GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA GERAL
COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL METROPOLITANA II

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL- Metro II
1

Aos vinte e cinco dias do mês de Abril do ano de dois mil e treze, às 10:00 horas e 35 minutos, deu-

2

se início no Pronto Socorro de Alcântara a Terceira Reunião Ordinária da Comissão Intergestores

3

Regional da Região Metro II do corrente ano, contando com a presença dos representantes da

4

Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) Ceres Albuquerque (representante titular

5

de nível central na CIR Metro II); Daniéster Coelho Braga (CIR Metro II); das Secretarias Municipais

6

de Saúde: Omar Luiz Rocha da Silva ( Suplente de Niterói); Abel Martinez (Suplente de São Gonçalo);

7

Élio Fernandes Campos Filho (Gestor de Silva Jardim) e Tereza C. A. Fernandes (Suplente de Silva

8

Jardim) e Representante do Telessaúde Brasil Redes Ana Caroline Almeida. A Plenária contou com a

9

presença da representação da SES, de 3 Secretarias Municipais de Saúde da Região, sendo 1

10

Secretário de Saúde (Silva Jardim) e de 3 Suplentes (Niterói, São Gonçalo e Silva Jardim). Ceres

11

Albuquerque dá início à reunião dando as boas-vindas e ressalta que, pela falta de quorum, não será

12

possível pactuar a ata da reunião ordinária do mês de Março e a presente reunião constará

13

basicamente apresentação e informes. I - APRESENTAÇÃO: 1- Telessaúde Brasil Redes da UERJ:

14

Ana Caroline Almeida apresenta o Telessaúde Brasil Redes da UERJ, um núcleo da UERJ, que tem

15

como missão organizar, implantar e dar sustentabilidade a projetos em telemedicina e telessaúde nas

16

áreas de pesquisa colaborativa, tele-educação e teleassistência. Visando facilitar a divulgação

17

nacional e internacional de conhecimentos e experiências em telemedicina e telessaúde, fornecendo o

18

acesso a especialistas reconhecidos na área em todo o mundo e contribuir para a qualidade dos

19

serviços de saúde, utilizando o acesso à teleconsultoria e ao telediagnóstico através de peritos

20

reconhecidos mundialmente na área. Caroline apresenta o portal e as opções que os municípios, ao

21

aderirem ao projeto, poderão disponibilizar para seus profissionais. O Telessaúde UERJ disponibiliza

22

um espaço destinado ao envio de dúvidas clínicas e gerais, por profissionais que atuam no SUS, para

23

segunda opinião de uma equipe multiprofissional especializada; além disso, disponibiliza de um

24

sistema de apoio à telediagnóstico em radiologia, teleconferências e webconferências. Informa que

25

para acessar à teleconsultoria, basta ter acesso à Internet banda larga, um computador ou dispositivo

26

móvel: celular Android, Ipad ou Iphone. Ao final, Ana Caroline disponibiliza seus contatos para os

27

municípios que requererem maiores informações. II - INFORMES: 1- PMAQ - Etapa de

28

Contratualização: Os prazos para a etapa de contratualização vão do dia 15 de abril a 31 de maio; 21
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Unidade Móvel de Tomografia Computadorizada – A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de

30

Janeiro - SES, têm disponibilizado Unidades Móveis de Tomografia Computadorizada - UMTC, para

31

todo o estado. Foram eleitos alguns municípios como "municípios-pólo" e são atendidos também aos

32

municípios próximos. Silva Jardim é um município pólo, e os municípios beneficiados são: Rio Bonito,

33

Itaboraí e Tanguá. A UMTC está alocada Praça Amaral Peixoto, em frente à prefeitura, Centro, desde

34

o dia 17de abril, com a montagem da estrutura para atendimento aos pacientes (container climatizado

35

para recepção e acolhimento dos pacientes, com TV, água gelada) a previsão de término será no dia

36

27 de abril de 2013. O horário de atendimento será das 07:30 às 18:30h, podendo ser estendido até às

37

20:00 h, e no sábado de 07:30 às 15:00 h. Dr. Élio, gestor de Silva Jardim, solicita aos municípios que

38

encaminhem suas demandas pois o número de atendimentos está abaixo do previsto. A secretaria

39

executiva da CIR Metro II encaminhará um e-mail reforçando aos municípios vizinhos beneficiados a

40

importância de encaminharem seus pacientes ao atendimento na UMTC. 3- GT Dengue: Foi reforçado

41

que os municípios de Niterói e Tanguá não estão participando das reuniões do grupo de trabalho, o

42

que esvazia as discussões. As reuniões acontecem quinzenalmente, por decisão da região, mesmo

43

estando em período epidêmico e a necessidade é de se implantar a Sala de Situação, com reuniões

44

semanais. 4– Reunião da RUE: O Plano de Urgência e Emergência da Região Metropolitana do

45

Estado do Rio de Janeiro, Metro I e Metro II, têm sido discutido em reuniões com coordenadores

46

municipais de urgência e emergência, com a SES e apoiador do MS. Para isso, a Coordenação de

47

Urgência e Emergência da SES, solicitou apoio das CIR para a identificação junto aos Secretários, da

48

pessoa responsável nos Municípios pela Urgência e Emergência, com contato de e-mail e telefone,

49

através de ofício, conforme foi solicitado por e-mail. 5– GT PPI: Na 1ª Reunião Extraordinária da CIR,

50

com pauta única PPI, foi pactuado a criação do GT Regional de PPI. Com o objetivo de discutir,

51

analisar e rever referências na PPI regional. O GT seria composto de um representante indicado pelo

52

secretário e o técnico que atua diretamente com a PPI de cada município e a presença de um técnico

53

do Estado, mediante demanda do GT. Ceres sugere que, passada a Oficina de Planejamento

54

Regional, o GT de Planejamento passe a discutir a PPI e esclarece que a crescente demanda de

55

grupos de trabalho na região a preocupa, uma vez que os técnicos indicados são basicamente os

56

mesmos e muitas reuniões pode não ser tão eficaz para as discussões. 6– Pauta da CT e CIR:
2
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Daniéster reforça que, de acordo com o Regimento Interno da CIR, existe um prazo mínimo para envio

58

de pedido de pauta na CT e CIR e salienta a importância desse prazo ser cumprido. Não tendo mais

59

assuntos a ser discutido, a reunião foi encerrada e a próxima reunião ordinária da CIR Metro II foi

60

marcada para o dia 28 de Maio, em Niterói, com pauta e local a serem definidos posteriormente. Eu,

61

Daniéster Coelho Braga, secretária executiva da CIR Metro II, lavrei e assinei a presente ata. Niterói,

62

12 de junho de 2013.
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