ATA da 4ª Reunião Plenária Ordinária da CIR/Metropolitana II
1

Aos 27 dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte e um, às 10 horas e 00 minuto, deu-se

2

início

3

br.zoom.us/j/93908134089?pwd=Q3ZvSWhGalUzWGNQNFNzNElwYm9hdz09

4

Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional da Região Metropolitana II, contando

5

com a presença dos membros da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES): Patrícia

6

Sant’Anna, Representante Nível Central; Elisabet Pauer, Suplente Nível Central; Karine

7

Medeiros, Secretária Executiva da CIR Metro II e Ana Léa Lopes, Assistente Executiva da CIR

8

Metro II. Secretarias Municipais de Saúde: Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim,

9

Maricá, e Tanguá. A Plenária contou com a presença da representação da SES, de seis (06)

10

Secretarias Municipais de Saúde, sendo de cinco (05) Secretários Municipais de Saúde:

11

Rodrigo Alves, Secretário de Saúde do município de Niterói; Daiana Albino, Secretária de

12

Saúde do município de Rio Bonito; Érica Guimarães, Secretária de Saúde do município de

13

Silva Jardim; Simone Massa, Secretária de Saúde do município de Maricá e Rodrigo

14

Pereira, Secretário de Saúde do município de Tanguá e um (01) suplente: Rafaella

15

Apolinário, Secretaria de Saúde do município de São Gonçalo. A reunião também contou

16

com a presença de Suely Osório, Apoiadora Regional do COSEMS; Tereza Abraão, Suplente do

17

município de Maricá; Luís Otavio Carvalho, representante Câmara Técnica do município de Rio

18

Bonito; Clarice Gdalevici - Gerência de hepatites virais; Marcia Reis - Superintendência de

19

Regulação da SES; Tatiana Maximiano, Central de Regulação Regional – CREG Metropolitana

20

II e Deise Miranda- coordenadora do NDVS- Metropolitana II. A Sr.ª Patrícia Sant’Anna dá

21

início à reunião e apresentam-se todos os representantes presentes. I. APRESENTAÇÃO: 1.

22

Regulação das internações por COVID-19: Panorama Regional.

23

apresenta os dados em gráficos, extraídos do sistema de regulação do Estado, informando as

24

solicitações de internação por semana, tipo de leito e as solicitações de internação por município

25

no último mês. Após a apresentação o município de Maricá informa que tem recebido aumento

26

de solicitações externas de pedido de leito por parte dos outros municípios, como exemplo, da

27

Baixada Litorânea e quer saber como está essa situação nos outros municípios. Sr.ª Marcia Reis

no

aplicativo

Zoom

através

do

link

https://conasemsa

quarta

A Sr.ª Marcia Reis

28

esclarece que o aporte de leitos da Região Metropolitana II é do Estado também, ofertados para

29

unidades com assistência desassistida, como no caso das UPAS, para que o cidadão tenha acesso

30

a regulação de acesso aos leitos. E nesse caso o município de Maricá está regulado para poder

31

ofertar esses leitos para a Baixada Litorânea. Informa ainda, que não sabe dizer se há aumento de

32

número de caso, pois não observou esse aumento no cenário geral apresentado, mas certamente

33

pelas demandas que surgem na Metropolitana II, é possível oferecer leitos da Baixada Litorânea

34

sem comprometer a região. A Sra. Tatiana pede a palavra e esclarece aos gestores que a oferta de

35

leitos da Metropolitana II para outras regiões, só ocorre quando todos os pacientes das unidades

36

assistida da região foram concluídos. Ou seja, quando não há mais pacientes nas unidades

37

assistidas é prestado atendimento para os pacientes da Baixada Litorânea. 2. Cenário de

38

arboviroses e atualização da COVID-19 na Região Metropolitana II. A Sr.ª Deise Miranda

39

apresenta o Cenário de Arbovirose, COVID-19 e Campanha Vacinal de Influenza. II.

40

PACTUAÇÃO. 1. Aprovação da Ata da 3ª Reunião Ordinária da CIR/Metropolitana II de

41

2021. A minuta da Ata foi disponibilizada aos gestores por e-mail para sugestões de inclusões e

42

revisão do texto e pactuação na 4ª Reunião Plenária da CIR de 2021. Todos concordam. 2.

43

Dispensação de medicamentos para hepatites virais, com definição das unidades

44

dispensadoras na região e da utilização do SICLOM como sistema de informação para

45

gestão clínica e logística. A Sr.ª. Clarice apresenta a dispensação de medicamentos e explica

46

que essa proposta é oriunda de uma portaria ministerial de julho 2020 sobre a migração do

47

componente especializado das hepatites B e C para o componente estratégico. Esclarece que a

48

proposta de rede de farmácias municipais que funcionarão de forma semelhante à logística de

49

dispensação dos retros virais. Baseado no local de atendimento médicos das hepatites e que tenha

50

a farmácia utilizando o sistema SICLOM (plataforma com o formulário preenchido pelos

51

médicos, onde a plataforma irá fazer uma análise conforme os critérios de tratamento) e se tudo

52

estiver adequado, autoriza a dispensação do medicamento de imediato. Informa que aos

53

municípios que serão avaliados os pontos de atenção e referenciados para identificar os

54

municípios que tem pouco tratamento ou nenhum e ajustar o atendimento e receber o programa

55

de tratamento e capacitação dessas unidades. Por fim conclui que está à disposição para as

56

dúvidas. Sra. Deise informa os endereços dos polos de dispensação de medicamentos informado

57

pelos municípios. Alguns municípios farão ajustes e alteração de endereço para a CIR concluir a

58

tramitação de pactuação. Todos concordam. 3. Migração dos medicamentos para Hepatites B

59

e C do componente especializado (CEAF) para o componente estratégico (CESAF) e

60

Centros de Referência para tratamentos de portadores de hepatites virais, sugerida pela

61

Gerência de Hepatites Virais, para que Rio Bonito. Todos concordam. 4. Projeto de

62

implantação de 01 (uma) Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar tipo 2 (EMAD) e

63

01 (uma) Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP) no município de Tanguá, de acordo

64

com a proposta n° 139759 inserida no Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em

65

Saúde (SAIPS). Solicitado pelo município de Tanguá. Todos concordam. 5. Proposta de

66

Projeto de Implantação de Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde

67

Mental, conforme Portaria n° 3588 de 21/12/2017. Equipe tipo 2 (dois) para a equipe que

68

atua e localiza-se no Ambulatório Municipal de Boa Esperança e Equipe tipo 3 (três) para

69

equipe que atua e localiza-se no Ambulatório Municipal Loyola. Solicitado pelo município

70

de Rio Bonito. Todos concordam. 6. Comissão de Acompanhamento (CAC) do Hospital

71

Universitário Antônio Pedro. Solicitado pelo município de Niterói. O munícipio Niterói

72

informa que está construindo um novo Plano Operativo Anual (POA) que terá validade a partir

73

de maio. O processo dessa construção de nova proposta para o POA será com a participação da

74

região, para que amplie a capacidade de gestão em relação ao Hospital Universitário Antônio

75

Pedro e para que possa rever processos regulatórios, garantindo maior poder para aos gestores

76

municipais da região junto com o Estado, para resolver os problemas que são gerados pelo não

77

cumprimento do POA por parte do Hospital Universitário Antônio Pedro. III. Informes 1.

78

Projeto das Equipes Multiprofissionais Especializadas em Saúde Mental do município

79

de

80

Solicitação do município de Silva Jardim de Remanejamento do Teto Financeiro de Média

81

Complexidade Ambulatorial de leitos de pediatria, exames de eletroencefalografia e

82

eletroneuromiograma, conforme consta em anexo. Sr.º Otavio informa sobre a questão da

83

oncologia, segundo a deliberação da CIB de março que ficou com um valor médio, limite de até

84

450 mil por mês e a produção de março do município já foi alcançada nesse valor. Solicita ao

85

Estado que reveja essa questão juntamente com o Ministério da Saúde, pois estão desde

86

novembro sem receber essa diferença. Por fim o mesmo informa que irá enviar a planilha para a

87

Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação (SAECA) e solicitar o

Maricá. O município informa que já está sendo feito o processo de habilitação. 2.

88

aumento do teto financeiro. 3. Autorização de 6 (seis) Leitos de Suporte Ventilatório

89

Pulmonar na Policlínica Demerval Garcia de Freitas – 2283735 atende aos critérios da

90

Nota Técnica nº 141/2020/CRESC/CGTES/DIRE1/ANVISA, para atendimento exclusivo

91

dos pacientes COVID. Solicitado pelo município de Tanguá. A Sra. Elisabet informa que em

92

reunião com a Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação (SAECA), foi

93

solicitado que o município faça alteração no CNES, e sugere que esta pactuação passe para

94

informe até ser regularizado e poder de fato pedir a autorização do Ministério da Saúde. Todos

95

concordam.

96

seus informes. A reunião foi encerrada às 13h00min horas. Nada mais a tratar, Karine

97

Medeiros deu por encerrados os trabalhos, antes convocando os participantes para a

98

próxima Reunião Ordinária, a se realizar no dia 31 de maio de 2021, às 09h30min. Eu,

99

Karine Madeiros, Secretaria Executiva da CIR Metropolitana II, lavrei e assinei a presente

100

4. Informes COSEMS/RJ. Suely Osório, Apoiadora do COSEMS-RJ reproduz

ata. Niterói, 18 de maio de 2021.

101
102
Karine Medeiros
Secretário (a) Executivo da CIR
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