precisam

Este item ficará para a próxima CIR, mediante
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53

verificar se há processos de habilitações abertos e o quantitativo de leitos no Sistema de Cadastro

54

Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES. 6. Situações de pendencia de Relatórios de

55

Gestão Municipais do Estado do Rio de Janeiro e descontinuidade do SARGSUS. Suely

56

informa que o SARGSUS irá acabar em dezembro, logo todos os gestores devem enviar todas as

57

pendencias o mais rápido possível para a área técnica. Quaisquer dúvidas podem entrar em

58

contato com o responsável do setor (disponível telefone para contato na nota técnica). Os

59

gestores informam que estão agilizando os relatórios pendentes. 7. Reforma e adequação do

60

prédio Instituto Médico Legal do município de Itaboraí para instalação do Serviço de

61

Verificação de óbito- SVO. Sonia informa como anda o processo de investimento do SVO.

62

Elisabet informa que o projeto contendo a planta arquitetônica do prédio IML deve ser entregue

63

a Superintendência de Vigilância Sanitária. 8. Edital de Seleção de Experiências Exitosas em

64

Educação Permanente em Saúde. As inscrições ocorrem até dia 30/08 pelo link:

65

www.saude.rj.gov.br/educacao-e-formacao-em-saude/acoes. Elisabet e Sônia repassam

66

informações sobre a inscrição. 9. Novos indicadores de pactuação bipartite relacionados à

67

AIDS

68

Encaminhamentos do Grupo de Trabalho de Programação Pactuada e Integrada (PPI).

69

Tereza solicita resposta referente à ampliação de cofinanciamento dos procedimentos solicitados,

70

consultas; ortopedia, joelho e coluna e oncologia. A Assistente Executiva informa que já foi

71

enviado para o setor responsável e estamos aguardando o retorno do mesmo para repassarmos as

72

devidas informações. Informa que a Região Metropolitana II está com uma fila muito grande nas

73

consultas de joelho e coluna, pois tem poucas vagas, com isso foi verificar a distribuição dessas

74

vagas para o Estado e identificou que, apenas dois municípios da Baixada Fluminense tem um

75

número de vagas alto de consultas de joelho e coluna, que considera um contrassenso. Portanto

76

solicita transparência e esclarecimento a Central de Regulação do Estado. Tereza também

77

questiona a demora sobre a resposta referente ao remanejamento dos recursos dos leitos RAPS,

78

pois não tem resposta desde o ano passado e solicita a Patrícia que verifique o andamento desse

79

remanejamento. A mesma informa que última reunião do GT de PPI foi colocada em pauta, as

80

solicitações de remanejamentos que estão ocorrendo na região e estão verificando sobre os

e

a

Violência.

Elisabet

repassa

informes

sobre

indicadores

bipartite.

10.
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81

critérios de solicitação de remanejamento. Não há novos encaminhamentos do GT de PPI. 11.

82

Encaminhamentos do GT Antônio Pedro e da Comissão de Acompanhamento do POA

83

Hospital Universitário do Antônio Pedro. Tereza Fernandez informa que o Hospital

84

Universitário Antônio Pedro (HUAP) já disponibilizou no sistema de Regulação de Niterói

85

(RESNIT) atendimento sub funções de pediatria, cirurgia oncológica e cirurgia urológica e em

86

agosto disponibilizaram vagas de um ultrassom de doppler, ultrassonografia e cintilografia.

87

Informa que todos os procedimentos que já foram autorizados pela Regulação de Niterói estarão

88

válidos os atendimentos até Dezembro. Informa também que o Hospital Universitário Antônio

89

Pedro está criando uma ficha contra referência dos pacientes, para que os municípios que tenham

90

atendimento laboratorial deem continuidade ao tratamento sendo possível no seu município. A

91

mesma solicita a CIR ajuda, para repassar os contatos dos coordenadores de regulação e a

92

Atenção Primaria, a fim de dar início nesse processo. 12. Calendário das Reuniões dos Grupos

93

de Trabalho, Comissões, Câmara Técnica e CIR - 2019. Ana Lea repassa as datas dos Grupos

94

de Trabalho e informa que passará novamente por e-mail. 13. Informes Extras. Tereza solicita

95

esclarecimentos ao Estado quanto ao posicionamento do remanejamento dos leitos de psiquiatria.

96

14. Informes COSEMS/RJ. Suely reproduz seus informes. A reunião foi encerrada às 13 horas.

97

Nada mais a tratar, Patrícia Sant’Anna deu por encerrados os trabalhos, antes convocando os

98

participantes para a próxima Reunião Ordinária, a se realizar no dia 25 de Setembro de 2019, às

99

09h30min. Eu, Ana Léa Lopes, Assistente (a) Executivo (a) da CIR Metropolitana II, lavrei e

100

assinei a presente ata. Niterói, 18 de Setembro de 2019.

Karine Medeiros
Secretario (a) Executivo da CIR
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Representante (Titular ou Suplente) Nível Central SES
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