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1

Ao segundo dia de março de dois mil e dezessete, às dez horas, na Betânia

2

Casa de Encontros e Orações – Rua Júlio Corrêa e Castro, nº 10 – Madruga - Vassouras/RJ foi

3

realizada a 1ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Centro Sul (CIR-CS) do

4

ano de 2017, com a presença dos seguintes membros: Secretária Executiva da Comissão

5

Intergestores Regional Centro Sul, Juliana Carvalho; Assistente da Comissão Intergestores

6

Regional Centro Sul, Patrícia Ribas; Representante do Nível Central SES/RJ, André Schimidt e

7

Apoiadora do COSEMS/RJ, Dilian Hill. Secretários (as) Municipais de Saúde: Álvaro de Araújo

8

Oliveira (Mendes); Fabiano Ribeiro dos Santos (Paraíba do Sul); Gilberto Garcia Golfeto (Três

9

Rios) e Kátia Regina Moraes Vizeu (Vassouras). Suplentes: Stefan Vieira Bezerra (Areal);

10

Fernando Augusto Soares Reis (Mendes); Liliam Maria Soares Oliveira (Miguel Pereira);

11

Caucilene Ferreira dos Santos (Paracambi); Edward Marques Lopes Leão (Paty do Alferes) e

12

Wagner Marino da Silva (Vassouras). A Plenária contou, portanto, com a presença de 04

13

(quatro) Secretários Municipais de Saúde: Mendes, Paraíba do Sul, Três Rios e Vassouras e de

14

05 (cinco) Suplentes: Areal, Mendes, Miguel Pereira, Paracambi, Paty do Alferes e Vassouras.

15

Convidados: Marcos dos Santos Barros (SMS Miguel Pereira); Diego Almeida (SMS

16

Paracambi);

17

Intermunicipal de Saúde da Região Centro Sul Fluminense). Dr. André se apresentou, agradeceu

18

a todos pela presença e, também, à Dra. Kátia por receberem a todos em Vassouras. Sugeriu que

19

fosse feita uma rodada de apresentação. Dr. André deu início a Plenária. I. Apresentação: 1.

20

Panorama da Região de Saúde Centro Sul. Sra. Juliana apresentou aos gestores o panorama da

21

região Centro Sul, como: Organização e funcionamento das CIR, Organização e funcionamento

22

dos GT e Grupos Condutores regionais,

23

Equipe da SES e contatos, Estágio das Redes Temáticas de Atenção à Saúde, e algumas

24

observações e desafios relevantes da região. II. Pactuação: 1.Aprovação da Ata da 11ª

25

Reunião Ordinária CIR/CS de 2016. Dr. André perguntou se todos receberam a Ata da 11ª

26

Reunião Ordinária CIR CS para apreciação e se havia algum ponto a ser discordado. Nenhuma

27

objeção sendo feita, esse ponto de pauta foi pactuado. 2. Aprovação na plenária da CIR CS da

Alessandra Silva Ferreira (SMS Três Rios) e Lívia Delgado (Consórcio

Atribuições da Secretaria Executiva da CIR CS,
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Prestação de Contas dos Recursos Regionais (NDVS CS; CEREST CS; CIR CS e CIES

29

CS). Dr. André informou que conforme solicitado na Reunião ampliada da Câmara Técnica com

30

os gestores no dia 17/02/2017 esse ponto de pauta entrou para pactuação e perguntou se todos

31

concordavam. Todos anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado. 3. Envio dos Resumos

32

Executivos das Reuniões dos GT/GCR/Comitês a SE/CIR CS em até 3 dias após a reunião

33

para que esta os encaminhem à CT CS. Dr. André informou que conforme solicitado na

34

Reunião ampliada da Câmara Técnica com os gestores no dia 17/02/2017 esse ponto de pauta

35

entrou para pactuação e perguntou se todos concordavam. Todos anuíram e esse ponto de pauta

36

foi pactuado. 4. Mudança de prestador de Oftalmologia. Dr. Gilberto, Secretário de Saúde de

37

Três Rios, informou que continua não conseguindo realizar procedimentos cirúrgicos através da

38

Rede pactuada, pois os pacientes retornam com encaminhamento para Hospitais Federais, cujo

39

acesso pelo SISREG não oferta vagas para a nossa região e que isto está acarretando demandas

40

judiciais. Todos os gestores concordaram e pleitearam uma pactuação de mudança de prestador

41

da Rede de Oftalmologia para a Clínica Dr. Tanure com base na programação existente. Dr.

42

André perguntou se todos concordavam, todos anuíram, e foi pactuado esse ponto de pauta. III.

43

Informes: 1. Cronograma e Rol de Indicadores do SISPACTO 2017. Dr. André informou aos

44

gestores o Cronograma e o Rol de Indicadores do SISPACTO 2017, lembrou que este último

45

deve ser aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e a alimentação dos sistemas (SISPACTO

46

e FORMSUS) tem prazo final o dia 31/03/2017 e deve ser pactuado na 2ª CIR CS que será

47

realizada no dia 27/03/2017. Ficou como encaminhamento que na Reunião da Câmara Técnica

48

que será realizada no dia 17/03/2017 haverá uma discussão dos Indicadores que serão pactuados

49

na 2ª CIR CS e que cada município deverá levar o seu Rol de Indicadores em duas cópias

50

assinadas pelo gestor. 2. Implantação NASF Tipo I no município de Miguel Pereira. Sra.

51

Liliam informou que o município de Miguel Pereira foi contemplado pela Portaria nº 1.171, de

52

16 de dezembro de 2016, a implantar um NASF Tipo I, tendo os seguintes CBO´s: Dentista,

53

Fonoaudiólogo,

54

Cardiovascular. Dra. Kátia reiterou a reclamação relacionada à regulação dos serviços de

Nutricionista,

Fisioterapia,

enfermeiro

e

Psicólogo.

3.

Regulação
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cardiovascular (em especial cateterismo e angioplastia) para os municípios da Baixada

56

(Itaguaí, Japeri, Seropédica e Queimados) que são referências para Vassouras. Informou que a

57

REUNI está direcionando esses serviços para outros prestadores. Ficou como encaminhamento

58

que a SMS de Vassouras realize um levantamento da produção no SER e encaminhe a SE/CIR

59

CS para que esta envie uma CI à Assessoria de Regionalização para as devidas providências. 4.

60

Cardiovascular Produção X Teto Financeiro. Dra. Kátia reafirmou que o prestador HUSF

61

possui abrangência de referência, procedimentos habilitados e com produção em decorrência do

62

surgimento de ruídos que o referido serviço não apresenta produção. Ficou como

63

encaminhamento que a SMS de Vassouras reveja a série histórica e encaminhe a SE/CIR CS

64

para que esta envie uma CI à Assessoria de Regionalização para as devidas providências. 5.

65

Oncologia - UNACON Produção X Teto Financeiro. Dra. Kátia informou que o Serviço de

66

Alta Complexidade UNACON vem realizando produção além do programado e que em

67

decorrência disto, a SMS de Vassouras vem solicitando mensalmente extrateto. Ficou como

68

encaminhamento que a SMS de Vassouras reveja a série histórica e extrateto e encaminhe a

69

SE/CIR CS para que esta envie uma CI à Assessoria de Regionalização para as devidas

70

providências. 6. TRS - Produção X Teto Financeiro. Dra. Kátia reafirmou a necessidade de

71

rever a série histórica e o extrateto do Serviço de Alta Complexidade em TRS, haja vista as

72

produções apresentadas. Reclamou que o Serviço do município de Paracambi foi extinto e o teto

73

financeiro foi distribuído para outras regiões. Informou que hoje existem vários pacientes da

74

nossa região realizando hemodiálise longe do município, em outras regiões, causando

75

insatisfação e até desistência do tratamento; ao mesmo tempo em que pacientes oriundos de

76

outras regiões vêm dialisar na nossa. Dr. Gilberto retornou com a pauta inserida em dezembro de

77

2016, mas que se faz necessária novamente devido a mudança de profissionais da regulação em

78

alguns municípios. Informou que com o esgotamento da capacidade instalada da CDTR –

79

Clínica de Diálise Três Rios e as solicitações que eventualmente ocorram em caráter de urgência,

80

cada município deverá providenciar login e senha do sistema do TRS, para que possam fazer

81

a inserção destas solicitações e acompanhar o direcionamento das regulações junto à equipe da
3
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REUNI. Dr. Gilberto reivindicou, também, a necessidade de rever a série histórica e o extrateto

83

do Serviço de Alta Complexidade em TRS. Ficou como encaminhamento que a Sra. Alessandra

84

enviará a SE/CIR CS a documentação que fundamentará a realização de uma CI à Assessoria de

85

Regionalização para as devidas providências. 7. Andamento do Processo nº E-

86

08/001/2681/2016 – Extensão do credenciamento e habilitação de mais 2 leitos de leitos de

87

UTI adulto tipo II, totalizando 10 leitos no HUSF. Dr. André informou que o processo se

88

encontra na Vigilância Sanitária para que seja anexado o Relatório de Inspeção Sanitária

89

atualizado, com o cumprimento das exigências relatadas na última vistoria, conforme solicitado

90

pela SAECA. 8. Revisão urgente da PPI da região para o município de Vassouras. Dra.

91

Kátia, Secretária de Saúde de Vassouras, apresentou preocupação com a demanda que se

92

encontra muito além do pactuado. Sra. Juliana propôs realizar um GT de Regulação no dia

93

17/03/2017 após a Reunião da Câmara Técnica para discutir o remanejamento da PPI solicitado.

94

Ficou como encaminhamento que cada município traga o que demandará para o HUSF. 9.

95

Credenciamento/Habilitação de 10 leitos de UTI adulto e 19 leitos de retaguarda clínica

96

que compõem o Plano de Ação da Rede de Atenção às Urgências e Emergências da região

97

Centro Sul. Dra. Kátia, Secretária de Saúde de Vassouras informou que os leitos já foram

98

construídos com recursos do HUSF e que já foi dado entrada com este processo no protocolo da

99

SES. Foi solicitada a qualificação dos dezenove leitos já existentes e o HUSF está

100

providenciando. Informou, também, que assim que for gerado o número do processo irá informar

101

à SE/CIR CS para conhecimento.10. Proposta Emenda Parlamentar município de Três Rios.

102

Dr. Gilberto, Secretário de Saúde de Três Rios, informou as Propostas de emenda Parlamentar:

103

Proposta nº 114058350001/16001, aquisição de equipamentos e materiais permanentes para UBS

104

Jaqueira e Proposta nº 114058350001/16003, aquisição de equipamentos e materiais

105

permanentes para as Unidades de Atenção Básica, com parecer de mérito favorável pelo MS. 11.

106

Estoque de Soros. Dr. Gilberto, Secretário de Saúde de Três Rios, informou que apesar das

107

solicitações, o município continua com estoque de soros muito baixo. Além disso, registrou que

108

houve dificuldade nos contatos com o CIEVS, que demoraram em média 50 minutos para
4
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atendimento das ligações telefônicas. 12. Ampliação de Equipes de Saúde Bucal. Dr. Gilberto,

110

Secretário de Saúde de Três Rios, informou que a Deliberação CIB RJ nº 3.388 de 09 de Abril de

111

2015 pactuou o incentivo de ampliação de 03 (três) equipes de Saúde Bucal Modalidade I, para

112

as Unidades ESF Habitat (CNES 7264259), ESF Centro (CNS7577001) ESF Morro dos

113

Caetanos (CNES 7104480), e até o presente momento não foi publicada nenhuma Portaria

114

aprovando a ampliação. Solicitou um posicionamento da área técnica de Saúde Bucal, pois toda

115

documentação já foi enviada para Brasília. Dr. André informou, que segundo a área técnica, após

116

a pactuação em CIB foi enviada a documentação ao Ministério da Saúde e que está havendo

117

muitos atrasos no credenciamento pela gestão federal. 13. Referência para o procedimento de

118

Laqueadura Tubária. Dr. Gilberto, Secretário de Saúde de Três Rios, informou que com o

119

fechamento da Maternidade Walter Gomes Franklin, ficou sem nenhum serviço habilitado na

120

região para realização de Laqueadura Tubária. Desta forma, gostaria de propor a referência de

121

nossas pacientes para algum município da região que estivesse disposto a se habilitar, nos termos

122

da Portaria nº 48, de 11 de fevereiro de 1999. De acordo com o CNES, os hospitais habilitados e

123

mais próximos da região ficam em Piraí e Valença. Dr. Fabiano, Secretário Municipal de Saúde

124

do município de Paraíba do Sul, informou estar interessado em prestar esse serviço e ficou de

125

fazer um levantamento para a próxima reunião. 14. Disponibilização da Base atualizada

126

SISPPI. Dr. Gilberto, Secretário de Saúde de Três Rios, informou que desde a implantação do

127

Tabnet da SES não recebeu mais as bases do SISPPI, e o último mês de atualização no Tabnet é

128

maio/2016, portanto está sem informação das pactuações atualizadas. Dr. André informou que as

129

bases

130

janequele.azevedo@saude.rj.gov.br;

131

suellen.tavares@saude.rj.gov.br. 15. Caderneta da Gestante. Sra. Juliana informou que se

132

encontram disponíveis no CGA: a 1ª cota das Cadernetas da Gestante 2ª e 3ª Edição; o Manual

133

de preenchimento da Caderneta da gestante e as Fichas Perinatais. É necessário o agendamento

134

para a retirada junto ao CGA através do tel: 21-2624-1711. 16. Teste rápido de gravidez. Sra.

135

Juliana reforçou junto aos gestores o e-mail recebido da AR em 01/02/2017 e encaminhado aos

estão

sendo

disponibilizadas

pela

SAECA

através

dos

marcelo.rodrigues@saude.rj.gov.br

e-mails:
e;
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mesmos contendo informações repassadas pelo Ministério da Saúde sobre Teste Rápido de

137

Gravidez. 17. Informativo Educação em Saúde nº 5 - Edição Especial Arboviroses. Sra.

138

Juliana reforçou junto aos gestores o e-mail recebido da AR em 01/02/2017 e encaminhado aos

139

mesmos contendo informações sobre cursos, sites e informações sobre Arboviroses. 18. Extrato

140

Bancário dos Recursos Regionais (NDVS CS; CEREST CS; CIR CS). Sra. Juliana informou

141

aos gestores que com o término das gestões municipais e a troca de gestores para o ano de 2017,

142

a solicitação do extrato bancário dos recursos regionais se faz necessário para a organização e

143

prestação de contas aos gestores regionais. Sra. Alessandra informou que apresentará os extratos

144

na próxima reunião da CIR CS que será realizada no dia 27/03/2017. 19. Solicitação de

145

indicação do Ponto Focal da Saúde para Microcefalia (SAB/SES). Sra. Juliana informou aos

146

gestores que por solicitação enviada através do Ofício Circular AS/SAB nº 1/2017 de 02 de

147

fevereiro de 2017, é necessário que seja encaminhado o nome e contatos (telefone e e-mail) do

148

servidor municipal indicado para ser o Ponto Focal da Saúde para Microcefalia (PFSM). Os

149

contatos

150

Básica: sab.sas@saude.rj.gov.br, com cópia para a Secretaria Executiva da CIR. 20. Situação

151

dos Planos de Contingência para Arboviroses, Desastres e Enfrentamento da Sífilis, e

152

indicação do Técnico Municipal de referência para DCNT (SVS/SES). Sra. Juliana alertou os

153

gestores para a importância da entrega dos Planos e informou os municípios que ainda não

154

entregaram os Planos: Arboviroses (Paty do Alferes); Enfrentamento de Desastres Naturais:

155

Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira e Sapucaia e; Sífilis (Comendador Levy Gasparian,

156

Miguel Pereira, Paty do Alferes e Sapucaia). Reforçou a necessidade de indicação do técnico

157

Municipal referência para DCNT. 21. Formulário para Diagnóstico do Complexo Regulador

158

(GT de Regulação SES/COSEMES). Sra. Juliana informou aos gestores que o formulário foi

159

elaborado no intuito de permitir que o GT de Regulação SES/COSEMS possa conhecer um

160

pouco mais os complexos reguladores municipais, permitindo o mapeamento das necessidades

161

locais e o estabelecimento de parcerias para a melhoria do processo regulatório. Informou que o

162

município de Paraíba do Sul ainda não preencheu e encaminhou o seu. 22. Indicações SMS

devem

ser

encaminhados

para:

Superintendência

de

Atenção
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para os GT/GCR/Comissões. Sra. Juliana agradeceu aos gestores o envio das Indicações dos

164

técnicos municipais que irão compor os grupos técnicos da região e informou que faltam apenas

165

as indicações do município de Engenheiro Paulo de Frontin. 23. Comunicado AR/SECIR CS

166

nº01/2017 sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ. Sra. Juliana

167

informou que o comunicado contendo o andamento dos grupos técnicos no âmbito da CIR CS,

168

que ocorreram entre as reuniões desta comissão, será encaminhado via e-mail aos membros da

169

CIR CS. Sra. Lilian solicitou que seja alterada a data da Reunião da Câmara Técnica agendada

170

para o dia 16/08/2017 no município de Miguel Pereira em decorrência de ser feriado municipal e

171

Sr. Fernando aproveitou para solicitar, também a mudança da Reunião da Câmara Técnica do dia

172

15/09/2017 pelo mesmo motivo. Sra. Juliana ficou de alterar o Calendário e informar a nova data

173

das reuniões. Sr. Marcos indagou sobre os Certificados de participação do II Seminário de Saúde

174

Mental da Região Centro-Sul e Sra. Juliana informou que irá agendar uma reunião do GCR

175

RAPS para que os Certificados sejam providenciados. 24. Informes Câmara Técnica da

176

CIB/RJ e COSEMS/RJ. Sr. Stefan apresentou os seguintes tópicos da reunião relacionados à

177

nossa região: Apresentação sobre Febre Amarela e Boletim epidemiológico sobre Arboviroses -

178

Dengue, Chikunguny, Zika e Febre Amarela; Pactuação ad referendum de Renovação e

179

Credenciamento das Unidades de Alta Complexidade em Oncologia; Teto Financeiro: Portarias:

180

2.860 de 26/125/2016 – 04 leitos para a Fundação Educacional Severino Sombra, 3.146 de

181

30/12/2016 – Incentivo SAMU Três Rios e 3.444 de 30/12/2016 – Oncologia para Vassouras;

182

Remanejamento de Obstetrícia Clínica e Cirúrgica de Paracambi para Vassouras e

183

Remanejamento dos procedimentos de citopatologia dos municípios de Areal e Mendes para

184

Valença. Dra. Dilian informou que encaminhou via e-mail o Cronograma dos prazos da Gestão

185

Municipal em Saúde e que alguns municípios apresentaram pendências no SIOPS e que isto

186

pode acarretar perda de recursos. 25. Transferência de 44 pacientes de Niteroi para Cananéia.

187

Dra. Kátia informou que o Estado, a revelia, transferiu pelo Sistema SER 44 pacientes para a

188

Cananéia. A mesma informou que entrou em contato com a SAECA e foi informada que haverá

189

o pagamento do extrateto, porém a mesma solicita esclarecimento sobre como isto ocorrerá em
7
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face os problemas financeiros pelos quais o Estado está passando. Sra. Juliana solicitou a cópia

191

do Ofício que a SMS de Vassouras encaminhou ao COSEMS/RJ e à Regulação para que possa

192

fazer uma CI para a Assessoria de Regionalização solicitando esclarecimentos. Dr. André

193

agradeceu a presença de todos. A próxima Reunião Ordinária da CIR CS foi marcada para o dia

194

vinte e sete de março de 2017 no município de Três Rios com a pauta e local a serem informados

195

posteriormente. A reunião foi encerrada às treze horas e quatorze minutos, sem nenhum outro

196

ponto levantado pelos participantes, foram concluídos os trabalhos. Eu, Patrícia Dias Ribas,

197

Assistente da CIR CS, lavrei a presente Ata em quatorze de março de dois mil e dezessete.
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