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1

Ao vigésimo dia de fevereiro de dois mil e dezoito, às dez horas e dez minutos, no Sítio

2

Passatempo – BR 393 Km 40 – Anta - Sapucaia/RJ foi realizada a 3ª Reunião Ordinária da

3

Comissão Intergestores Regional Centro Sul Ampliada com CT CIR-CS do ano de 2018, com a

4

presença dos seguintes membros: Secretária Executiva da Comissão Intergestores Regional

5

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

6

Ribas; Suplente Representante do Nível Central SES/RJ, Suzane Gattass e Apoiadora do

7

COSEMS/RJ, Dilian Hill. Secretários (as) Municipais de Saúde: Celso Abreu (Areal); Rogério

8

Costa (Comendador Levy Gasparian), Elaine Stelmann (Miguel Pereira), Diego Almeida

9

(Paracambi), Fabiano Ribeiro (Paraíba do Sul), Thaís Bittar (Sapucaia), Alessandra Ferreira

10

(Três Rios) e Sirlene Silva (Vassouras). Suplentes: Fernando Reis (Mendes), Cacilene Ferreira

11

(Paracambi), Edward Leão (Paty do Alferes), Erika Oliveira (Sapucaia) e Romero Chartuni (Três

12

Rios). A Plenária contou, portanto, com a presença de 08 (oito) Secretários Municipais de Saúde:

13

Areal, Comendador Levy Gasparian, Miguel Pereira, Paracambi, Paraíba do Sul, Sapucaia, Três

14

Rios e Vassouras e de 05 (cinco) Suplentes: Mendes, Paracambi, Paty do Alferes, Sapucaia e

15

Três Rios. Convidados: Marciel Furtado (Coordenador Regional do GT Planejamento), Thiago

16

Leonardo (SMS Mendes) e Ana Paula Dias (SMS Sapucaia). Dra. Suzane agradeceu a todos pela

17

presença e a Dra. Thaís por receber a todos em Sapucaia Informou sobre a ausência do

18

Representante titular da CIR, André Schimidt, e sugeriu que fosse feita uma rodada de

19

apresentação. Dra. Suzane deu início à Plenária. I. Apresentação: 1. Informes CT CIB/RJ e

20

COSEMS. Dra Dilian apresentou o Cenário de Arboviroses. Na parte dos Credenciamentos da

21

SES/SAS/SAECA, Dra. Dilian salientou o Credenciamento e habilitação do Hospital Santa

22

Teresa, localizado no município de Petrópolis, como Centro de Atendimento de Urgência aos

23

Pacientes com AVC Tipo III. Dra. Alessandra informou que o município de Três Rios solicitou

24

esse Credenciamento no contexto do Plano de Urgências e Emergências da região Centro-Sul e

25

que até o momento não foi contemplado e questionou se há projeto e Fluxo de Atendimento, haja

26

vista esse prestador só atender a parte eletiva. Dra. Dilian informou que o projeto e o Fluxo de

27

Atendimento não foram apresentados na Câmara Técnica da CIB-RJ. Dra. Alessandra informou
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28

que o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, localizado no município de Três Rios,

29

opera como Porta de Entrada para Urgências e Emergências e possui habilitação para

30

neurocirurgia e que, inclusive, realiza o atendimento de urgência aos pacientes com acidente

31

vascular cerebral. Desta forma, a gestora solicita à Área Técnica a proposta aprovada em CIB-RJ

32

do Centro de Atendimento de Urgência aos Pacientes com AVC Tipo III do município de

33

Petrópolis para ter conhecimento de como se dará o Fluxo deste Atendimento. Dra. Dilian

34

informou o remanejamento de PPI do município do Rio de Janeiro para o Teto Financeiro de

35

Oncologia do município de Vassouras no valor de R$ 104.378,00 mensais. Dra. Sirlene informou

36

que solicitou à SAECA informações relativas à composição do teto financeiro, do valor

37

específico para quais serviços. Dra. Alessandra informou que constantemente surge um ruído de

38

que determinado município está extrapolando a produção e para que haja uma avaliação precisa

39

desta informação é importante ter conhecimento em como esse valor se traduz em termos de

40

programação para que seja possível acompanhar o que está programado e como está sendo

41

executado, buscando ciência de qual município está sobrecarregando o serviço. Dra. Dilian

42

informou que a SAECA informou tanto na CT da CIB quanto na Plenária desta que este

43

remanejamento se deu porque os municípios estão produzindo a mais do que estão recebendo.

44

Dra. Dilian perguntou à Dra. Sirlene quanto ao teto mensal anterior e a Sra. Juliana informou que

45

foi alertada pelo Sr. Stefan, representante regional na CT da CIB, e que conversou com o

46

Marcelo da SAECA e o mesmo pediu que fosse desconsiderado a parte total do teto anual que

47

não condiz com a realidade e que irá atualizar a tabela com o valor correto, que era somente para

48

atentar para o valor de ajuste, conforme Anexo I. Dra. Sirlene informou que também informou a

49

disparidade do valor à SAECA e solicitou que a SE CIR CS auxilie neste processo. Sra. Juliana

50

informou que a SE CIR CS irá encaminhar uma CI solicitando os esclarecimentos relacionados à

51

composição do teto financeiro remanejado e uma CI solicitando a tabela atualizada com os

52

valores corretos deste remanejamento. Dra. Dilian informou o Teto de TRS para os municípios

53

de Três Rios e Vassouras e o remanejamento de custeio no valor de R$ 150.000,00 para a

54

reabertura das maternidades dos municípios de Paracambi e Paraíba do Sul. Dra. Dilian informou
2

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR CS AMPLIADA COM CT – 20/03/2018
55

a Proposta de Emenda Parlamentar nº 10.122.2015.4525, referente ao apoio à manutenção de

56

Unidade de Saúde – custeio e Manutenção da Fundação Educacional Severino Sombra,

57

Vassouras/RJ, no valor R$ 500.000,00. Dra. Dilian informou a Nota Informativa nº 02/2018

58

DIAHV/SVS/MS que dispõe que a benzilpenicilina benzatina e a benzilpenicilina

59

potássica/cristalina foram incorporadas ao Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica

60

– CESAF, o que remeteu ao Ministério da Saúde (MS) a responsabilidade pela aquisição e

61

distribuição centralizadas desses medicamentos aos estados e ao Distrito Federal, ficando assim a

62

cargo destes o recebimento, o armazenamento e a distribuição aos municípios. Dra. Dilian

63

informou a Nota Técnica Conjunta n°01/2018 SAB/SAFIE/SVE que traz orientações a respeito

64

da dispensação dos repelentes destinados às gestantes e sua prestação de contas. Dra. Dilian

65

reforçou o prazo até 21 de fevereiro de 2018 para as justificativas dos gestores no tocante as

66

Resoluções CIT nº 35 e nº 36. Dra. Dilian informou a Resolução CIT nº 17 de 25/05/2017 que

67

estabeleceu o descredenciamento de municípios do Programa Mais Médicos e informou aos

68

gestores que nenhum município pode dar declaração para médico cubano cooperado. Dra. Dilian

69

lembrou que encaminhou no ano passado a pesquisa nacional para construção do Perfil dos

70

Gestores Municipais de Saúde desenvolvida pela Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) em

71

parceria com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) com o apoio do CONASEMS. Dra.

72

Dilian informou que o prazo para preenchimento do questionário com informações que dizem

73

respeito à situação do desempenho da gestão vai até o mês de abril de 2018 e que na nossa região

74

faltam responder os municípios de Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paracambi,

75

Paraíba do Sul e Sapucaia. Dra. Dilian informou o prazo do dia 28/03/2018 para a publicação do

76

RREO do primeiro bimestre, enviar o RAG do exercício anterior e alimentar e homologar o

77

SIOPS. 2. Planejamento Regional Integrado. Sr. Marciel apresentou aos gestores o andamento do

78

Planejamento Integrado Regional da Região Centro-Sul. Sra. Juliana informou que na última

79

reunião do Planejamento Regional Integrado, foi acordado entre os técnicos presentes dos

80

respectivos grupos que o novo Coordenador Regional do GT Regulação será o Coordenador do

81

município de Areal, Flávio Pádua e que o Dr. Romero se dispôs a continuar com a Coordenação
3
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Regional do GCR Urgências e Emergências da região Centro-Sul. Foi identificado que a parte de

83

média e alta complexidade pode ser aprimorada, e que conteúdos importantes, como o da

84

Regulação, só chegou recentemente da equipe do estado e precisa compor o Diagnóstico. Sendo

85

assim, foi encaminhado para o encontro do GT Regulação, a continuidade desta discussão para

86

integrar o documento. II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária CIR/CS de

87

2018. Sra. Juliana lembrou a todos que a minuta da Ata da 2ª Reunião Ordinária CIR/CS de 2018

88

foi disponibilizada aos Gestores, através de e-mail, para apreciação. Dra. Suzane perguntou se

89

havia alguma consideração a ser feita. Todos aprovaram a Ata em questão. 2. Proposta de

90

Emenda Parlamentar nº 33028.017122/7225-48, cadastradas no E-Gestor, para aquisição de

91

Ambulância tipo A para o município de Mendes. Sr. Fernando informou a Proposta de Emenda

92

Parlamentar nº 33028.017122/7225-48, cadastrada no E-Gestor, para aquisição de Ambulância

93

para o município de Mendes, no Valor de R$170.000,00. Sra. Juliana informou que na CIB de

94

fevereiro saiu o direcionamento do Dr. Lenini, Coordenador Estadual de Urgências e

95

Emergências, que as Propostas de Emendas Parlamentares para aquisição de Ambulância tipo A

96

deverão ser pactuadas em CIR. Dra. Suzane perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e

97

este ponto de pauta foi pactuado. 3. Regulação, via SER, dos Leitos de UTI Adulto e Neonatal

98

Tipo II e os Leitos de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional - UCINCO

99

para atender a região Centro Sul. Dra. Sirlene informou a publicação das Portarias nº 417 que

100

alterou o número de leitos de UTI Tipo II - Adulto para 20 leitos, Portaria nº 411 que alterou o

101

número de leitos de UTI Tipo II – Neonatal para 10 leitos e Portaria nº 415 que habilitou 08

102

leitos de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional – UCINCo, de 23/02/2018.

103

Dra. Sirlene informou que os leitos de UCINCO são regulados através do SISREG na Unidade

104

Hospitalar. Dra. Sirlene informou que conversou com a Dra. Kitty, Superintendente de

105

Regulação, e a proposta dela foi que a regulação destes leitos fosse via SER através da Central

106

Estadual. Dra. Sirlene informou que discorda e que gostaria que a regulação destes leitos ficasse

107

a cargo da Central Regional de Regulação da região Centro-Sul Fluminense (CREG CSF) em um

108

primeiro momento, pois está em fase de implantação do Complexo Regulador municipal ou, caso
4
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ocorresse algum problema de parametrização do Sistema, a mesma poderia ser realizada pela

110

Central de Regulação do município de Vassouras. Dra. Sirlene informou que se esses leitos

111

forem regulados pela Central Estadual, os mesmos não exercerão a função requerida para a

112

região. Dr. Fabiano discorreu que esses leitos fazem parte do Plano de Ação Regional de

113

Urgências e Emergências e do Plano Regional da Rede Cegonha da região Centro-Sul, portanto é

114

prioritário que 100% desses leitos sejam disponibilizados para a região e que para, além disto,

115

que a regulação dos mesmos ocorra de forma transparente. Dr. Fabiano discorreu sobre a

116

importância dos mesmos para a região, pois além de funcionarem como respostas às demandas

117

oriundas do Ministério Público como os mandados judiciais para transferência em leitos de UTI

118

e a Ação Civil Pública da Gestação de Alto Risco, diminuirão, também custos com o transporte

119

das transferências dos pacientes e com as visitas dos familiares e, também, com a efetividade das

120

transferências, pois às vezes a gravidade do paciente não possibilita um deslocamento mais

121

distante e o mesmo acaba permanecendo na Unidade de Saúde de origem e perdendo a vaga.

122

Dra. Alessandra informou que assim como o SER foi parametrizado para o Módulo de

123

Oncologia, o Estado não vai encontrar muitas dificuldades para parametrizar o SER para a

124

regulação destes leitos, até porque hoje a solicitação é inserida no Sistema e, por mais que tenha

125

a vaga; a destinação desta dentro do Sistema é cancelada, pois não tem prestador ligado ao

126

Sistema de regulação. Dra. Alessandra informou que esta é uma excelente oportunidade de se

127

fazer uma regulação integrada e transparente com o prestador. Dra. Alessandra atentou para a

128

importância da implantação do Complexo Regulador Regional, pois o ideal para a região é que

129

houvesse um Sistema único, com um controle único, onde os municípios pudessem

130

disponibilizar suas cotas de AIH dentro do Sistema e que pudesse ter essa visão do Complexo

131

como um todo. De forma a proporcionar que o paciente possa tramitar entre níveis de atenção e

132

especialidade e não oferecer muitas barreiras. Dra. Sirlene discorreu que o encaminhamento

133

deste ponto de pauta é que a priori o município de Vassouras tenha seus leitos de UTI Adulto e

134

Neonatal regulados pela CREG CSF, de forma regional, mas que se houver algum impedimento

135

o município de Vassouras vai caminhar para a regulação municipal. Sra. Alessandra discorreu
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que em princípio, essa regulação municipalizada através do SISREG, será como um retrocesso

137

no caminho do Complexo Regulador Regional, onde os maiores prejudicados serão os

138

municípios pequenos que ficam mais fragilizados e com mais dificuldades de acesso. Os gestores

139

acordaram ser prioritário que esses leitos sejam regulados na região. . Dra. Suzane, a partir da

140

discussão realizada pelos gestores presentes e pela regionalização constituir-se como princípio

141

organizativo do SUS, considerou pactuada a regulação dos leitos de UTI Adulto e neonatal

142

habilitados para o Hospital Universitário de Vassouras de forma regionalizada através da CREG

143

CSF. 4. Proposta de Emenda Parlamentar nº 33002201712261253520, cadastrada no E-Gestor,

144

para aquisição de Ambulância tipo A para o município de Areal no valor de R$ 80.000,00. 5.

145

Proposta de Emenda Parlamentar nº 06810.9090001/18-003 para aquisição de Unidade Móvel de

146

Saúde, no valor de R$ 180.000,00, destinada a atender o município de Areal. 6. Proposta de

147

Emenda Parlamentar nº 33018.017122/7094, cadastrada no E-Gestor, para aquisição de

148

Equipamento e Material Permanente – aquisição de Unidade Móvel de Saúde – Ambulância no

149

valor de R$ 80.000,00 para atender o município de Engenheiro Paulo de Frontin. 7. Proposta de

150

Emenda Parlamentar nº 09206.510000/1180-06, no valor de R$ 170.000,00 para aquisição de

151

Unidade Móvel de Saúde – Ambulância Tipo A do município de Paracambi.

152

Emenda Parlamentar nº: 3305401712271443271, no valor de R$ 170.000,00 - aquisição de

153

Ambulância Tipo A para atender o município de Sapucaia. 9. Proposta de Emenda Parlamentar

154

nº: 02911.953000/1177-21, no valor de R$ 170.000,00 - aquisição de Ambulância Tipo A para

155

atender o município de Sapucaia. 10. Proposta de Emenda Parlamentar nº 11405.835000/1180-

156

01, no valor de R$ 180.000,00, aquisição de Unidade Móvel de Saúde – Ambulância Tipo A

157

para atender o município de Três Rios. Ficou acordado que, em função do novo fluxo, todos os

158

municípios deverão encaminhar suas propostas a SE CIRCS e que, excepcionalmente neste mês,

159

constarão nesta ATA. III. Informes: 1. Problemas quanto à atualização do CNES 6435459 do

160

município de Mendes. Sr. Fernando informou que o município de Mendes vem encontrando

161

problemas no CNES 6435459 que se encontra desabilitado desde dezembro de 2017. Sr.

162

Fernando informou que o Ministério da Saúde passou a informação de que o mesmo foi

8. Proposta de
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desabilitado devido a falta de atualização por mais de seis meses. Sr. Fernando informou que o

164

município, a partir de janeiro tem feito atualizações no CNES, mas que as mesmas não aparecem

165

para o Ministério da Saúde. Sr. Fernando informou a preocupação no tocante à essa

166

Desabilitação, pois a mesma pode ocasionar perda de recursos e emendas direcionadas para o

167

respectivo CNES. Sr. Fernando informou que o município já realizou vários contatos por

168

telefone e e-mail e não conseguiu nenhum retorno consistente, apenas a informação de que é

169

preciso atualizar o CNES. A orientação da Suzane foi insistir no contato do estado, da

170

SAECA/SES, como facilitador para o contato com o MS. 2. Problemas quanto à atualização do

171

CNES do município de Sapucaia. Sra. Erika informou que o município de Sapucaia também está

172

enfrentando o mesmo problema e solicita orientação no tocante à resolução deste problema. Sra.

173

Juliana informou que encaminhará uma CI à Assessoria de Regionalização solicitando o apoio da

174

Cristiane da SAECA na resolução dos problemas dos CNES dos respectivos municípios junto ao

175

Ministério da Saúde e solicitou que os mesmos encaminhem à SE CIR CS todos os e-mail

176

trocados com o Ministério da Saúde. 3. Propostas de Emendas Parlamentares nº

177

33028.017121/8224-38;

178

33028.017122/0113-63,

179

Odontológicos para o município de Mendes. Sr. Fernando informou as Propostas de Emendas

180

Parlamentares nº 33028.0171218224-38; nº 33028.017122/8151-76; nº 33028.017122/6093-76;

181

nº 33028.017122/0113-63, cadastradas no E-Gestor, para aquisição de Equipamentos

182

Odontológicos para o município de Mendes, nos valores de R$50.000,00; R$25.000,00;

183

R$25.000,00; 25.000,00, respectivamente. Sra. Juliana informou que o novo Fluxo das Emendas

184

Parlamentares será via CIR, portanto não há mais a necessidade dos municípios encaminharem

185

suas emendas para a Área Técnica. Sra. Juliana informou que as Propostas de Emendas

186

Parlamentares deverão ser encaminhadas com os respectivos espelhos e por Ofício assinado pelo

187

gestor separadamente de acordo com a Área Técnica correspondente. Sra. Juliana informou que

188

os documentos físicos deverão ser entregues na SE CIR CS e encaminhados, também, via e-mail

189

para que possa dar seguimento à solicitação de forma mais ágil. Sra. Juliana informou que as

nº

33028.017122/8151-76;

cadastradas

no

E-Gestor,

nº
para

33028.017122/6093-76;
aquisição

de

nº

Equipamentos

7

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR CS AMPLIADA COM CT – 20/03/2018
190

propostas relacionadas à ambulância tipo A têm de vir acompanhadas pelo projeto. Ficou

191

acordado que, em função do novo fluxo, todos os municípios deverão encaminhar suas propostas

192

a SE CIRCS e que, excepcionalmente neste mês, constarão nesta ATA. 4. Fluxo para

193

atendimento dos casos suspeitos de Febre Amarela e para doenças infecciosas. Sra. Juliana

194

informou que conforme solicitado na última Reunião da Câmara Técnica pelo município de

195

Sapucaia a respeito de informações no tocante ao Fluxo de atendimento dos casos suspeitos de

196

Febre Amarela e doenças infecciosas foi em busca das informações e visualizou que no grupo de

197

Whatsapp do GT Regulação no dia 20/02/2018, a Dra. Liliane Médici, Coordenadora da CREG

198

CS, passou orientações sobre a regulação de pacientes internados com suspeita de Febre

199

Amarela, que para ganhar celeridade nas avaliações para regulação desses casos, os municípios

200

deveriam prestar muita atenção na inserção das solicitações de internação via SER e enviou uma

201

listagem de informações imprescindíveis a serem preenchidas. Sra. Juliana informou que irá

202

encaminhar este Fluxo para o NDVS CS e GT Vigilância em Saúde para ciência e providências.

203

5. Remanejamento dos recursos da PPI – Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do

204

município de Areal. Sra. Patrícia informou que a solicitação da reprogramação da PPI para o

205

município de Areal já foi encaminhado por e-mail para a SAECA. Sra. Patrícia informou que

206

está aguardando os aceites e fluxo de atendimentos dos municípios de Três Rios, Paraíba do Sul

207

e Petrópolis para dar seguimento à solicitação de remanejamento. 6. Conformidades com o Fluxo

208

de Regulação Urgência e Emergência Centro Sul. Dr. Romero informou que um paciente do

209

município de Sapucaia, vítima de acidente automobilístico, que se encontrava em um hospital do

210

município de Sumidouro, em estado gravíssimo, entubado e com respirador, deu entrada na UPA

211

Três Rios. Este acontecimento ocasionou um embate entre o motorista e o médico da ambulância

212

que transportou o paciente, a médica da UPA que se recusou a receber o paciente neste estado e

213

o médico de plantão do Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, para onde o paciente

214

foi levado como vaga zero sem passar pela regulação do SAMU. Dr. Romero informou que a

215

UPA Três Rios não é referência para traumato-ortopedia e/ou casos de TCE e que a transferência

216

de um paciente precisa passar pelo fluxo de regulação para SAMU e a Rede de Urgência e
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Emergência, conforme pactuações realizadas pela região. Dr. Romero informou que houve a

218

necessidade de trazer este ponto de pauta em decorrência de um problema relacionado à médica

219

da UPA que se recusou a receber este paciente em função da gravidade do mesmo. Dra.

220

Alessandra informou que era uma ambulância contratada, com médico e, não uma ambulância do

221

SAMU que socorre vítimas de acidentes e que isto caracteriza uma transferência, contrariando a

222

premissa de que um paciente que está internado em uma Unidade Hospitalar não pode ser

223

transferido para uma Unidade de Pronto Atendimento. Dra. Thaís informou que o paciente é de

224

Sapucaia e que sofreu um acidente de moto e foi encaminhado para o Hospital de Sumidouro.

225

Dra. Thaís informou que o próprio hospital contratou uma ambulância e efetuou a transferência

226

do paciente para a UPA Três Rios e que só ficou sabendo do ocorrido posteriormente. Dra. Thaís

227

discorreu que o Hospital de Sumidouro a informou que entrou em contato com a central do

228

SAMU Três Rios e que foi informado que o mesmo não pode realizar atendimento fora da região

229

a qual pertence. Dra. Alessandra informou que o procedimento correto seria o Hospital solicitar

230

uma transferência para este paciente. Dra. Alessandra informou que o Hospital de Três Rios está

231

abrindo um processo contra o comportamento da médica da UPA que solicitou que o paciente

232

fosse encaminhado para o mesmo em decorrência da gravidade do caso e que, em função disto, e

233

até para tentar coibir que este tipo de transferência inversa em nível de atenção e fora da

234

regulação do SAMU continue ocorrendo e descaracterizando a pactuação regional da Rede de

235

Urgências e Emergências e do conceito de vaga zero como atribuição do médico do SAMU,

236

trouxe esse impasse à pauta, até para que funcione como respaldo para a médica da UPA Três

237

Rios. Dra. Alessandra informou que se o processo for instaurado contra a médica todos os

238

envolvidos serão chamados em juízo e que esta ATA constará do mesmo. Dra. Alessandra

239

informou que o Hospital de Três Rios afirmou não haver vaga na UTI no dia do ocorrido e que o

240

paciente precisou ficar internado no Pronto Socorro do hospital durante três dias, quando foi

241

liberada uma vaga na UTI para o mesmo. 7. Andamento e informações das solicitações de

242

Remanejamento de PPI dos municípios da região Centro Sul. Sra. Patrícia informou que está

243

aguardando que o município de Mendes encaminhe o ofício assinado pelo gestor para
9
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encaminhar sua solicitação de remanejamento para a SAECA. Sra. Patrícia informou que já

245

ultrapassou o prazo para a SAECA dar o parecer dos remanejamentos do município de Miguel

246

Pereira e que a apoiadora de Saúde Mental da SES-RJ, comunicou a Sra. Juliana que já

247

encaminhou para a SAECA o Parecer da Saúde Mental. Sra. Patrícia informou que a Beth,

248

apoiadora da região no Nível Central entrou em contato com o Marcelo da SAECA e o mesmo

249

disse que passará na CIB-RJ do mês de abril. 8. Fluxo para envio das Propostas de Emendas

250

Parlamentares dos municípios. Sra. Juliana lembrou que esse fluxo foi informado aos gestores na

251

pactuação da Proposta de Emenda Parlamentar do município de Mendes. 9. Documentação a ser

252

entregue a SE/CIR CS para solicitação de Remanejamento PPI. Sra. Juliana informou que

253

encaminhará aos gestores a Deliberação CIB/RJ nº 4.703, de 17/10/2017, que pactua o fluxo de

254

mudança de referência da Programação Pactuada Integrada e dá outras providências e lembrou

255

que os Ofícios encaminhados por e-mail necessitam vir assinados pelos gestores. 10. Convite:

256

“Seminário de Atenção à Síndrome Congênita do Zika e STORCH: Experiências em estimulação

257

precoce e continuada”. Sra. Juliana informou que encaminhou um e-mail aos gestores no dia

258

05/03/2018 a pedido da Dra. Monique Fazzi, e da Superintendência da Atenção Básica

259

convidando para o “Seminário de Atenção à Síndrome Congênita do Zika e STORCH:

260

Experiências em estimulação precoce e continuada”, que será realizado no dia: 10 de abril de

261

2018, das 9h às 17h no Auditório NERJ (10º andar) – Rua México, 128 – Castelo – Rio de

262

Janeiro/RJ para as Regiões Centro Sul, Médio Paraíba e Baia da Ilha Grande. 11. Informações

263

sobre o andamento dos processos de Credenciamento/Habilitação do Hospital Universitário de

264

Vassouras – HUV. Sra. Juliana informou que o município de Vassouras solicita informações

265

sobre o andamento dos processos de Credenciamento/Habilitação do Hospital Universitário de

266

Vassouras: Processo E-08/00004642/2012 - Unidade de Assistência Especializada em

267

Oftalmologia para o Serviço de Alta Complexidade, Processo E-08/001/00006071/2015 - Centro

268

de Trauma tipo II, Processo: E-08/001/00004690/2013 - Centro de Referência em Alta

269

Complexidade Cardiovascular, Processo: E-08/001/00004690/2013 - Unidade de Assistência de

270

Alta

Complexidade

em

Terapia

Nutricional

Enteral

e

Parenteral,

Processo:

E10
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08/001/00013275/2013 - Referência a Gestação de Alto risco tipo II, Processo: E-08/2611/1999 -

272

Alta Complexidade em Neurologia/Neurocirurgia, abrangendo os serviços de neurocirurgia: do

273

trauma e anomalias do desenvolvimento, da coluna e nervos periféricos, dos tumores do sistema

274

nervoso e vascular e Ofício SMS nº 955/2017 - Incentivo Financeiro 100% SUS. Sra. Patrícia

275

informou que ao acessar o Sistema de Cadastro de Processos visualizou que os processos de

276

Oftalmologia e Centro de Trauma Tipo II estão na SAECA desde o dia 25/09/2017 em

277

exigências por problemas na UTI Tipo II – Adulto, cuja Portaria de Habilitação foi publicada em

278

fevereiro de 2018. Dra. Dilian ficou de averiguar esta informação e informou que foi informada

279

que o processo da GAR Tipo II não apresenta pendências e se encontra no Ministério da Saúde

280

para publicação de portaria de habilitação. 12. Situação Repasses Atrasados do PAHI (Programa

281

de apoio aos Hospitais do Anterior). 13. Previsão de pagamento do Programa de Incentivo

282

Financeiro aos Municípios em Saúde - PROMUNI, para o exercício de 2017 – Decreto Estadual

283

nº46.904/2017. 14. Solicitação de contrapartida estadual – SAMU, UPA, Assistência

284

Farmacêutica, Atenção Básica, Sala de Estabilização entre outros. Sra. Juliana informou que

285

estes são pontos fixos de pauta e que será encaminhada CI solicitando informações quanto aos

286

repasses atrasados conforme encaminhamento dos gestores. 15. Indicações SMS para os

287

GT/GCR/Comissões. Sra. Juliana reiterou que as indicações têm por objetivo solicitar aos

288

gestores o envio e atualização das indicações dos técnicos municipais que irão compor os grupos

289

técnicos da região assim como o apoio a esses técnicos. Sra. Juliana informou que faltam apenas

290

as indicações do município de Paracambi. Sra. Juliana lembrou que ocorreram algumas

291

mudanças nas indicações de dois municípios e que estas poderiam constar em ATA e acelerar o

292

processo de atualização das mesmas. Dr. Celso informou que a suplente da CIR CS do município

293

de Areal será a Sra. Gilmara Rocha. Dra. Elaine informou no município de Miguel Pereira o Sr.

294

Emanuel Felix será o Coordenador Municipal de Planejamento. Inclusões de Pauta: 16.

295

Remanejamento PPI Oncologia do município de Três Rios. Dra. Alessandra informou que a

296

solicitação do remanejamento de PPI de oncologia clínica do município de Petrópolis para o

297

município de Vassouras foi retirado na pauta da CIB do mês de janeiro sob a alegação de que
11
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ainda há pacientes em tratamento. Dra. Alessandra solicitou à Dra. Sirlene que o Hospital

299

Universitário de Vassouras encaminhe um ofício contendo o fluxo de atendimento para os

300

pacientes que serão atendidos pelo UNACON, situado no município de Três Rios, oriundos do

301

Centro de Terapia Oncológica (CTO) do município de Petrópolis para anexar na sua solicitação.

302

Dr. Celso solicitou que também fosse feito um ofício para os pacientes do município de Areal,

303

pois também está solicitando este remanejamento. Os gestores solicitaram que fosse

304

encaminhada uma CI cobrando que as Áreas Técnicas da SES-RJ cumprissem o prazo de trinta

305

dias para dar os respectivos pareceres conforme Deliberação CIB-RJ nº 4.703 de 17/10/2017 que

306

pactua o fluxo de mudança de referência da PPI. Dra. Suzane deu como encaminhamento que

307

seja encaminhada uma CI solicitando à SAECA uma devolutiva em relação à solicitação do

308

remanejamento de PPI – oncologia do município de Três Rios. 17. Visitas técnicas do MEC e do

309

Ministério da Saúde nos municípios de Areal e Paraíba do Sul. Dra. Alessandra informou que

310

ocorrerão duas visitas técnicas, MEC e Ministério da Saúde, para Credenciamento e Habilitação

311

da Faculdade de Medicina Suprema no município de Três Rios. Dr. Romero informou que conta

312

com a colaboração dos municípios de Areal e Paraíba do Sul nesta inspeção. 18. Reversão do

313

procedimento Mamografia do teto FAEC para o teto MAC. Dra. Alessandra informou que a

314

SAECA apresentou na CIB a Portaria nº 15 de 03/01/2018 que reverte o procedimento

315

Mamografia bilateral para rastreamento do teto FAEC compartilhado com todos os municípios

316

em teto MAC. Dra. Alessandra informou que, conforme a Portaria, os valores estabelecidos

317

foram definidos com base na série histórica da produção do serviço aprovado no SAI/SUS e

318

SIH/SUS, no período de agosto/2016 a julho/2017. Dra. Alessandra informou que com essa

319

conversão é necessário conhecer a programação segundo o município encaminhador e que

320

solicitou ao Marcelo Castro, Superintendente da SAECA, um informe de como foi calculado este

321

impacto financeiro e como foi traduzido em termos de programação para os municípios. Dra.

322

Alessandra informou que vai fazer uma mudança no contrato do município de Três Rios em

323

função desta reversão. Dra. Alessandra informou que necessita dessa devolutiva por parte da

324

SAECA, pois senão terá de suspender este exame para os municípios a partir do mês de abril, o
12
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que ocasionará problemas relacionados aos Indicadores de Saúde. Os gestores solicitaram que

326

seja encaminhada uma CI solicitando uma devolutiva da SAECA com a máxima urgência. 19.

327

Oficina de Judicialização. Dra. Sirlene reforçou a necessidade de realizar uma oficina de

328

Judicialização. Dra. Dilian informou a necessidade de se pensar nos temas que serão abordados,

329

a quem a região quer convidar como palestrante e público alvo para a construção dessa oficina e

330

sugeriu que este ponto de pauta pode ser pensado no grupo de zap dos gestores. EMENDAS

331

PARLAMENTARES: 20. Cancelamento das Propostas de Emendas Parlamentares nº

332

11297.536000/1140-20, 11297.536000/1140-21 e 11297.536000/1140-14 de ampliação de

333

Unidade de Saúde do município de Paty do Alferes. Tal solicitação fez-se necessário devido as

334

referidas unidades não possuírem regularização formal da propriedade e o valor a ser recebido

335

para execução das mesmas, entrarem-se defasados pelo tempo transcorrido entre o cadastro das

336

mesmas e a data atual. 21. Ordem de Serviço para início da Reforma da Unidade Básica de

337

Saúde de Arcozelo no município de Paty do Alferes. Ofício nº 34 2018 SMS encaminha Ordem

338

de Serviço da Reforma da Unidade de Saúde de Arcozelo, do Programa de Requalificação de

339

Unidades Básicas de Saúde – Requalifica UBS, monitoradas através do SISMOB, sob o número

340

11 2975360001 15-012. 22. Propostas de Emendas Parlamentares nºs: 33018.017122/6102-56,

341

no valor de R$ 25.000,00 e 33028.07122/8151-16, no valor de R$ 25.000,00, para aquisição de

342

equipamentos odontológicos do município de Engenheiro Paulo de Frontin. 23. Proposta de

343

Emenda Parlamentar nº 33018.017122/81851-40, no valor de R$ 190.000,00 para aquisição de

344

transporte eletivo do município de Engenheiro Paulo de Frontin. 24. Proposta de Emenda

345

Parlamentar nº 12023.070000/1177-24, no valor de R$ 100.460,00 para aquisição de

346

equipamento e material permanente para o Centro de Atenção Psicossocial do município de

347

Engenheiro Paulo de Frontin. 25. Proposta de Emenda Parlamentar nº 12023.070000/1177-21,

348

no valor de R$ 242.000,00, para aquisição de Unidade Móvel de Saúde para o município de

349

Engenheiro Paulo de Frontin. 26. Propostas de Emendas Parlamentares nºs: 11813.9860001/18-

350

003, no valor de R$ 150.000,00 do Requalifica UBS; 36000.1933062/01-800, no valor de R$

351

500.000,00, 36000.1933142/01-800, no valor de R$ 409.500,00 e 36000.1773932/01-800m, no
13
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valor de R$ 150.000,00 de Incremento PAB e; 11813.989000/1180-02, no valor de R$

353

100.000,00, para aquisição de material permanente para as UBS dos bairros de Fonseca Almeida

354

e Grotão do município de Comendador Levy Gasparian. 27. Propostas de Emendas

355

Parlamentares nºs: 11813.986000/1180-01, no valor de 149.960,00 para aquisição de

356

equipamento e material permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde e;

357

36000.1816432/01-800, no valor de R$ 348.000,00 de Incremento MAC do município de

358

Comendador Levy Gasparian. 28. Proposta de Emenda Parlamentar nº 36000.1708782/01-800,

359

no valor de 700.000,00 de Incremento MAC do município de Areal. 29. Propostas de Emendas

360

Parlamentares nºs: 36000.1709182/01-800, no valor de 600.000,00 de Incremento PAC e;

361

3300221712191436604 e 3300221712281435069, ambas com valor de R$ 25.000,00,

362

cadastradas no E-Gestor para aquisição de gabinete odontológico para Saúde Bucal do município

363

de Areal. 30. Propostas de Emendas Parlamentares nºs: 912240/18-005, no valor de R$

364

322.070,00; 912240/18-004, no valor de R$ 499.200,00; 912240/18-010, no valor de R$

365

299.000,00 e 912240/18-011, no valor de 999.000,00 para reforma do Hospital Municipal;

366

912240/18-002, no valor de 1.385.804,00 e 912240/18-012, no valor de R$ 1.382.300,00 para

367

ampliação do Hospital Municipal; 912240/18-002, no valor de 117.500,00, 912240/18-04, no

368

valor de R$ 150.000,00 e 912240/18-05, no valor de R$ 100.000,00 para aquisição de

369

equipamento e material permanente para o Hospital Municipal, UBS Governador Portela e UBS

370

família de Vera Cruz, respectivamente do município de Miguel Pereira. 31. Propostas de

371

Emendas

372

22959.877000/1180-06, no valor de R$ 100.000,00 e 22959.877000/1180-11, no valor de R$

373

600.000,00 para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as Unidades Básicas

374

de Saúde; 36000.1848492/01-800, no valor de R$ 500.000,00; 36000.1786012/01-800, no valor

375

de R$ 700.000,00 e 36000.1921692/01-800, no valor de R$ 300.000,00 de Incremento PAB do

376

município de Paraíba do Sul. 32. Propostas de Emendas Parlamentares nºs: 36000.1696902/01-

377

800, no valor de R$500.000,00, 36000.1799242/01-800, no valor de R$ 300.000,00,

378

36000.1800072/01-800, no valor de R$ 500.000,00, 36000.1800322/01-800, no valor de R$

Parlamentares

nºs:

22959.877000/1180-01,

no

valor

de

R$

250.000,00;
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300.000,00, 36000.1800451/01-800, no valor de R$ 300.000,00, 36000.1800672/01-800, no

380

valor de R$ 462.271,00, 36000.1802842/01-800, no valor de R$ 300.000,00, 36000.1922582/01-

381

800 e 36000.1909262/01-800, no valor de R$ 500.000,00, Incremento MAC; 36000.1804022/01-

382

800, no valor de R$ 200.000,00, 36000.1804392/01-800, no valor de R$ 400.000,00,

383

36000.1804922/01-800, no valor de R$ 250.000,00, 36000.1805112/01-800, no valor de R$

384

100.000,00 e 36000.1945102/01-800, no valor de R$ 2.500.000,00, Incremento PAB, todas para

385

aquisição de equipamento e material permanente para Unidade Básica de Saúde; e

386

09206.5100001/16-008, no valor de R$ 170.000,00, aquisição de veículo e Pick Up para a

387

Atenção Básica, do município de Paracambi. 33. Propostas de Emendas Parlamentares nºs:

388

36000.1765402/01-800, no valor de R$ 400.000,00; 36000.1776272/01-800, no valor de R$

389

200.000,00; 36000.1764702/01-800, no valor de R$ 200.000,00; 36000.1766092/01-800, no

390

valor de R$ 205.170,00; 36000.1765322/01-800, no valor de R$ 400.000,00 e 36000.1840412/1-

391

800, no valor de R$ 113.000,00, incremento PAB; 02911.953000/1177-26, no valor de R$

392

242.000,00, para aquisição de transporte sanitário; 02911.9530001/17-709, no valor de

393

R$268.170,00 e 02911.9530001/17-727, no valor de R$ 354.860,00 e 02911.9530001/16-001, no

394

valor de R$ 684.710,00, para aquisição de equipamento/material permanente para Unidade de

395

Atenção Especializada em Saúde; 02911.9530001/17-720, no valor de R$ 201.814,00;

396

02911.9530001/17-719, no valor de R$ 449.550,00 e 02911.9530001/17-713, no valor de R$

397

98.070,00, do Programa Requalifica UBS e 02911.9530001/18-004, no valor de R$ 100.000,00

398

para aquisição de transporte eletivo do município de Sapucaia. Dra. Suzane agradeceu a presença

399

de todos. A próxima Reunião Ordinária da CIR CS foi agendada para o dia doze de abril e será

400

realizada no município de Paraíba do Sul com a pauta e local a serem informados

401

posteriormente. A reunião foi encerrada às quatorze horas, sem nenhum outro ponto levantado

402

pelos participantes, foram concluídos os trabalhos. Eu, Patrícia Ribas, Assistente da CIR CS,

403

lavrei a presente Ata em 04 de abril de dois mil e dezoito.
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Teto Financeiro
Teto Financeiro de Oncologia - Decisão GT

VALOR
VALOR
REMANEJAM REMANEJAM
PROPOSTA MUNICÍPIO MENSAL
ANUAL
CABO FRIO

RETIRA

TETO ATUAL
MENSAL

TETO FINAL
ANUAL

TETO FINAL
MENSAL

R$ 225.000,00

R$ 2.700.000,00

R$ 10.214.924,93

R$ 851.243,74

R$ 12.914.924,93

R$1.076.243,74

R$ 80.000,00

R$ 960.000,00

R$ 7.445.196,42

R$ 620.433,04

R$ 8.405.196,48

R$ 700.433,04

PETRÓPOLIS

R$ 200.000,00

R$ 2.400.000,00

R$ 5.995.045,84

R$499.587,15

R$ 8.395.045,80

R$ 699.587,15

VASSOURAS
RESERVA
TÉCNICA DA
SES

R$ 104.378,00

R$ 1.252.536,00

R$ 3.529.124,91

R$294.093,74

R$ 4.781.660,88

R$ 398.471,74

R$ 225.00,00

R$ 2.700.000,00

0

0

0

0

R$ 834.378,00

R$ 10.012.536,00

R$ 122.041.539,07

R$ 10.170.128,26

R$ 112.029.003,07

R$ 9.335.750,26

NITERÓI
ACRESCENTA

TETO ATUAL
ANUAL

RIO DE
JANEIRO

