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1

Ao vigésimo quinto dia de junho de dois mil e dezoito, às dez horas e vinte minutos, no espaço

2

Empreendimentos Turísticos – Estrada RJ 127 - Paracambi/RJ foi realizada a 6ª Reunião

3

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

4

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

5

Juliana 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: Ismael Souza (Mendes), Elaine Stelmann (Miguel

8

Pereira), Diego Almeida (Paracambi) e Alessandra Ferreira (Três Rios). Suplentes: Joseane Faria

9

(Comendador Levy Gasparian), Maria Fátima Morra (Engenheiro Paulo de Frontin), Fernando

10

Reis (Mendes), Cacilene Ferreira (Paracambi) e Gustavo Felinto (Paraíba do Sul). A Plenária

11

contou, portanto, com a presença de 04 (quatro) Secretários Municipais de Saúde: Mendes,

12

Miguel Pereira, Paracambi e Três Rios e de 05 (cinco) Suplentes: Comendador Levy Gasparian,

13

Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Paracambi e Paraíba do Sul. Convidados: Thiago

14

Leonardo (SMS Mendes), Betânia Pessoa e Maria Aparecida Souza (SMS Paracambi). Dr.

15

André agradeceu a todos pela presença e ao Dr. Diego por receber a todos em Paracambi. Dr.

16

André deu início à Plenária. I. Apresentação: 1. Informes CT CIB/RJ e COSEMS. Dra. Dilian

17

apresentou o Cenário de Arboviroses e lembrou que o Plano de Contingência de Arboviroses

18

deverá ser entregue até o dia 31/08/2018, Dr. André alertou que a execução deste Plano não deve

19

ser restrita a Vigilância em Saúde, mas em conjunto com a Atenção Básica e, também, com

20

outros níveis de atenção municipais porque os agravos vão se sofisticando e demandando ações

21

mais complexas de toda a Rede. Sra. Juliana solicitou que seja encaminhada uma cópia do Plano

22

para a SE/CIR CS. Dra. Dilian informou que foram pactuados os remanejamentos de PPI de

23

quimioterapia dos municípios de Areal e Três Rios para o município de Vassouras. Dra.

24

Alessandra informou que gostaria de registrar que a recusa de atendimento por parte do CTO do

25

município de Petrópolis, antes de ocorrer este remanejamento, causou um ruído político

26

negativo, pois o município estava preocupado com o impacto que esta mudança ocasionaria aos

27

pacientes que se encontravam em acompanhamento e que, em função disto, não pressionando

28

este remanejamento. Dra. Dilian informou o remanejamento de recursos da Assistência
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29

Cardiovascular do município de São Gonçalo para o município de Vassouras e que na Reunião

30

da Câmara Técnica ocorreu uma manifestação com receio de que a nossa região fique desprovida

31

do atendimento em função do quantitativo populacional deste município. Dra. Dilian informou

32

que em função desta manifestação trouxe alguns esclarecimentos: antes de ocorrer este

33

remanejamento a SAECA realizou uma consulta à Secretaria Municipal de Saúde do município

34

de Vassouras e ao prestador sobre o que poderia ser absorvido por eles sem detrimento ao

35

atendimento da nossa região e que foi realizado um levantamento com o quantitativo de

36

procedimentos e que, com base nesse levantamento, a SAECA fez um Parecer favorável. Dr.

37

Diego discorreu que a região necessita se precaver em relação ao serviço de forma a não permitir

38

que demandas oriundas de outras regiões sobrecarreguem os nossos hospitais. Dr. Diego

39

discorreu a importância de monitorar a qualidade do atendimento perante a demanda pelo

40

serviço. Dra. Dilian apresentou a proposta de Macrorregiões do Estado do Rio de Janeiro

41

proposto pelo Ministério da Saúde que foi pactuado em CIT. Dra. Dilian informou que os

42

critérios para o desenho das macrorregiões considera os atuais serviços de alta complexidade de

43

oncologia (quimioterapia, radioterapia e iodoterapia) e cirurgia cardíaca, a distância máxima de

44

300 Km, além de um contingente mínimo populacional de 700 mil habitantes e considera o

45

limite da unidade federada. Dra. Dilian informou que foi pactuado esse desenho na CIB

46

considerando que será revisto mediante a apresentação dos Planejamentos Regionais Integrados

47

das regiões. Sra. Juliana informou que a reunião do Planejamento Integrado Regional será no dia

48

04/07/2018 (quarta-feira) na SE/CIR CS e que é primordial a presença de todos os municípios.

49

Dra. Dilian apresentou o Cronograma de trabalho para o Planejamento Regional Integrado. Dra.

50

Dilian apresentou as portarias do Período. 2. Solicitações e atendimentos em GAR, UTI

51

Neonatal e UTI Adulto – 2º semestre 2017. Sra. Juliana apresentou o levantamento das

52

solicitações e atendimentos realizados pela Central Estadual de Regulação Centro-Sul

53

Fluminense no segundo semestre do ano de 2017. II. Pactuação: 1. Reunião CIR CS

54

Extraordinária para regulação e transporte das solicitações de GAR, UTI Neonatal e UTI

55

Adulto. Sra. Juliana perguntou se a reunião poderia ser realizada no dia 13/07/2017 (sexta-feira).

56

Dr. André perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e este ponto de pauta foi pactuado. 2.
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57

Curso de Aperfeiçoamento em Gerências de Unidades Básicas de Saúde, Gestão da Clínica

58

e do Cuidado. Dra. Dilian informou que o curso tem carga horária de 180 horas, com formato

59

semipresencial, pois a proposta pedagógica incorpora elementos do Ensino à Distância (EAD)

60

com momentos presenciais ao longo do curso e é voltado para gestores do SUS, vinculados a

61

Unidades Básicas de Saúde e profissionais de saúde que atuem na Atenção Básica. Dra. Dilian

62

informou que a 1ª Onda foi pactuada em nível nacional, com livre adesão de municípios; a 2ª

63

Onda foi pactuada para Gerentes de equipes de municípios que aderiram o PMAQ e a 3ª Onda

64

foi direcionada para uma Região de Saúde que pudesse ocasionar impacto em todo o território e

65

foi pactuado que fosse uma região que tivesse o maior percentual de cobertura de Equipes de

66

Saúde da Família e que a região Centro-Sul foi a escolhida. Dra. Dilian informou que há 60

67

vagas para a região. Os gestores solicitaram se poderia aumentar esse quantitativo e a Dra. Dilian

68

entrou em contato com a responsável e conseguiu aumentar para 80 vagas. Ocorreu um debate

69

acerca da distribuição das vagas e foi acordado que seria uma vaga para cada município,

70

totalizando 11 vagas e que as 69 restantes seriam distribuídas de acordo com a quantidade de

71

Unidades Básicas de Saúde, implantadas na competência do mês de abril no E-Gestor. Foi

72

acordado que o Dr. André faria a distribuição do quantitativo de vagas para o Curso de

73

Especialização, conforme disposto acima, e encaminharia para a SE/CIR CS fazer a respectiva

74

Deliberação. Dra. Dilian informou que terá um Termo de Adesão que será encaminhado para os

75

gestores assinarem e que irá encaminhar o mesmo assim que for disponibilizado. Dr. André

76

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

77

Referência e Contra referência de Urgência e Emergência dos municípios da região

78

Centro-Sul para a UPA regionalizada localizada no município de Três Rios. Dra. Alessandra

79

informou que apenas os municípios de Mendes e Paraíba do Sul encaminharam as grades

80

conforme solicitado, mas que precisa dessa pactuação para que o município consiga requalificar

81

a UPA Três Rios. Dra. Alessandra informou que orientou sua técnica a confeccionar a Grade dos

82

municípios que ainda não encaminharam de acordo com a PPI. Dr. André perguntou aos gestores

83

se os mesmos acordavam a pactuação da Grade de Referencia e Contra referência da UPA Três

84

Rios tendo em vista a referência da PPI. Todos anuíram e este ponto de pauta foi pactuado. 4.
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85

Proposta de Emenda Parlamentar nº 912240/18-17, de reforma de Unidade de Atenção

86

Especializada em Saúde do município de Miguel Pereira. 5. Proposta de Emenda

87

Parlamentar nº 912240/18-16, de ampliação de Unidade de Atenção Especializada em

88

Saúde do município de Miguel Pereira. Dra. Elaine informou que estas propostas necessitam

89

de Deliberação CIB, conforme a Resolução CIT nº 10. Dr. André informou que conforme o fluxo

90

das Emendas Parlamentares, não há a necessidade de pactuação em CIR, mas que em função do

91

prazo, estas propostas serão pactuadas, conforme solicitado pela Dra. Elaine para que a

92

Deliberação CIR CS seja inserida no sistema. Dra. Elaine informou que, mesmo que caia em

93

diligência, o município de Miguel Pereira, não correrá o risco de perder as emendas e terá tido

94

tempo hábil para a pactuação em CIB que ocorrerá no dia 12/07/2018 e substituição das

95

Deliberações no sistema. Dra. Elaine solicitou ao Dr. André se seria possível que a SAB

96

conseguisse uma Deliberação CIB ad referendum e o mesmo informou que tentaria, mas que não

97

poderia prometer. Dr. André, diante do exposto, perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e

98

esses pontos de pauta foram pactuados. Informes: 1. Solicitação de remanejamento de

99

recursos da PPI Média e Alta Complexidade Ambulatorial do município de Paracambi

100

para o município de Queimados. Sra. Patrícia informou a solicitação do remanejamento da PPI

101

do município de Paracambi para o município de Queimados e explicou que só poderá

102

encaminhar a mesma após a correção dos ofícios, conforme esclarecido à técnica Betânia do

103

município de Paracambi que ficou de encaminhar a documentação correta para a SE/CIR CS. 2.

104

Informação sobre a mudança de endereço da base do SAMU 192 do município de

105

Paracambi. Sra. Juliana informou que o novo endereço da base do SAMU do município de

106

Paracambi é Estrada RJ-127, s/n – Guarajuba – Paracambi. 3. Fluxo e Protocolo do Transporte

107

Sanitário eletivo do município de Paracambi. Sra. Juliana informou que este ponto de informe

108

será pactuado em CIB. Dr. André informou a necessidade de encaminhar a documentação para a

109

SAB, Área Técnica responsável pelo Transporte Sanitário Eletivo, para que a mesma, após

110

ciência, encaminhe à CIB-RJ para pactuação. 4. Solicitação a SES de um parecer sobre a

111

inativação do SISPRENATALWEB com a implantação do E-SUS. Dr. André informou que

112

teve ciência pela Sra. Patrícia de que o GCR Rede Cegonha solicitou este parecer da SAB,
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113

principalmente sobre as consultas realizadas nas referências, pois têm dúvidas de como será feito

114

para serem digitadas, haja vista o E-SUS ser um programa da Atenção Básica, mas que não teve

115

tempo hábil de buscar resposta para essa demanda. Dr. André solicitou oficializar este informe

116

com o encaminhamento de uma CI para a SAB. Dr. André informou que os gestores serão

117

convidados para um Seminário de Atenção Básica organizado pelo Ministério da Saúde em

118

parceria com a SES-RJ e COSEMS-RJ que ocorrerá nos dias 01 e 02/08/2018. Dr. André

119

informou que serão duas vagas por município. 5. Duvidas quanto à alimentação do SISCAN

120

ou SISCOLO. Dr. André informou que teve ciência pela Sra. Patrícia de que o GCR Rede

121

Cegonha apresenta dúvidas acerca da alimentação do SISCAN ou SISCOLO que está sem enviar

122

dados desde agosto de 2017 e que não sabem qual o sistema que deve ser utilizado e quem é o

123

responsável pelo programa. Sra. Juliana informou que as Coordenadoras do GCR Rede Cegonha

124

solicitam o contato de alguém responsável na SES-RJ. Sra. Juliana informou que encaminhará

125

um e-mail e uma CI sobre estes questionamentos. 6. Insatisfação com o serviço prestado pelo

126

Laboratório Ulisses para análise de exames citopatológicos. Sra. Juliana informou que os

127

municípios de Areal, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes e Paty do Alferes relataram demora

128

na entrega dos resultados o que causa descredibilidade do serviço. Os gestores informaram que o

129

Laboratório alega não estar recebendo e que por isso está retendo os resultados. Os gestores

130

solicitaram a possibilidade de remanejar a PPI do exame citopatologico cervico-

131

vaginal/microflora para o SITEC. Os gestores solicitaram as Deliberações CIB-RJ para

132

confirmar o remanejamento para o Fundo Municipal do município de Valença, pois o mesmo

133

afirma não estar recebendo os recursos deste procedimento. Sra. Juliana informou que não

134

consegue achar estas Deliberações e nem a Ata da reunião deste remanejamento no site da CIB.

135

Sra. Maria Fátima informou a preocupação da cobrança por parte do prestador pelos serviços

136

prestados. Dra. Dilian ficou de verificar com o Marcelo da SAECA a possibilidade deste

137

remanejamento para o SITEC. Sra. Juliana ficou de encaminhar uma CI solicitando

138

esclarecimentos à SAECA. 7. Informações sobre as solicitações de remanejamento PPI dos

139

municípios da região Centro-Sul. Sra. Patrícia informou que a Assessoria de Regionalização

140

passou a informação que a SAECA não se opõe a nenhuma solicitação de remanejamento de PPI
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141

que está em seu poder para Parecer, mas que a demora em pactuar estes remanejamentos consiste

142

em ver a melhor forma de realiza-los no sistema. Sra. Patrícia informou que a Assessoria de

143

Regionalização passou a informação de que a SAECA ainda não respondeu à CI que solicita um

144

informe de como foi calculado o impacto financeiro e como foi traduzido em termos de

145

programação para os municípios do recurso referente à mamografia que passou do teto FAEC

146

para o teto MAC, pois está em entendimento com o Ministério da Saúde sobre a perda de

147

recursos de vários municípios por falta de alimentação do SIASUS, conforme disposto na

148

Portaria. Dra. Alessandra informou que enquanto não tiver a ciência da programação por

149

município este serviço estará suspenso no município de Três Rios e que isto acarretará

150

problemas relacionados

151

GT/GCR/Comissões. Sra. Juliana reiterou a importância de manter as indicações atualizadas.

152

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

153

para o dia vinte de julho e será realizada no município de Miguel Pereira com a pauta e local a

154

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

155

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

156

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

aos Indicadores de

Saúde.

8.

Indicações SMS para os
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