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1

Ao oitavo dia de junho de dois mil e dezoito, às dez horas e vinte minutos, na Avenida Vereador

2

Luís Soares da Silva, 651 - Arcozelo – Paty do Alferes/RJ foi realizada a 5ª Reunião Ordinária

3

da Comissão Intergestores Regional Centro Sul do ano de 2018, com a presença dos seguintes

4

membros: Secretária Executiva da Comissão Intergestores Regional Centro Sul, Juliana

5

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

6

Representante do Nível Central, André Schimidt e Apoiadora do COSEMS/RJ, Dilian Hill.

7

Secretários (as) Municipais de Saúde: Celso Abreu (Areal); Hedílio Cortez (Comendador Levy

8

Gasparian), Ismael Souza (Mendes), Elaine Stelmann (Miguel Pereira), Arlindo Rosa (Paty do

9

Alferes), Alessandra Ferreira (Três Rios) e Sirlene Silva (Vassouras). Suplentes: Joseane Faria

10

(Comendador Levy Gasparian), Fernando Reis (Mendes), Marcos Barros (Miguel Pereira),

11

Edward Leão (Paty do Alferes) e Leonardo Rocha (Vassouras). A Plenária contou, portanto, com

12

a presença de 07 (sete) Secretários Municipais de Saúde: Areal, Comendador Levy Gasparian,

13

Mendes, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Três Rios e Vassouras e de 05 (cinco) Suplentes:

14

Comendador Levy Gasparian, Mendes, Miguel Pereira, Paty do Alferes e Vassouras.

15

Convidados: Stefan Vieira (Representante da Câmara Técnica da CIB-RJ da região Centro-Sul) e

16

Thiago Leonardo (SMS Mendes). Dr. André agradeceu a todos pela presença e ao Dr. Arlindo

17

por receber a todos em Paty do Alferes. Dr. André deu início à Plenária. I. Apresentação: 1.

18

Informes CT CIB/RJ e COSEMS. Sr. Stefan apresentou o Cenário de Arboviroses; o Cenário

19

atual do Programa NutriSUS nos 20 municípios contemplados e prazo para desligamento do

20

Programa; o Portal das boas práticas de Saúde da Mulher do IFF/FIOCRUZ e a 4ª Etapa do

21

Curso de Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde – EdPopSUS. Sr. Stefan informou a

22

Nota Informativa sobre os testes rápidos de Zica, Dengue e Chikungunya, os remanejamentos de

23

Mendes e Miguel Pereira e as Propostas de Emendas Parlamentares. Dra. Dilian informou que o

24

CONASEMS está desenvolvendo, conjuntamente com a rede COSEMS, um “Levantamento

25

nacional sobre a Relação Municipal de Medicamentos do Componente Básico da Assistência

26

Farmacêutica e a situação dos processos de compra pelos municípios brasileiros” e que para isso,

27

O COSEMS RJ, por solicitação de sua presidente, conta com a colaboração dos gestores

28

municipais na indicação do responsável pela assistência farmacêutica nos municípios, para
1
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preencherem o questionário online sobre a lista de medicamentos utilizados na Atenção Basica,

30

assim como, informações sobre o último processo de compra de cada item. Dra. Dilian informou

31

que foi criado o Comitê Estadual da Saúde – Fórum Nacional da Saúde do CNJ no Rio de

32

Janeiro, que ocorreu uma reunião no dia 17/04/2018 sobre a experiência das caravanas do

33

Comitê do Paraná e interesse em replicá-la no Rio de Janeiro e se algum município tiver

34

interesse de participar dessa experiência, trazendo alguma questão específica, relacionada a

35

demandas judiciais, em busca de conciliação basta entrar em contato com o Dr. Mauro do

36

COSEMS. Dra. Dilian passou os contatos dos mesmos para os gestores. Dra. Dilian informou as

37

portarias do período: Portaria nº 878 de 03/04/2018 que autoriza o repasse dos valores de

38

recursos financeiros do Bloco de Custeio das Ações Serviços Públicos de Saúde a serem

39

alocados no Grupo de Vigilância em Saúde, relativos ao Piso Fixo de Vigilância em Saúde

40

(PFVS); à Assistência Financeira Complementar (AFC) da União para cumprimento do piso

41

salarial profissional nacional dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) e ao Incentivo

42

Financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACE (IF); a Portaria nº 565 de

43

09/03/2018 que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos

44

ao SUS no exercício de 2018; a Portaria nº 932 de 23/04/2018 que suspende a transferência de

45

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

46

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

47

(ACS), com irregularidades no cadastro de profissionais no SCNES para municípios que

48

apresentaram duplicidade no cadastro de profissionais no SCNES, na competência janeiro/2018.

49

Na nossa região incluiu o município de Mendes. A Portaria nº 1.118 de 27 04 18 que suspende a

50

transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Equipes de Saúde da Família

51

(ESF), Equipes Saúde da Família Ribeirinhas (ESFRB), Equipes de Saúde Bucal (ESB) e

52

Agentes Comunitários de Saúde (ACS), nos Municípios com irregularidades no cadastro de

53

profissionais no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – SCNES

54

(competência outubro de 2017). Na nossa região temos os seguintes municípios: Mendes,

55

Paraíba do Sul, Sapucaia, Três Rios e Vassouras. A Portaria nº 1.175 de 26/04/2018 que

56

estabelece diretrizes para formalização de compromisso entre a rede de unidades hospitalares
2
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federais na Cidade do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro –

58

informa que o acesso às unidades hospitalares federais se dará exclusivamente por meio da

59

Central de Regulação do Município do Rio de Janeiro. Portaria nº 1.117 de 27/04/2018 que

60

descredenciada as equipes de Saúde Bucal (ESB) de municípios, em razão do descumprimento

61

do prazo estabelecido na Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28/09/2017, para

62

cadastramento no SCNES. Na nossa região temos os municípios de Mendes e Sapucaia. A Lei nº

63

13.650 de 21/04/2018 que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência

64

social, na área de saúde. II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 4ª Reunião Ordinária

65

CIR/CS de 2018. Sra. Juliana lembrou a todos que a minuta da Ata da 4ª Reunião Ordinária

66

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

67

perguntou se havia alguma consideração a ser feita. Todos aprovaram a Ata em questão. 2.

68

Mudança no Calendário de reunião das Reuniões da CT CIR CS e CIR CS no mês de

69

junho. Sra. Juliana lembrou a proximidade das reuniões da CT CIR CS e CIR CS em

70

decorrência da alteração do calendário em função da greve dos caminhoneiros e orientou a

71

alteração das mesmas. Ocorreu um debate e foi acordado que a reunião da CT CIR CS será

72

realizada no dia 20/06/2018 e a reunião da CIR CS será realizada no dia 25/06/2018. André

73

perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado. 3. Solicitação

74

de remanejamento de recursos da PPI Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do

75

município de Areal. Sra. Patrícia informou que a SAECA já emitiu Parecer positivo com

76

recomendação e que esta já foi atendida. 4. Solicitação de remanejamento de recursos da PPI

77

Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do município de Areal para o município

78

de Vassouras. 5. Solicitação de remanejamento da PPI – Programação Pactuada e

79

Integrada para procedimentos de Média Complexidade Ambulatorial do município de

80

Mendes para o município de Vassouras. Sra. Patrícia informou que estas solicitações foram

81

encaminhadas para a SAECA emitir o parecer e que ultrapassou o prazo estabelecido de trinta

82

dias para a resposta. Desta forma, conforme acordado pelos gestores, foram inseridas para

83

pactuação e posterior encaminhamento da Deliberação CIR CS para a SAECA visando diminuir

84

a morosidade do processo de remanejamento. Dr. Dilian informou que essa semana ocorreu um
3
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GT de PPI/Regulação onde foi abordado a problemática dos remanejamentos dos municípios de

86

Areal e Três Rios de quimioterapia para o UNACON do município de Vassouras. Dra. Dilian

87

informou o e-mail da Dra. Alessandra que expunha a situação dos pacientes em tratamento no

88

município de Petrópolis que tiveram o tratamento suspenso pelo prestador e que mediante a esse

89

impasse, entrou em contato com a Dra. Sirlene que de imediato, juntamente com o serviço

90

adicional de oncologia clínica do HUV, se disponibilizaram para acolher os pacientes, a fim de

91

evitar desassistência. Dra. Dilian informou que foi acordado que estes remanejamentos seriam

92

pactuados na CIB do dia 13/06/2018. Dr. André perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e

93

esses pontos de pauta foram pactuados. 6. Regulação dos leitos de UTI Neonatal e UTI Adulto

94

no HUV. Dra. Sirlene informou que o SER já está parametrizado para regular os leitos de UTI

95

Neonatal pela CREG CSF, mas que está ocorrendo um sério problema relacionado ao transporte

96

destes pacientes que ficará a cargo do município executante, pois a solicitação da ambulância do

97

Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro que faz o transporte para a REUNI não pode seguir uma

98

lista distinta de prioridades, criada por dois sistemas de regulação diferentes. Houve um amplo

99

debate, pois o problema do transporte consiste na dificuldade de neonatologistas aptos para

100

realizar esse tipo de transporte. Dra. Sirlene informou que conseguiu seis profissionais do HUV

101

interessados. Dra. Sirlene informou que o Consórcio se interessou em abarcar esse serviço e que

102

pegou o contato destes profissionais a fim de apresentar uma proposta aos gestores. Dra. Sirlene

103

informou que a questão consiste nos gestores acordarem como será realizado o transporte dos

104

pacientes; se pelo Consórcio ou de forma individualizada pelos municípios. Dra. Alessandra

105

propôs pactuar uma data para assumir isso. Dra. Alessandra informou que o fluxo de solicitação

106

de transferência para UTI neonatal se dá da seguinte forma: o Hospital onde a criança se

107

encontra insere a solicitação do SER e a mesma é regulada pela CREG CSF e que está ocorrendo

108

a dificuldade de entrar em contato com o município de origem do paciente para a contratação do

109

transporte. Dra. Alessandra informou que é necessário pactuar também, como se dará a

110

qualidade da informação de liberação da vaga; se pela liberação com o serviço contratado para

111

posterior contato com a SMS de origem do paciente ou se pela disponibilização de um celular

112

responsável pela autorização do serviço. A regulação dos leitos de UTI Adulto ainda não foi
4
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disponibilizada pela Superintendência de Regulação para ser realizada pela CREG CSF. Dr.

114

André perguntou aos gestores se acordavam com a proposta de pactuar que a CREG CSF é a

115

responsável pela regulação dos leitos de UTI Neonatal e UTI Adulto do Hospital Universitário

116

de Vassouras, da região Centro-Sul, com o prazo de quarenta dias a contar com a data de hoje

117

para adequação dos municípios em assumir a responsabilidade de realização do transporte de

118

forma individualizada. Todos acordaram e esse ponto de pauta foi pactuado. 7. Pactuação da

119

solicitação de Qualificação de 10 leitos de retaguarda em UTI Adulto Tipo II. Dra. Sirlene

120

solicitou a qualificação para mais 10 leitos de retaguarda em UTI Adulto Tipo II, na proporção

121

de 80%, conforme preconiza a Portaria nº 2.395 de 11/10/2011, por serem estes leitos

122

componentes do Hospital Porta de Entrada da Rede de Urgência e Emergência da região Centro-

123

Sul. Dr. André perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e esse ponto de pauta foi

124

pactuado. 8. Pactuação da solicitação de Qualificação de 03 leitos de retaguarda em UTI

125

NEONATAL tipo II no HUV. Dra. Sirlene solicitou a qualificação para mais 03 leitos de

126

retaguarda em UTI NEONATAL Tipo II, na proporção de 80%, conforme preconiza a Portaria

127

nº 2.351 de 05/10/2011, por serem estes leitos componentes do Hospital Porta de Entrada da

128

Rede Cegonha da região Centro-Sul. Dr. André perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e

129

esse ponto de pauta foi pactuado. 9. Pactuação da Grade de Referência de Urgência e

130

Emergência para os municípios da região Centro-Sul. Sra. Juliana apresentou a proposta da

131

Grade de Referência de Urgência e Emergência para os municípios da região Centro-Sul

132

confeccionada pelo GCR RUE. Dra. Alessandra discordou da UPA Três Rios constar nesta

133

grade, pois a mesma é um componente pré-hospitalar. Ocorreu um debate e todos acordaram

134

com a retirada da UPA 24 horas Três Rios da Grade de Referência de Urgência e Emergência

135

para os municípios da região. Sra. Juliana informou que o município de Paracambi, em

136

decorrência da localização geográfica, embora faça parte da Rede de Urgência da nossa região,

137

participa do SAMU 192 e do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense –

138

SISBAF e que se a nova gestão pretender fazer parte da nossa Grade ocorrerá a atualização da

139

mesma. Dr. André perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e esse ponto de pauta foi

140

pactuado. 10. Ampliação da frota do SAMU-192 com uma ambulância de suporte básico
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para atuar no município de Paty do Alferes. Sra. Juliana explicou ao Dr. Arlindo que a

142

proposta para ampliação seria se já houvesse uma frota do SAMU 192 no município de Paty do

143

Alferes e que na 4ª CIR CS realizada no município de Paraíba do Sul foi pactuada a ratificação

144

do Projeto de implantação de uma UBS com Base descentralizada no município de Paty do

145

Alferes. Sr. Edward informou que foi uma exigência do Ministério da Saúde para a proposta de

146

emenda Parlamentar de uma ambulância para o SAMU 192 a ampliação da frota e que ele

147

entende como se fosse ampliação de frota da região Centro-Sul. Sr. Edward informou que

148

necessita de uma deliberação CIR CS para ampliação de frota para inserir no SAIPS. Sra. Juliana

149

informou que colocará na Deliberação CIR CS uma redação que contemple o requerido. Dr.

150

André informou que a Sra. Juliana irá verificar exatamente qual será a redação da Deliberação e

151

perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado. 11.

152

Pactuação do Coordenador Médico do SAMU 192 da região Centro Sul. 12. Pactuação do

153

Coordenador da Rede de Urgência e Emergência da região Centro Sul. Sra. Juliana

154

informou que estas pactuações são decorrentes das exigências do processo de requalificação da

155

UPA 24 horas Três Rios. Dra. Alessandra informou que o Coordenador Médico do SAMU 192

156

da região Centro Sul é o Dr. Jonathas Sousa e que o Coordenador da Rede de Urgência da região

157

Centro Sul é o Dr. Romero Chartuni Bandeira. Dr. André perguntou se todos acordavam. Todos

158

anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado. Informes: 1. Suspensão do serviço de

159

Radioterapia no município de Petrópolis para os pacientes do município de Areal. Sr.

160

Stefan informou que o município de Areal recebeu um Ofício da RádioSerra (Centro Regional de

161

Radioterapia), prestador do município de Petrópolis, informando que seriam suspensos os

162

serviços de radioterapia dos pacientes em função ter esgotado o teto financeiro. Sr. Stefan

163

informou que no Ofício foi orientado que o município de Areal solicitasse a SES RJ o aumento

164

do referido teto financeiro. Sr. Stefan solicitou orientação, pois não há mais teto disponível na

165

PPI para realizar o remanejamento. Dra. Alessandra informou que os municípios não fazem a

166

gestão do recurso físico, nem do pagamento administrativo do Estado e nem da radioterapia. Dra.

167

Alessandra informou que recebeu a visita de um representante da RadioSerra portando uma

168

planilha com a programação física e financeira de cada município da nossa região e informando
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que alguns municípios teriam os serviços suspensos caso a SES-RJ não aumente a programação

170

para a radioterapia. Dr. André orientou que a SE/CIR CS encaminhe uma CI para a SAECA

171

solicitando orientações e que sejam anexados à mesma o Ofício recebido pelo município de

172

Areal e a Planilha recebida pelo município de Três Rios. 2. Requalificação da UPA

173

Regionalizada 24horas localizada no município de Três Rios. Dra. Alessandra informou que

174

o processo de requalificação da UPA 24 horas solicita a inserção de novos documentos no

175

SAIPS e que, dentre eles, há a necessidade de inserção da Grade de Referência e Contra

176

referência de Urgência e Emergência dos municípios da região Centro-Sul para a UPA

177

regionalizada localizada no município de Três Rios. 3. Cobrança do Ministério Público para a

178

implantação do ponto eletrônico no município de Comendador Levy Gasparian. Dr. Hedílio

179

informou que a promotoria do Ministério Público tem cobrado ao seu município o cumprimento

180

da carga horária dos médicos das secretarias de saúde municipais, tendo em vista que esta

181

cobrança está sendo feita em diversos municípios da região e que juntos, talvez, possam pensar

182

em uma forma em conjunto de se defenderem. Dr. Hedílio informou que está ocorrendo uma

183

grande evasão dos profissionais médicos que atendem nas secretarias, o que acarretará em uma

184

série de problemas. Dr. Hedílio informou que teve uma reunião com a promotoria juntamente

185

com o jurídico do seu município e apresentou uma solução baseada em experiências de outros

186

municípios do Brasil de reduzir a carga horária do médico e fixar uma produtividade a ser

187

cumprida pelos mesmos, sem redução do salário. Dr. Hedílio informou que a promotora solicitou

188

documentação probatória de êxitos dos municípios citados para análise, o que ficou de ser

189

providenciado pelo seu jurídico, para posterior parecer. Dr. Hedílio sugeriu que os gestores

190

fizessem o mesmo. Dra. Alessandra informou que essa cobrança está acontecendo também no

191

município de Três Rios, que a Promotora já visitou 100% das Unidades Básicas, que tem um

192

inquérito civil instaurado desde o ano de 2014 e que em 2016 a Promotora fez a recomendação

193

de implantação do controle de frequência eletrônico em 100% das Unidades do município de

194

Três Rios que foi sendo protelado e que agora houve o pronunciamento que acabou o referido

195

prazo. Dra. Alessandra informou que existe o receio de desassistência, principalmente porque o

196

salário do município não concorre com os demais municípios. 4. Planejamento Regional
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Integrado. Dr. André informou que com a publicação CIT nº 37 de 22/03/2018 que dispõe sobre

198

o processo de Planejamento Regional Integrado e a organização de macrorregiões de saúde o

199

PIR está aguardando orientações. Dra. Dilian informou que na próxima Assembleia do COSEMS

200

será apresentado um cronograma de estudos sobre estas mudanças e que este será pactuado na

201

CIB-RJ do dia 13/06/2018. 5. Solicitação de remanejamento de recursos da PPI Média

202

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do município de Engenheiro Paulo de Frontin

203

para o município de Vassouras. Sra. Patrícia informou que encaminhou a solicitação por e-mail

204

para a Assessoria de Regionalização no dia 28/5/2018 em função do problema com o servidor da

205

SES-RJ. Dra. Alessandra discorreu que participou do processo de construção da programação da

206

PPI dos municípios, mas que a PPI e o Tabnet foram descontinuados e agora a SES está

207

retornando com o Tabnet, mas que percebeu que existem algumas inconsistências e que estão

208

ocorrendo vários remanejamentos. Dra. Alessandra informou que como ocorreu a perda do

209

histórico tem o receio de que a programação da PPI não fique transparente como ficou com o

210

processo de construção anterior. Dra. Alessandra informou que ocorreu a transformação do

211

procedimento mamografia bilateral para rastreamento do teto FAEC para o teto MAC e que na

212

CIR CS do mês de abril ocorreu encaminhamento de uma CI solicitando à SAECA que indicasse

213

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

214

os municípios e que até o momento não obteve resposta. Dra. Alessandra informou que os

215

municípios estão sem acesso a esse procedimento. Dra. Alessandra informou que passou na CIB

216

o impacto financeiro da oncologia do município de Vassouras, mas que não foi discriminado o

217

que foi para qual procedimento, se foi em quimioterapia ou cirurgia por exemplo. Dra.

218

Alessandra informou que isto acarreta na impossibilidade de diálogo entre os municípios para

219

saber se o que está produzindo está contemplado pela programação. Ocorreu um debate e

220

encaminhamento de uma CI solicitando à SAECA uma Base atualizada da programação de

221

Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Atualizada de todos os municípios da

222

região Centro-Sul. 6. Ofício nº 027/2018: Correção da portaria do Atestado de Conclusão

223

Edificação Unidade de Saúde de Miguel Pereira. Dra. Elaine informou o Ofício nº 027/2018

224

do município de Miguel Pereira referente à correção de portaria do Atestado de Conclusão de
8
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Edificação da Unidade de Saúde Bairro Pantanal. Dra. Elaine informou que esta correção foi

226

solicitada pela CIB-RJ e que precisa ser pactuada na reunião do dia 12/06/2018 para que a

227

Deliberação CIB seja inserida no SISMOB. 7. Capacitação em AIDPI Neonatal da Região

228

Centro-Sul. Sra. Juliana informou a Capacitação foi adiada para o mês de agosto, ainda sem

229

data definida, e que será realizada no município de Vassouras. Sra. Juliana solicitou aos gestores

230

o envio das inscrições, pois alguns municípios ainda não encaminharam as mesmas. 8. 4ª Etapa

231

do Curso de Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde - EdpopSUS2. Sra. Juliana

232

informou a 4ª Etapa do Curso de Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde -

233

EdpopSUS2. 9. Pós-graduação em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da UFRN.

234

Sra. Juliana informou que as inscrições para a Pós-graduação em Gestão do Trabalho e da

235

Educação na Saúde da UFRN se encerram no dia 24/06/2018. 10. Plano Municipal de

236

Contingência de Arboviroses para o biênio 2018/2020. Dr. André solicitou que deem muita

237

atenção para a construção desse Plano, pois as evidências de uma epidemia de Chikungunya são

238

muito fortes. Dr. André atentou que todo o trabalho, desde o processo de capacitação para

239

diagnóstico diferencial, a questão do tratamento e toda a prevenção e combate ao vetor é de suma

240

importância e que precisam constar no Plano. 11. Municípios com pendências do RAG. Sra.

241

Juliana informou que os municípios de Paty do Alferes e Sapucaia apresentam pendências no

242

RAG. Sr. Edward informou que o município de Paty do Alferes já sanou todas as pendências. Sr.

243

Stefan alertou a migração do SISPACTO para o DigiSUS e o Dr. André informou que na CIB

244

que ocorrerá no dia 12/06/2018 será apresentado o Cronograma para a pactuação desse ano e que

245

a previsão de pactuar as metas estaduais será o mês de julho e para as metas municipais será até

246

o mês de setembro. 12. Dificuldade de atendimento pela AACD - Rede de Reabilitação

247

Física do Estado RJ. Sra. Juliana apresentou as referências para a Rede de Reabilitação Física

248

de acordo com a Deliberação CIB-RJ nº 1.273 de 15/04/2011. Dr. Arlindo informou que a

249

AACD, com sede no município de Nova Iguaçu, não está atendendo a sua população. Os

250

gestores que também possuem população referenciada para este município também relataram

251

essa dificuldade. Ocorreu um amplo debate e o Dr. André propôs o encaminhamento de uma CI

252

informando à SAECA que os serviços da Média e Alta Complexidade realizados na AACD, com
9

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

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR CS– 08/06/2018
253

sede em Nova Iguaçu, não estão sendo prestados para os quatro municípios da região: Mendes,

254

Miguel Pereira, Paty do Alferes e Vassouras que são referenciados para a mesma. Desta forma,

255

os gestores solicitam esclarecimentos e revisão da Rede Deficiência, considerando o não

256

atendimento pelo município de Nova Iguaçu e que o município de Niterói possui condições de

257

atender essa demanda. 13. Processo de adesão para ampliação do acesso aos procedimentos

258

relacionados à reabilitação intelectual no âmbito do SUS. Sra. Juliana informou a Nota

259

Técnica SAECA/COSEMS nº 01/2018 que descreve a tramitação do processo para ampliação do

260

acesso aos procedimentos relacionados à reabilitação intelectual no âmbito do SUS de acordo

261

com os critérios da Portaria GM/MS nº 3.687 de 22 de dezembro de 2017 que Estabelece a

262

alteração de valores de procedimentos, recurso a ser incorporado ao Bloco de Média e Alta

263

Complexidade - Componente Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade dos Estados,

264

Distrito Federal e Municípios e define estratégia para ampliação do acesso a Procedimentos de

265

Reabilitação da Tabela SUS. Sra. Juliana informou que na nossa região os municípios

266

contemplados foram Mendes, Três Rios e Vassouras. 14. Informações relativas às alterações

267

no PAR da RCPD. Sra. Juliana informou a resposta do GCR RCPD Estadual relacionada à

268

Deliberação CIR CS nº 14/2018 que pactuou as alterações no PAR RCPD da região Centro-Sul.

269

Sra. Juliana informou que as alterações deverão retornar ao GCR RCPD para adequar o Plano

270

aos novos pleitos e realizar a justificativa da necessidade regional de três Centros com as

271

mesmas modalidades, considerando que cada CER Tipo II, deverá atender um mínimo de 400

272

pacientes por mês, independente do número de procedimentos realizados, além da elaboração de

273

um PTS (Projeto Terapêutico Singular) para seus usuários. Sra. Juliana informou que será

274

marcada uma reunião do GCR RCPD CS para o dia 21/6/2018 para tratar dos últimos três pontos

275

de informe. Dra. Alessandra relatou que conversou com Gisele, Grupo Condutor Estadual, sobre

276

a problemática relacionada às Redes de Reabilitação Física e de Pessoa com Deficiência que

277

fazem uma interseção e que é necessário um pleno entendimento delas e maior informação, pois

278

é um recurso específico que apresenta grande demanda. Dra. Alessandra discorreu que está

279

ocorrendo uma confusão de conceito, pois quando se fala em RCPD, a linha de pensamento vai

280

de encontro à pessoa com deficiência e que o GCR RCPD Estadual está tratando de reabilitação
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física de Média Complexidade e aí passa pela questão dos recursos alocados na Nota Técnica

282

SAECA/COSEMS nº 01/2018. Dra. Alessandra discorreu a importância de uma discussão

283

relacionada a esses três pontos de forma única, pois há dúvidas relacionadas se o CER deve

284

realizar fisioterapia de média complexidade dos municípios. Dra. Alessandra discorreu que se

285

essa indagação obtiver resposta positiva, há a necessidade de mais um CER na região. Dr. André

286

solicitou como pauta deste GCR, também, uma discussão e posterior apresentação aos gestores

287

relacionada ao questionamento realizado pela Dra. Alessandra. 15. Situação das solicitações

288

dos remanejamentos de PPI dos municípios da região Centro Sul. Sra. Patrícia informou a

289

situação das solicitações dos remanejamentos de PPI dos municípios da região Centro-Sul. 16.

290

Informações sobre os remanejamentos de PPI – Oncologia dos municípios de Areal e Três

291

Rios. Sra. Juliana informou que os gestores solicitaram que, caso não sejam pactuadas na CIB-

292

RJ da semana que vem, seja encaminhada uma CI solicitando esclarecimentos à SAECA. 17.

293

Comunicado nº 01/2018 - Falta dos Medicamentos do Componente Especializado. Sra.

294

Juliana informou que o GT Assistência Farmacêutica informou que os medicamentos não vêm

295

sendo entregues nos prazos informados pela Superintendência de Assistência Farmacêutica e

296

Insumos estratégicos – SAFIE tão pouco os quantitativos e os itens solicitados para o

297

atendimento aos pacientes cadastrados no programa. Sra. Juliana informou que em função disto

298

foi elaborado o Comunicado nº 01/2018 relacionado a falta dos medicamentos do Componente

299

Especializado. Sra. Juliana informou que será encaminhada uma CI solicitando esclarecimentos à

300

SAFIE. 18. Calendário de entrega amostras de água - Laboratório Polo Regional de

301

Vigilância em Saúde /Centro-Sul. Sra. Juliana informou que o Calendário se encontra defasado

302

em função do adiamento desta reunião, mas que gostaria de reforçar aos gestores o retorno do

303

Laboratório Polo Regional de Vigilância em Saúde no município de Miguel Pereira e a

304

importância de encaminhar as amostras de água para análise. 19. Fluxo das Emendas

305

Parlamentares. Sra. Juliana informou que a orientação é que as Propostas de Emendas

306

Parlamentares sejam encaminhadas por e-mail para a CIR dar prosseguimento, mas que também

307

sejam entregues pelos municípios nas Áreas Técnicas correspondentes na SES-RJ. 20. Situação

308

Repasses Atrasados do PAHI (Programa de apoio aos Hospitais do Anterior). 21. Previsão
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de pagamento do Programa de Incentivo Financeiro aos Municípios em Saúde -

310

PROMUNI, para o exercício de 2017 – Decreto Estadual nº 46.904/2017. 22. Solicitação de

311

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

312

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

313

encaminhada

314

encaminhamento dos gestores. 23. Indicações SMS para os GT/GCR/Comissões. Sra. Juliana

315

reiterou que as indicações têm por objetivo solicitar aos gestores o envio e atualização das

316

indicações dos técnicos municipais que irão compor os grupos técnicos da região assim como o

317

apoio a esses técnicos. Dr. André agradeceu a presença de todos. A próxima Reunião Ordinária

318

da CIR CS foi agendada para o dia vinte e cinco de junho e será realizada no município de

319

Paracambi com a pauta e local a serem informados posteriormente. A reunião foi encerrada às

320

treze horas e doze minutos, sem nenhum outro ponto levantado pelos participantes, foram

321

concluídos os trabalhos. Eu, Patrícia Ribas, Assistente da CIR CS, lavrei a presente Ata em 26 de

322

junho de dois mil e dezoito.

CI

solicitando

informações

quanto

aos

repasses

atrasados

conforme
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