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1

Ao vigésimo sétimo dia de março de dois mil e dezessete, às dez horas e cinco minutos, no

2

Restaurante Fogão à Lenha – Estrada do Contorno, 997 – Cantagalo – Três Rios/RJ foi realizada

3

a 2ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Centro Sul (CIR-CS) do ano de

4

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

5

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

6

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

7

COSEMS/RJ, Dilian Hill. Secretários (as) Municipais de Saúde: Cristina Bonforte Seixas

8

Vasconcelos (Comendador Levy Gasparian); Fabiano Ribeiro dos Santos (Paraíba do Sul);

9

Gilberto Garcia Golfeto (Três Rios) e Kátia Regina Moraes Vizeu (Vassouras). Suplentes:

10

Cacilene Ferreira dos Santos Gabriela (Paracambi); Diego Ferreira Lima Silva (Paraíba do Sul) e

11

Meline Baião Oliveira (Sapucaia). A Plenária contou, portanto, com a presença de 04 (quatro)

12

Secretários Municipais de Saúde: Comendador Levy Gasparian, Paraíba do Sul, Três Rios e

13

Vassouras e de 03 (três) Suplentes: Paracambi, Paraíba do Sul e Sapucaia. Convidados: Marcos

14

dos Santos Barros (SMS Miguel Pereira); Fátima Lúcia Cartaxo Machado (SMS Sapucaia) e

15

Alessandra Silva Ferreira (SMS Três Rios). Dr. André se apresentou, agradeceu a todos pela

16

presença e, também, ao Dr. Gilberto por receberem a todos em Três rios. Sugeriu que fosse feita

17

uma rodada de apresentação. Dr. André deu início a Plenária. I. Pactuação: 1. Aprovação da

18

Ata da 1ª Reunião Ordinária CIR/CS de 2017. Dr. André perguntou se todos receberam a Ata

19

da 1ª Reunião Ordinária CIR CS para apreciação e se havia algum ponto a ser discordado.

20

Nenhuma objeção sendo feita, esse ponto de pauta foi pactuado. 2. Mudanças Calendário de

21

Reuniões da Câmara Técnica e da CIR Centro Sul para o ano de 2017. Sra. Juliana informou

22

que em decorrência de feriados municipais e de coincidência de datas com o Curso do Sírio e

23

Libanês do qual é facilitadora será necessário alterar algumas datas de Reuniões da Câmara

24

Técnica e da CIR CS. Foram alteradas as seguintes datas: Abril (Câmara Técnica – dia 20 e CIR

25

CS – dia 27); e Câmara Técnica (17 de julho, 21 de agosto e 12 de setembro). Dr. André

26

perguntou se todos concordavam com as mudanças do Calendário de Reuniões da Câmara

27

técnica e da CIR CS; todos anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado. 3. Metas dos
1
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28

Indicadores do SISPACTO e FormSUS 2017. Dr. André lembrou que estes devem ser

29

aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde e informou que há previsão de abrir os sistemas

30

em abril. Os municípios de Paracambi, Sapucaia e Três Rios entregaram as planilhas das metas

31

dos Indicadores e os demais ficaram de encaminhar as mesmas para a SE/CIR CS. Ficou como

32

encaminhamento que haverá discussão das planilhas consolidadas no excel nas Reuniões da

33

Câmara Técnica e CIR CS de abril. Dr. André perguntou se todos concordavam e esse ponto de

34

pauta foi pactuado. II. Informes: 1. Referência Ortopedia Três Rios. (SMS Com. Levy

35

Gasparian). Dra. Cristina solicitou a mudança de referência de media e alta complexidade em

36

Ortopedia para que Três Rios aceite, também, os procedimentos de média complexidade que

37

estão alocados no município de Com. Levy Gasparian, como a retirada do gesso. Sra. Juliana

38

informou à gestora que é necessário seguir o trâmite conforme a Deliberação CIB/RJ nº

39

3.509/2015, e que a mesma deve solicitar o aceite do município Três Rios e trazer para a Câmara

40

Técnica apreciar a solicitação para a elaboração do Parecer Técnico. 2. TRS – Regulação dos

41

pacientes. (SMS Três Rios). Dr. Gilberto reafirmou a necessidade de rever série histórica e

42

extrateto dos serviços de Alta Complexidade em TRS, haja vista as produções apresentadas.

43

Lembrou que cada município deverá providenciar login e senha do sistema do TRS, através do e-

44

mail: maria.barbosa@saude.rj.gov.br, para que possam fazer a inserção destas solicitações e

45

acompanhar o direcionamento das regulações junto à equipe da REUNI. Dr. Gilberto aproveitou

46

a oportunidade e informou que o município de Três Rios está com um número grande de

47

pacientes de outras regiões, principalmente de Volta Redonda, além de Rio de Janeiro e

48

Petrópolis, conforme planilha demonstrativa encaminhada à SE/CIR CS e atentou para a

49

possibilidade de remanejar aos poucos estes pacientes para serviços mais próximos de sua

50

origem. Ficou como encaminhamento que a Reunião do GT Regulação que será realizada no dia

51

04/04/2017 vai elencar uma pauta para que seja agendada uma reunião com a Dra. Kitty

52

Crawford, Superintendente de Regulação. 3. Atualização e informação sobre os valores do

53

débito do Estado junto ao município de Três Rios, referentes ao SAMU e UPA. (SMS Três

54

Rios). Dr. Gilberto solicitou atualização e informação relacionadas aos valores do débito do
2
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Estado junto ao município de Três Rios, referentes ao SAMU e UPA. Lembrou a Deliberação

56

CIB-RJ nº 3.966, publicada em dezembro de 2016, que retificou o valor da contra partida

57

estadual em R$ 400.000,00 a partir da competência agosto/2016. Estes valores de contra partida

58

do SAMU e UPA totalizam até o mês de fevereiro de 2017 R$14.431.875,00. Ficou como

59

encaminhamento que a SE/CIR CS encaminhará uma CI à Assessoria de Regionalização

60

solicitando esclarecimentos. 4. Revisão da atual forma de distribuição de Soros e Vacinas

61

entre os Polos de Vassouras e Três Rios que atualmente constituem os Polos de

62

distribuição. (SMS Paty do Alferes e Miguel Pereira). Sr. Marcos informou que a retirada do

63

HSAE em Miguel Pereira como receptor dos referidos soros e vacinas tem sacrificado e muito a

64

população não apenas de Miguel Pereira, mas sobremaneira os munícipes de Paty do Alferes que

65

em grande parte dos acidentes partem de regiões remotas do Município para não conseguirem os

66

referidos soros e vacinas. Dr. Fabiano informou que aumentaram em Paraíba do Sul as

67

ocorrências de acidentes de picadas de cascavel e jararaca. Sr. Marcos reclamou que tem

68

ocorrido demora no atendimento e que isto pode levar á óbito, principalmente, quando em

69

crianças e idosos. Sra. Juliana informou que foi acordado na Reunião da CT que fosse

70

encaminhado Ofício à Subsecretaria de Vigilância em Saúde da SES/RJ solicitando providência,

71

com cópia para a SE/CIR CS, sendo informada que o mesmo ainda não havia sido encaminhado.

72

Ficou como encaminhamento o envio do Ofício com cópia para a SE/CIR CS e, também, que

73

seja realizado pelo GT de Vigilância em Saúde um levantamento das ocorrências de picadas de

74

animais peçonhentos na região. 5. Implantação do NASF tipo I. (SMS Paty do Alferes). Sra.

75

Juliana informou que este ponto de pauta visa informar a implantação do NASF tipo I, na

76

Unidade da ESF Centro, tendo sido o projeto finalizado e apto a ser encaminhado a área técnica

77

do Estado para análise. 6. Ampliação de 3 Equipes Saúde da Família e Construção de 3

78

Unidades Básicas de Saúde. (SMS Miguel Pereira). Sr. Marcos informou a ampliação de 3

79

Equipes Saúde da Família e também a construção de mais 3 Unidades Básicas de Saúde para o

80

município de Miguel Pereira. 7. CEO – (SMS Miguel Pereira). Sr. Marcos informou a

81

construção do CEO para o município de Miguel Pereira. 8. Conclusão da Obra do PSF de São
3
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Judas Tadeu. (SMS Miguel Pereira). Sr. Marcos informou a Conclusão da Obra do PSF de São

83

Judas Tadeu e que a documentação já foi entregue a área técnica da SES/RJ para envio a CIB/RJ.

84

9. Informações do GT Regulação. Sra. Alessandra apresentou aos gestores o panorama da

85

Regulação na região e os encaminhamentos do 1º GT Regulação que será realizado no dia

86

17/03/2017 após a reunião da CT CIR CS. Reforçou a solicitação do preenchimento das

87

planilhas da PPI pelos municípios e envio para a SE/CIR CS até o dia 31/03/2017. 10. Revisão

88

das Deliberações CIR CS nº 22 e 23 de 27/09/2016 que versam sobre o Fluxo Assistencial

89

AVC e Atribuições Médico Regulador, respectivamente. Sra. Juliana informou que os

90

Secretários Municipais de Saúde de Areal, Paraíba do Sul e Vassouras solicitaram a revisão e

91

nova pactuação das Deliberações CIR CS nº 22 e 23 de 27/09/2016 que versam sobre a

92

Regulamentação do fluxo assistencial de atenção Pré/Pós-hospitalar e Hospitalar, as internações

93

de urgência e emergência em pacientes com suspeita de acidente vascular cerebral de usuários do

94

SUS na região Centro Sul Fluminense regulado pela Central de Regulação de Urgências e

95

Centrais de Regulação Municipais e a Pactuação das atribuições e os poderes de Autoridade de

96

Regulação Regional ao Médico Regulador vinculado a Central de Regulação Médica de

97

Urgências (SAMU-192) no âmbito da Rede de Atenção as Urgências e Emergências da Região

98

Centro Sul, respectivamente. Ficou como encaminhamento uma Reunião do GCR RUE para o

99

dia 10/04/2017 para apresentação da nova composição e discussão da revisão destas

100

Deliberações. 11. Solicitação de indicação do Ponto Focal da Saúde para Microcefalia

101

(SAB/SES). Sra. Juliana reiterou a solicitação para que seja encaminhado o nome e contatos

102

(telefone e e-mail) do servidor municipal indicado para ser o Ponto Focal da Saúde para

103

Microcefalia (PFSM). Os contatos devem ser encaminhados para: Superintendência de Atenção

104

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

105

apenas os municípios de Três Rios e Vassouras encaminharam suas indicações até o momento.

106

12. Indicação do Técnico Municipal de referência para DCNT (SVS/SES). Sra. Juliana

107

reiterou a solicitação para que seja encaminhado à SE/CIR CS a indicação do técnico municipal

108

de referência para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis a SVS. Informou que apenas o
4
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município de Vassouras encaminhou sua indicação até o momento. 13. Situação dos Planos de

110

Contingência para Arboviroses, Desastres e Enfrentamento da Sífilis. (SVS/SES). Sra.

111

Juliana informou quais os municípios que ainda não entregaram os Planos: Arboviroses (Paty do

112

Alferes); Enfrentamento de Desastres Naturais: Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira e

113

Sapucaia e; Sífilis (Comendador Levy Gasparian, Miguel Pereira, Paty do Alferes e Sapucaia).

114

Reforçou a necessidade de confecção dos referidos e informou que a SE/CIR CS encaminhou um

115

e-mail em 20/03/2017 com as Deliberações CIB-RJ que auxiliam na construção dos mesmos. 14.

116

Indicações SMS para os GT/GCR/Comissões. (SE/CIR CS). Sra. Juliana agradeceu a todos

117

pelo envio das indicações dos técnicos municipais que irão compor os grupos técnicos da região

118

e reforçou a importância de manter estas indicações atualizadas na SE/CIR CS. 15. Comunicado

119

AR/SECIR CS nº02/2017 sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e

120

CIB/RJ. Sra. Juliana informou que o comunicado contendo o andamento dos grupos técnicos no

121

âmbito da CIR CS, que ocorreram entre as reuniões desta comissão, será encaminhado via e-mail

122

aos membros da CIR CS. 16. Informes Câmara Técnica da CIB/RJ e COSEMS/RJ. Dr.

123

Fabiano informou como pontos de pauta da Câmara Técnica da CIB-RJ relevantes para a região:

124

A pactuação das Deliberações nºs. 22 e 23 CIR CS que dispõem respectivamente sobre o fluxo

125

assistencial de atenção pré-hospitalar e hospitalar, de urgência e emergência em pacientes com

126

suspeita de acidente vascular cerebral (AVC) e as atribuições e poderes de autoridade de

127

regulação regional ao médico regulador vinculado à central de regulação médica de urgências

128

(SAMU 192) no âmbito da Rede de Atenção às Urgências da Região Centro Sul. Informou que

129

ambas foram retiradas de pauta a pedido dos gestores da região presentes na reunião em

130

decorrência da necessidade de rever alguns pontos; Implantação de Equipe de NASF Tipo 01 do

131

Município de Miguel Pereira; Projeto de Implantação do NASF Tipo 01 do Município de Paty do

132

Alferes; Regulação em Oftalmologia em que foi solicitado a atualização dos dados dos pacientes

133

no SER; Webseminário do PMAQ AB; Repelente para gestantes cadastradas no Bolsa Família;

134

Encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal; Solicitação por parte dos gestores de prorrogação

135

da visita do PEMAQ, estão aguardando retorno, mas há a necessidade de realizar a auto
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avaliação e; Conferência Regional de Saúde da Mulher que será realizada no município de Três

137

Rios no dia 04/05/2017 com a presença de quatro delegados por município. Dra. Dilian informou

138

que enviou aos gestores: Cartilha de apresentação de propostas de Emendas Parlamentares da

139

SICONV; documento contendo a Gestão dos Recursos de Saúde; Portaria Interministerial nº 38

140

de 09/03/2017 e; a Cartilha para a Conferência Municipal de Saúde que é obrigatória este ano.

141

Lembrou os seguintes prazos: 30/03/2017 – alimentar e homologar o primeiro bimestre de 2017

142

do SIPOS; enviar os informes do mês anterior referentes ao SIGFIS; enviar o RAG e o

143

SISPACTO; enviar a publicação do primeiro bimestre do REREO (Relatório Resumido de

144

Execução Orçamentária). Lembrou que a maioria dos municípios precisam submeter a aprovação

145

do PAS ao CMS para consolidação na LDO até o dia 15/04/2017 e que as Conferências devem

146

ser realizadas até o dia 31/08/2017. Salientou: a Portaria nº 451 de 13/02/2017 que dispõe sobre

147

o preenchimento do Inquérito Nacional do Poliovírus pelos laboratórios, públicos e privados,

148

para o cumprimento do processo de contenção definitiva do Poliovírus selvagem e vacinal; a

149

Portaria nº 353 de 14/02/2017 que Aprova as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto

150

Normal; Resolução nº 13 de 23/02/2017 que dispõe sobre as diretrizes para o Transporte

151

Sanitário Eletivo destinado ao deslocamento de usuários para realizar procedimentos de caráter

152

eletivo no âmbito SUS; a Portaria nº 613 de 03/03/2017 que altera a Portaria nº 3.388/GM/MS,

153

de 30 de dezembro de 2013, que trata da Qualificação Nacional em Citopatologia na prevenção

154

do câncer do colo do útero (QualiCito); a Portaria nº 484 de 06/03/2017 que exclui o inciso I do

155

§2º do art. 1º da Portaria n º 210/SAS/MS de 15/06/2017; I ser Hospital de Ensino, certificado

156

pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação, de acordo com a Portaria Interministerial

157

MEC/MS nº 1000, de 15/04/2004, para Habilitação de Unidades de Assistência em Alta

158

Complexidade Cardiovascular e os Centros de Referência em Alta Complexidade

159

Cardiovascular). 17. Situação da Casa de Saúde Cananeia no município de Vassouras. Dra.

160

Kátia informou que já encaminhou a cópia do Ofício/SMS nº 180/2017, de 01/02/2017 datado de

161

01 de fevereiro de 2017, para a SE/CIR CS, informando que foram transferidos via SER para a

162

Cananeia, 44 pacientes em 28/01/2017, oriundos do município de Niteroi gerando um
6
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faturamento de R$ 187.000,00, sendo que o valor pactuado é de R$ 159.000,00, gerando um

164

extrateto de R$ 28.000,00 que não foram repassados à Unidade de saúde. Desta forma, solicitou

165

à SES/RJ a cobrança administrativa desse valor e providências, haja vista que esse extrateto

166

ocorrerá mensalmente. Dra. Dilian informou que o Grupo Condutor da RAPS Estadual se reuniu

167

no Ministério Púbico com alguns promotores e que consta na Ata desta reunião a solicitação de

168

que no prazo de 10 dias a Assistência Social do Estado tome providências para realocar estes

169

pacientes. Os gestores discorreram sobre as dificuldades que vêm ocorrendo relacionadas à

170

Regulação Estadual, principalmente porque o SER não controla o teto financeiro pactuado e isto

171

vem gerando sérias dificuldades para os fundos municipais de saúde dos municípios e para os

172

respectivos prestadores, haja vista que o Estado não vem repassando os valores gerados como

173

extrateto. 18. Propostas de Emendas Parlamentares do município de Vassouras. Dra. Kátia

174

informou que trouxe o Ofício/SMS nº 643/2017 com a relação das Propostas de Emendas

175

Parlamentares: Propostas nºs. 36000.1120622/01-700 e 36000.1117652/01-700 – Incremento

176

PAB, Propostas nºs. 36000.1120282/01-700 e 36000.1120472/01-700 – Incremento MAC e,

177

Propostas nºs. 11216.2620001/17-703, 11216.2620001/14-001 e 11216.2620001/17-702 –

178

equipamento.19. Superlotação no serviço de Obstetrícia no HCNSC no município de Três

179

Rios. Sra. Alessandra informou que o serviço de Obstetrícia realizado pelo HCNSC no

180

município de Três Rios tem apresentado superlotação, o que vem ocasionando várias

181

dificuldades no cuidado aos pacientes. Este Prestador atende aos municípios de Areal,

182

Comendador Levy Gasparian, Paraíba do Sul e Sapucaia, além de Três Rios; o mesmo não tem

183

mais como expandir a sua capacidade. Desta forma, solicita o apoio dos gestores para divisão

184

desta demanda, haja vista que o atendimento está sendo realizado de forma regionalizada.

185

Informou que o Ministério Público vai marcar uma reunião com os Prefeitos e Secretários de

186

Saúde destes municípios para discutir o serviço de Obstetrícia da microrregião 1. Dr. Fabiano

187

informou que o município de Paraíba do Sul tem a expectativa de poder abrir o serviço de

188

Obstetrícia no município de Paraíba do Sul. Ficou como encaminhamento que na próxima

189

reunião a Sra. Alessandra trará o encaminhamento da reunião que a Dra. Clarisse, Promotora de
7
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Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Três Rios, fará conforme citado acima. Sra. Juliana

191

reforçou aos gestores respostas aos encaminhamentos da última Plenária. Dr. André agradeceu a

192

presença de todos. A próxima Reunião Ordinária da CIR CS foi marcada para o dia vinte e sete

193

de abril de 2017 no município de Sapucaia com a pauta e local a serem informados

194

posteriormente. A reunião foi encerrada às doze horas e vinte minutos, sem nenhum outro ponto

195

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

196

da CIR CS, lavrei a presente Ata em doze de abril de dois mil e dezessete.
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