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1

Ao décimo segundo dia de abril de dois mil e dezoito, às dez horas e vinte e cinco minutos, no

2

Espaço Souza – Avenida Prefeito Bento Gonçalves Pereira, 1.200 - centro – Paraíba do Sul/RJ

3

foi realizada a 4ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Centro Sul do ano de

4

2018, 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 e Suplente Representante do Nível Central SES/RJ. Secretários (as)

7

Municipais de Saúde: Celso Abreu (Areal); Rogério Costa (Comendador Levy Gasparian),

8

Elaine Stelmann (Miguel Pereira), Fabiano Ribeiro (Paraíba do Sul) e Alessandra Ferreira (Três

9

Rios). Suplentes: Fernando Reis (Mendes), Cacilene Ferreira (Paracambi), Edward Leão (Paty

10

do Alferes), Romero Chartuni (Três Rios) e Enilda Fernandes (Vassouras). A Plenária contou,

11

portanto, com a presença de 05 (cinco) Secretários Municipais de Saúde: Areal, Comendador

12

Levy Gasparian, Miguel Pereira, Paraíba do Sul e Três Rios e de 05 (cinco) Suplentes: Mendes,

13

Paracambi, Paty do Alferes, Três Rios e Vassouras. Convidados: Marciel Furtado (Coordenador

14

Regional do GT Planejamento), Stefan Vieira (Representante da Câmara Técnica da CIB-RJ da

15

região Centro-Sul) e Liliane Médici (Coordenadora da Central de Regulação Centro-Sul

16

Fluminense). Dra. Suzane agradeceu a todos pela presença e ao Dr. Fabiano por receber a todos

17

em Paraíba do Sul. Informou sobre as ausências do Representante titular da CIR, André

18

Schimidt, que se encontra da férias e da Apoiadora do COSEMS-RJ, Dilian Hill, por motivos de

19

saúde e sugeriu que fosse feita uma rodada de apresentação. Dra. Suzane deu início à Plenária.

20

Dr. Rogério solicitou que todos fizessem um esforço no tocante à pontualidade, pois a reunião

21

iniciou com uma hora de atraso. Ocorreu um amplo debate e foi acordado que as Reuniões

22

Ordinárias da CIR CS terão início às 09:00 h, independentemente do quórum, e a Pauta será

23

invertida, dando início pelos Informes. Foi consenso que atolerância será de 15 min, no máximo.

24

I. Apresentação: 1. Informes CT CIB/RJ e COSEMS. Sr. Stefan apresentou o Cenário de

25

Arboviroses; o Curso de Metodologias de Educação Permanente em Saúde; o Informe sobre o

26

Sarampo e da Campanha de vacinação contra a Influenza e o Curso de Manejo Odontológico do

27

paciente com câncer, uma parceria do INCA/MS e ATSB/SES-RJ – 2018/3ª turma. Sr. Stefan
1
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informou que para a nossa região foram disponibilizadas uma vaga para o município de

29

Paracambi, três vagas para o município de Três Rios e uma vaga para o município de Vassouras.

30

Sr. Stefan informou que do dia 02 a 20/04 estarão disponibilizadas 10 vagas para inscrição de

31

livre demanda no site do INCA através do site do INCA: www.inca.gov.br e que até o dia 15/04

32

as Coordenações Municipais de Saúde Bucal, dos municípios selecionados, deverão encaminhar

33

para a ATSB/SAB/SAS/SES, através do e-mail: saudebucal@saude.rj.gov.br, a listagem dos

34

profissionais indicados. Sr. Stefan informou que o Curso “ABC do Câncer: abordagens básicas

35

para o controle do câncer na categoria EAD, de caráter obrigatório, ocorrerá do dia 01 a 30/05 no

36

site https://ead.inca.gov.br, que as aulas presenciais no INCA ocorrerão nos dias 08, 15 e 22/06 e

37

que a apresentação do trabalho final na SES-RJ será no dia 29/06/2018. Sr. Stefan apresentou o

38

Estudo comparativo da oferta de vagas dos Hospitais Federais reguladas pela REUNI-RJ

39

referente aos anos de 2016 e 2017, realizado pela Dra. Kitty Crawford, Superintendente de

40

Regulação. Dra. Alessandra parabenizou a Dra. Kitty Crawford pelo excelente trabalho que teve

41

como objetivo demonstrar a redução da oferta de vagas dos Hospitais Federais em relação aos

42

anos anteriores e o aumento da demanda por Linhas de Cuidados. Sr. Stefan informou o

43

Credenciamento e habilitação do Serviço de Alta Complexidade em Procedimentos

44

Endovasculares Extracardíacos no Hospital Universitário de Vassouras; a Portaria GM/MS nº

45

411, de 23/02/2018 que altera o número de leitos de UTI Tipo II Neonatal para dez leitos do

46

HUV; a Portaria GM/MS nº 415, 23/02/2018 que habilita oito leitos de UCINCO no HUV e a

47

Portaria GM/MS nº 417, 23/02/2018 que altera o número de leitos de UTI Adulto Tipo II para

48

vinte leitos e estabelece recursos de custeio do HUV. Sr. Stefan informou que todas as Propostas

49

de Emendas Parlamentares que apresentavam como exigência possuir Deliberação CIB-RJ

50

passaram nesta CIB. Sr. Stefan informou as portarias do período: Portaria nº 740, de 27/03/18,

51

que altera a Portaria de Consolidação nº 06/GM/MS, para dispor sobre o financiamento de Ponto

52

de Apoio para Atendimento; a Portaria nº 748, de 27/03/18, que dispõe sobre a prestação de

53

apoio financeiro pelo Ministério da Saúde aos entes federados que recebem o Fundo de

54

Participação dos Municípios - FPM, no exercício de 2018, nos termos da Medida Provisória nº
2

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

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR CS– 12/04/2018
55

815, de 29/12/2017; a . Portaria nº 816, 28/03/2018, que revoga os artigos 875 a 879 da Portaria

56

de Consolidação nº 6/GM/MS, 28/096/2017, que tratam do financiamento para a implantação do

57

componente Sala de Estabilização (SE) da Rede de Atenção às Urgências; a portaria nº 288,

58

12/03/2018, que redefine a operacionalização do cadastramento de serviços de atendimento pré-

59

hospitalar móvel de urgência e o elenco de profissionais que compõem as equipes do SAMU 192

60

no CNES; a Portaria nº 626, de 16/03/2018, que suspende a transferência de incentivos

61

financeiros referentes as Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes de Saúde da Família

62

Ribeirinhas (ESFRB), Equipes de Saúde Bucal (ESB) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS),

63

com irregularidades SCNES – na nossa região os municípios que tiveram seus recursos

64

suspensos foram Mendes, Sapucaia e Três Rios. Dr. Fabiano apresentou o Projeto de Iniciativa

65

Educacional de combate ao Aedes, realizado através de convênio CONASEMS/SVS/MS em

66

parceria com IPADS (Formação de tutores e Integração VS e AB – EAD com tutoria, público

67

alvo: gestores e profissionais de nível médio e superior) e PROEPI (Vigilância em Saúde e

68

Entomologia – EAD para profissionais de saúde e Entomologia – semipresencial para

69

profissionais específicos). Dr. Fabiano informou que ainda não possui informações sobre as

70

inscrições, mas que a previsão de início dos cursos é de Junho/2018. Dr. Fabiano apresentou o

71

IdeiaSUS 2018 – Rodas de Práticas e Soluções em saúde e informou que no dia 25/05/2018 no

72

NUST/FIOCRUZ serão apresentados seis trabalhos apresentados no Congresso do CONASEMS

73

2017 e que entre estes está o do município de Três Rios “A Regulamentação do Conceito "Vaga

74

Zero" na Região Centro Sul Fluminense, como um mecanismo do direito a vida e a saúde nos

75

casos de emergência e urgência.” Sr. Stefan informou a Nota Informativa nº 47 do DEVIT/DAB

76

de 14/03/2018 que dispõe sobre a Integração entre o Sistema de Informação do Programa

77

Nacional de Imunização (SIPNI) e a estratégia e-SUS Atenção Básica (AB). 2. Planejamento

78

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

79

Integrado Regional da Região Centro-Sul. Dr. Marciel demonstrou preocupação com a

80

Resolução CIT nº 37 que dispõe sobre o processo de Planejamento Regional Integrado e a

81

organização de macrorregiões de saúde. Dra. Suzane informou que o Grupo Condutor Estadual
3
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(GCE), composto por representantes da SES/RJ e do COSEMS/RJ já fizeram uma reunião para

83

tratar da Resolução CIT nº 37, de 22/03/2018, e comunicará a sua posição tão logo seja

84

alcançada, em momento oportuno. II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 3ª Reunião

85

Ordinária CIR/CS de 2018. Sra. Juliana lembrou a todos que a minuta da Ata da 3ª Reunião

86

Ordinária CIR/CS de 2018 foi disponibilizada aos Gestores, através de e-mail, para apreciação.

87

Dra. Suzane perguntou se havia alguma consideração a ser feita. Todos aprovaram a Ata em

88

questão. 2. Ratificação do Projeto de implantação de uma Unidade Suporte Básica (USB)

89

com Base descentralizada no município de Paty do Alferes. Dr. Romero, Coordenador

90

Regional do GCR de Urgências e Emergências, informou que esta pauta foi uma solicitação do

91

Dr. Arlindo, Secretário de Saúde do município de Paty do Alferes, em decorrência do município

92

ser atendido pelo município de Miguel Pereira. Dr. Romero informou que o Ministério da Saúde

93

requereu uma nova Deliberação e em função desta solicitação está solicitando a ratificação da

94

pactuação anterior. Dra. Suzane perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e foi considerado

95

pactuado esse ponto de pauta. 3. Ratificação do Projeto de implantação de uma Unidade

96

Suporte Básica (USB) com Base descentralizada no município de Mendes. Dr. Romero

97

informou que o município de Mendes tem sua Base descentralizada em conjunto com o

98

município de Engenheiro Paulo de Frontin e que em função disto, a Coordenação do SAMU

99

apoia a solicitação do município, haja vista a otimização do tempo de resposta do SAMU, em

100

consonância com o PAR da região Centro-Sul. Dra. Suzane perguntou se todos acordavam.

101

Todos anuíram e foi considerado pactuado esse ponto de pauta. 4. Pactuação de renovação de

102

frota para a Base descentralizada do município de Engenheiro Paulo de Frontin. Dr.

103

Romero informou que o município de Engenheiro Paulo de Frontin solicitou renovação de frota

104

do município de Engenheiro Paulo de Frontin. Dra. Suzane perguntou se todos acordavam.

105

Todos anuíram e foi considerado pactuado esse ponto de pauta. 5. Pactuação de renovação de

106

frota para a Base descentralizada do município de Miguel Pereira. Dr. Romero informou que

107

o município de Engenheiro Paulo de Frontin solicitou renovação de frota do município de

108

Miguel Pereira. Dra. Suzane perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e foi considerado
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pactuado esse ponto de pauta. 6. Propostas de Emendas Parlamentares cadastradas no E-

110

Gestor visando aquisição de duas Unidades Móveis de Saúde -Ambulância Tipo A, no valor

111

de R$80.000,00, cada proposta, sob os Termos de Compromisso nº3306201712291640178 e

112

nº3306201712291727352 do município de Vassouras. Sra. Enilda informou as Propostas de

113

Emendas Parlamentares cadastradas no E-Gestor acima discriminadas. Dra. Suzane perguntou se

114

todos acordavam. Todos anuíram e foi considerado pactuado esse ponto de pauta. 7. Solicitação

115

de Credenciamento/Habilitação da Maternidade do Hospital Nossa Senhora da Piedade do

116

município

117

Credenciamento/Habilitação da Maternidade do Hospital Nossa Senhora da Piedade do

118

município de Paraíba do Sul e reforçou que a instituição está inserida na Rede Cegonha. Dra.

119

Suzane perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e foi considerado pactuado esse ponto de

120

pauta. 8. Solicitação de Credenciamento/Habilitação no Programa Melhor em Casa -

121

Serviço de Atenção Domiciliar do município de Paraíba do Sul. Dr. Fabiano informou a

122

solicitação de Credenciamento/Habilitação da Maternidade do Hospital Nossa Senhora da

123

Piedade do município de Paraíba do Sul. Dra. Suzane perguntou se todos acordavam. Todos

124

anuíram

125

Credenciamento/Habilitação do Hospital Nossa Senhora da Piedade para a realização de

126

procedimentos de Laqueadura Tubária e Vasectomia do município de Paraíba do Sul. Dr. Fabiano

127

informou a solicitação de credenciamento/habilitação dos procedimentos elencados no Projeto de

128

Planejamento Familiar, cujos procedimentos cirúrgicos serão realizados no Hospital Nossa

129

Senhora da Piedade de Paraíba do Sul. Dra. Suzane perguntou se todos acordavam. Todos

130

anuíram e foi considerado pactuado esse ponto de pauta. III. Informes: 1. Fluxo de

131

atendimento de paciente oncológico no UNACON serviço adicional. Sra. Juliana informou

132

que o município de Vassouras encaminhou para a SE CIR CS um Fluxo de atendimento no

133

UNACON serviço adicional situado no município de Três Rios para os pacientes oriundos do

134

CTO de Petrópolis. Dra. Alessandra solicitou um encaminhamento para este ponto de pauta e

135

informou que marcou uma reunião com o secretário de saúde do município de Petrópolis e foi

de

e

foi

Paraíba

do

considerado

Sul.

pactuado

Dr.

esse

Fabiano

ponto

informou

de

pauta.

a

9.

solicitação

Solicitação
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de

5

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

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR CS– 12/04/2018
136

recebida pela Superintendente, Adriana, juntamente com um representante do CTO. Dra.

137

Alessandra informou que há uma preocupação no tocante à descontinuidade do tratamento dos

138

pacientes, pois isto acarreta muita insegurança no mesmo porque já existe um vínculo do

139

paciente para com o profissional e o serviço que lhe atende. Dra. Alessandra informou que o

140

representante o CTO passou a informação de que são pacientes muito antigos e que uma vez

141

paciente oncológico, sempre paciente oncológico e que o mesmo propôs que fossem

142

remanejados os pacientes novos. Dra. Alessandra informou que há dois anos o município de Três

143

Rios não direciona nenhum paciente para o CTO para realizar quimioterapia e que os que

144

constam da lista apresentada pelo prestador são pacientes em acompanhamento periódico, em

145

tratamento medicamentoso ou com recidivação da doença. Dra. Alessandra informou que

146

solicitou um fluxo de atendimento na reunião anterior objetivando que as transferências

147

causassem o menor impacto possível ao paciente, até porque tem de se pensar na hipótese do

148

paciente se recusar e ingressar com ação judicial. Dra. Alessandra informou que foi apresentada

149

uma listagem contendo os nomes de vinte e três pacientes e que solicitou que fosse

150

providenciado um levantamento contendo as especialidades em que os pacientes estão sendo

151

acompanhados para que com base nisso possa solicitar ao prestador da HUV que faça uma

152

agenda especial. Dra. Alessandra informou que caso ocorra o remanejamento, os pacientes

153

deverão estar com suas consultas e direcionamentos marcados, pois os mesmos não podem ficar

154

desassistidos. Dra. Alessandra informou que o CTO sinalizou que se algum paciente se recusar a

155

trocar de prestador, não entregará o prontuário do mesmo. Desta forma, aguarda o retorno do

156

prestador do município de Petrópolis. 2. Propostas de Emendas Parlamentares nºs:

157

36000.1718062/01-800, no valor de R$150.000; 36000.1717942/01-800, no valor de R$

158

205.170,00; 36000.1718162/01-800, no valor de R$ 500.000,00; 36000.1717602/01-800, no

159

valor de R$ 400.000,00; 36000.1718022, no valor de R$ 500.000,00; 36000.1717972/01-800,

160

no valor de R$ 500.000,00; 36000.1717902/01-800, no valor de R$500.000,00, de Incremento

161

PAB; 36000.1935752/01-800, no valor de R$ 200.000,00; 36000.1813362/01-800, no valor de

162

R$500.000,00, de Incremento MAC; e nº11216.262000/1180-01, no valor de 300.000,00;
6
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11216.262000/1180-02, no valor de R$ 128.900,00, nº11216.262000/1180-03, no valor de R$

164

21.100,00 para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Unidades Básicas

165

de Saúde do município de Vassouras. Sra. Enilda informou as Propostas de Emendas

166

Parlamentares do município de Vassouras. 3. Propostas de Emendas Parlamentares

167

nº11405.835000/1180-02 aquisição de equipamento e material permanente para Unidade

168

Básica de Saúde; nº11405.835000/1180-03, para aquisição de equipamento e material

169

permanente para a UPA 24 horas; nº11405.835000/1180-04, aquisição de equipamento e

170

material permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde; e nº911405/18-

171

001, para reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde do município de Três

172

Rios. Dra. Alessandra informou as Propostas de Emendas Parlamentares do município de Três

173

Rios. 4. Propostas de Emendas Parlamentares nºs: 36000.1909332/01-800, no valor de R$

174

500.000,00, 36000.1909372/01-800, no valor de R$ 500.000,00, 36000.1909382/01-800, no

175

valor de R$ 343.068,00, 36000.1909392/01-800, no valor de R$ 1.000.000,00 e

176

36000.1909402/01-800, no valor de R$ 1.500.000,00, Incremento MAC e 36000.1909442/01-

177

800, no valor de R$ 500.000,00, 36000.1909432/01-800, no valor de R$ 550.000,00,

178

36000.1909462/01-800, no valor de R$ 257.000,00, 36000.1909172/01-800, no valor de R$

179

205.170,00 e 36000.1909512/01-800, no valor de R$ 500.000,00, Incremento PAB para o

180

município de Miguel Pereira. Dra. Elaine informou as Propostas de Emendas Parlamentares do

181

município de Miguel Pereira. 5. Ordem de Serviço para início da reforma da Unidade Básica

182

de Saúde da Família – UBS Jatobá, referente à Proposta de Emenda Parlamentar nº

183

29138.3850008/14-014, cadastrada no SISMOB do município de Paraíba do Sul. 6.

184

Propostas de Emendas Parlamentares nº 22959.877000/1180-06, no valor de 100.000,00 e

185

22959.877000/11-80-12, no valor de 116.000,00, para aquisição de equipamento/material

186

permanente para as Unidades Básicas de Saúde e nº 22959.87000/1180-11, no valor de R$

187

484.000,00 para aquisição de Unidade Móvel de Saúde – Transporte Sanitário Eletivo

188

(Micro-ônibus) para o município de Paraíba do Sul. Dr. Fabiano informou a Ordem de

189

Serviço para início da reforma da UBS Jatobá e as Propostas de Emendas Parlamentares do
7
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município de Paraíba do Sul. 7. Atestado de Conclusão de Edificação da Unidade de Saúde

191

do Bairro Pantanal referente à Proposta de Emenda Parlamentar nº 12240.3080001/14-001

192

do município de Miguel Pereira. Dra. Elaine informou o Atestado de Conclusão de Edificação

193

da UBS Pantanal do município de Miguel Pereira. 8. Prescrição do uso medicinal do óleo do

194

canabidiol por profissionais do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer para

195

pacientes do município de Três Rios. Dr. Romero informou que o município de Três Rios está

196

com um mandado judicial para um paciente portador de Síndrome de West e que sofre de

197

convulsões. Dr. Romero informou que este medicamento foi prescrito pelo médico do Instituto

198

Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer e que o uso deste medicamento ainda é proibido no Brasil.

199

Dr. Romero informou que a ANVISA, através da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 17

200

de 06/05/2015, definiu critérios e os procedimentos para a importação, em caráter de

201

excepcionalidade, de produto à base de Canabidiol em associação com outros canabinóides, por

202

pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para

203

tratamento de saúde. Desta forma, o gestor não pode adquirir o medicamento, pois só é

204

comercializado para pessoa física, além de apresentar alto custo. Dr. Romero solicita orientações

205

no tocante a essa demanda, pois é um medicamento caro, o que inviabiliza o município de

206

adquirir. Dra. Suzane deu como encaminhamento uma CI à Assessoria de Regionalização para

207

que esta solicite orientação à SAS e a Superintendência dos Hospitais. 9. Curso Metodologias

208

de Educação Permanente em Saúde. Sra. Juliana informou o Curso Metodologias de Educação

209

Permanente em Saúde, promovido pela Superintendência de Educação em Saúde da SES/RJ em

210

parceria com a Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ. O curso tem o objetivo de

211

instrumentalizar profissionais que atuam no campo da Educação em Saúde em metodologias de

212

Educação Permanente, visando o planejamento e a aplicação de ações educacionais eficazes. Sra.

213

Juliana informou que o curso é presencial e as aulas acontecerão na própria ECG-TCE/RJ. Sra.

214

Juliana informou que foram disponibilizadas três vagas para a região e ressaltou a importância da

215

liberação do gestor e o compromisso dos técnicos indicados quanto a presença já que o TCE-RJ

216

só certifica com mais de 70% presença. Sra. Juliana perguntou aos gestores se teriam algum
8
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técnico para indicar e foram sugeridos os seguintes nomes: Luciana (Miguel Pereira), Letícia

218

(Três Rios) e Graziela, Leonardo e Gustavo (Paraíba do Sul). Os gestores acordaram que estas

219

indicações sejam direcionadas para a Reunião da CIES CS que ocorrerá no dia 17 de abril e que

220

os técnicos presentes acordem os indicados para o curso. Sra. Juliana informou que levará este

221

ponto de pauta para a reunião e informou que os nomes que serão acordados, seguindo as

222

sugestões

223

edu.permanente@saude.rj.gov.br. 10. Município de Paty do Alferes não possui programação

224

na PPI para leitos crônicos. Sr. Edward informou que o município de Paty do Alferes não

225

possui programação na PPI para leitos crônicos e que está encontrando dificuldades para

226

proceder a internação de seus pacientes. Sr. Fernando informou que o município de Mendes

227

também tinha este problema, mas que foi realizada uma reprogramação na PPI, substituindo

228

leitos de outras especialidades para leitos crônicos, perfazendo um total de seis leitos crônicos,

229

sendo três para o município de Barra do Piraí e três para o município de Vassouras e orientou

230

que o município de Paty do Alferes fizesse o mesmo. Dra. Suzane concordou com o

231

encaminhamento sugerido por Mendes, que, nesse caso, implica que Paty do Alferes entre em

232

contato com a área técnica da SAECA para proceder a alteração solicitada. 11. Informações

233

sobre as solicitações de remanejamentos da PPI do município de Miguel Pereira. Sra.

234

Patrícia informou que chegou uma devolutiva da SAECA dando parecer favorável para o

235

remanejamento de PPI de Média Complexidade Ambulatorial e solicitando que a região

236

pactuasse esse remanejamento. Sra. Patrícia informou que os gestores acordaram que após o

237

prazo de trinta dias constante na Deliberação CIB-RJ nº 4.703, de 17/10/2017, que dispõe sobre

238

o Novo Fluxo de Remanejamento de PPI, a região iria pactuar a solicitação de remanejamento.

239

Esta solicitação foi encaminhada por e-mail no dia 11/01/2018 para a Assessoria de

240

Regionalização e pactuada através de Deliberação CIR CS nº 17, de 22/02/2018. Sra. Patrícia

241

informou que a solicitação de Remanejamento de PPI de leitos de Saúde Mental do município de

242

Petrópolis para o município de Miguel Pereira foi encaminhada por e-mail no dia 06/12/2017

243

para a Assessoria de Regionalização e não obteve resposta até a presente data. Sra. Patrícia

dos

gestores,

deverão

ser

encaminhados

para

o

e-mail:
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informou que foi pactuado através da Deliberação CIR CS nº 16 de 22/02/2018. Ocorreu um

245

longo debate acerca da demora de resposta por parte da SAECA e os gestores informaram que

246

considerando a demora no retorno da análise dos processos de remanejamento de PPI, que tem

247

ultrapassado o prazo estabelecido de trinta dias para que a mesma emita o seu parecer, a região

248

Centro-Sul solicita a revisão do novo Fluxo de Remanejamento de PPI, especialmente no que se

249

refere a esse atraso na resposta da SAECA. Os gestores solicitam que seja realizado todo o

250

processo de solicitação de remanejamento de PPI para após ser encaminhado para a SAECA

251

analisar e emitir o seu parecer visando um processo de gestão mais ágil e eficiente. Os gestores

252

solicitaram, também, que a reprogramação da PPI da Região Centro-Sul seja encaminhada para o

253

GT Regulação Estadual. 12. Informações sobre a solicitação de remanejamento PPI do

254

município de Mendes. Sra. Patrícia informou que a solicitação de remanejamento da PPI para

255

procedimentos de Média Complexidade Ambulatorial do município de Mendes para o município

256

de Vassouras foi encaminhada por e-mail para a Assessoria de Regionalização no dia

257

22/03/2018. 13. Informações sobre a reversão do procedimento Mamografia do teto FAEC

258

para o teto MAC. Os gestores dos municípios de Areal e Paty do Alferes questionaram a

259

suspensão das mamografias pelo município de Três Rios e a Dra. Alessandra informou que antes

260

da publicação da Portaria nº 15 de 03/01/2017 o procedimento de mamografia era realizado e

261

após o município de Três Rios (executor) recebia por todos os municípios em um quantitativo

262

muito superior ao preconizado na Portaria, pois a mesma utilizou como base de cálculo a série

263

histórica da produção de serviços aprovados nos sistemas SIA/SUS e SIH/SUS, no período de

264

agosto de 2016 a julho de 2017, período em que a produção apresentada foi relativamente

265

inferior à produção atual. Dra. Alessandra informou que realizou os procedimentos normalmente

266

nos meses de janeiro, fevereiro e março considerando que receberia o recurso equivalente do teto

267

FAEC e que agora precisa entender de que forma esta mudança de teto para MAC será

268

convertida em programação financeira. Os gestores demonstraram preocupação no tocante a não

269

realização deste procedimento, pois ocasionará problemas relacionados aos Indicadores de

270

Saúde. Sra. Juliana informou que, conforme solicitado pela Dra. Alessandra na Reunião da CIR
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CS de março encaminhou a CI nº 67 de 04/04/2018 solicitando à SAECA um informe de como

272

foi calculado este impacto financeiro e como foi traduzido em termos de programação para os

273

municípios. 14. Vacina BCG – Proposta de Fluxo para otimização das vacinas. Sr. Fernando

274

informou que os novos frascos da vacina BCG vêm com 20 doses e que nos municípios

275

pequenos não há crianças para esse quantitativo, o que vem ocasionando desperdício da vacina.

276

Sra. Juliana informou que levou esse ponto de pauta para o GT Vigilância em Saúde como forma

277

de estudar um fluxo de vacinação. Dra. Alessandra informou que o município de Três Rios

278

apresenta uma média de 07 nascimentos por dia. Os gestores solicitaram uma CI para a Área

279

Técnica da SVS da SES-RJ para interceder junto ao Ministério da Saúde quanto a esta questão,

280

retornando ao frasco anterior, que continha número menor de doses. 15. Situação Repasses

281

Atrasados do PAHI (Programa de apoio aos Hospitais do Anterior). 16. Previsão de

282

pagamento do Programa de Incentivo Financeiro aos Municípios em Saúde - PROMUNI,

283

para o exercício de 2017 – Decreto Estadual nº 46.904/2017. Solicitação de contrapartida

284

estadual – SAMU, UPA, Assistência Farmacêutica, Atenção Básica, Sala de Estabilização

285

entre outros. Sra. Juliana informou que estes são pontos fixos de pauta e que será encaminhada

286

CI solicitando informações quanto aos repasses atrasados conforme encaminhamento dos

287

gestores. 17. Indicações SMS para os GT/GCR/Comissões. Sra. Juliana reiterou que as

288

indicações têm por objetivo solicitar aos gestores o envio e atualização das indicações dos

289

técnicos municipais que irão compor os grupos técnicos da região assim como o apoio a esses

290

técnicos. Sra. Juliana informou que faltam apenas as indicações do município de Paracambi. 18.

291

Proposta de Emenda Parlamentar nº 36000.1926672/01-800, no valor de R$ 800.000,00 de

292

Incremento PAB do município de Mendes. Sr. Fernando informou a proposta acima. Dra.

293

Suzane agradeceu a presença de todos. A próxima Reunião Ordinária da CIR CS foi agendada

294

para o dia dezoito de maio e será realizada no município de Paty do Alferes com a pauta e local a

295

serem informados posteriormente. A reunião foi encerrada às treze horas e tinta minutos, sem

296

nenhum outro ponto levantado pelos participantes, foram concluídos os trabalhos. Eu, Patrícia

297

Ribas, Assistente da CIR CS, lavrei a presente Ata em 24 de abril de dois mil e dezoito.
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