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1

Ao vigésimo oitavo dia de agosto de dois mil e dezoito, às dez horas, na Casa de Festas Ana

2

Flores – Rua Governador Roberto Silveira, 84-149 – Independência – Mendes/RJ foi realizada a

3

8ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Centro Sul 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 do Nível Central, Suzane Gattass e Apoiadora do COSEMS/RJ, Dilian Hill.

7

Secretários (as) Municipais de Saúde: Celso Abreu (Areal), Ismael Souza (Mendes), Diego

8

Almeida (Paracambi), Fabiano Ribeiro (Paraíba do Sul), Alessandra Ferreira (Três Rios) e

9

Leonardo Rocha (Vassouras). Suplentes: Joseane Faria (Comendador Levy Gasparian), Maria

10

Fátima Morra (Engenheiro Paulo de Frontin), Fernando Reis (Mendes). A Plenária contou,

11

portanto, com a presença de 06 (seis) Secretários Municipais de Saúde: Areal, Mendes,

12

Paracambi, Paraíba do Sul, Três Rios e Vassouras e de 03 (três) Suplentes: Comendador Levy

13

Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin e Mendes. Convidados: Marciel Furtado (Coordenador

14

GCR Planejamento Regional Integrado), Luiz Ricardo, Thiago Leonardo, Jorge Luiz e Ana

15

Maria (SMS Mendes) e Marcelo Jose Rozzeto (SMS Paracambi). Dra. Suzane agradeceu a todos

16

pela presença e ao Dr. Ismael por receber a todos em Mendes. Dra. Suzane deu início à Plenária.

17

I. Apresentação: 1. Nota Técnica Orientadora elaborada pela Assessoria de Regionalização.

18

Sra. Juliana apresentou aos gestores a Nota Técnica Orientadora, considerando os fluxos

19

pactuados anteriormente: 1) Fluxo para as Emendas Parlamentares; 2) Fluxo para solicitação de

20

Habilitação, Credenciamento, Planos e outros; 3) Fluxo de remanejamento de PPI e 4) entrega

21

dos documentos quando da solicitação de pauta para a Reunião Ordinária da CIR CS. 2.

22

Informes CT CIB/RJ e COSEMS. Dra. Dilian convidou os gestores para participar da reunião

23

SES/COSEMS-RJ com os candidatos ao governo do Estado, onde os mesmos apresentarão as

24

suas propostas de governo referente à Saúde, que ocorrerá amanhã (29/08/2018) às 09h na sede

25

do COSEMS-RJ. Dra. Dilian apresentou a Portaria nº 2.369 de 06/08/2018 que divulga o

26

resultado da Fase de Avaliação do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde

27

(PQA-VS) de 2017 e reforçou a necessidade de atenção ao cumprimento destas metas, pois elas

28

incidem diretamente ao repasse de recursos pelo Ministério da Saúde. Dra. Dilian apontou a
1
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necessidade de uma reflexão junto à Atenção Básica e os Grupos Condutores Regionais

30

relacionada ao crescimento do Indicador de Mortalidade Materna e Infantil na nossa região e à

31

necessidade de aprimorar a qualificação não só da Assistência Hospitalar, mas também, na

32

qualidade do pré-natal. Dra. Dilian alertou para o baixo índice de cobertura da vacinação de

33

sarampo e alguns gestores alegaram que estão com boa cobertura, mas com dificuldade de

34

atualizar o Sistema, foi apontada a importância de direcionar esforços para uma qualificação do

35

pessoal de TI (Tecnologia da Informação), em função da perda de recursos. Dra. Dilian alertou

36

que está circulando no Estado três tipos de Dengue: O tipo 4, o tipo 1 e o retorno do tipo 2.

37

Informou o aumento de casos de Chikungunya, com oito óbitos informados e que a previsão da

38

Vigilância em Saúde Estadual é de um aumento substancial destes casos. Dra. Alessandra

39

informou que foi surpreendida com uma reportagem do Bom Dia Rio da TV Rio Sul, gravada na

40

porta da UPA Três Rios, informando que a região Centro-Sul é a segunda pior do Estado do Rio

41

em mortalidade infantil. Dra. Alessandra informou que solicitou à equipe de Vigilância em

42

Saúde do município de Três Rios que colhesse dados relacionados a essa informação negativa

43

sobre a mortalidade infantil da Região CS, mas que, além do Sistema de Informações sobre

44

Mortalidades (SIM) trabalhar com informações defasadas, ela só conseguiu buscar informações

45

do seu próprio município, pois não tem acesso às informações da região como um todo. Dra.

46

Alessandra informou que esta reportagem causou um ruído negativo e que necessita oferecer

47

uma resposta, mas que para isso é necessário elaborar um relatório mais complexo de forma a

48

obter um diagnóstico mais preciso e de onde partiu esses dados que subsidiaram esta reportagem.

49

Dra. Alessandra solicitou um apoio à Área Técnica da SES no tocante à informação de que a

50

Região Centro-Sul é a que apresenta a segunda maior taxa de mortalidade infantil e afirmou que

51

se essa informação proceder será necessário que a Região adote estratégias de enfrentamento,

52

mas que se não for verdade é importante divulgar, pois politicamente esta reportagem não foi

53

favorável. Dra. Alessandra solicitou que fosse encaminhada uma CI à Área Técnica da SES

54

solicitando os dados da região Centro-Sul relacionados à taxa de mortalidade infantil por grupo

55

de causas e o ano que serviu de base para este relatório. Dra. Suzane afirma que essa informação,

56

da taxa de mortalidade infantil já comparece no Diagnóstico do Plano Regional, parte estadual, e
2
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acrescenta que procede sim e poderá ser aprofundada nesse processo em curso do Planejamento

58

Regional. II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 7ª Reunião Ordinária CIR/CS de 2018.

59

Sra. Juliana lembrou a todos que a minuta das Ata da 7ª Reunião Ordinária CIR/CS de 2018 foi

60

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

61

alguma consideração a ser feita. Todos aprovaram a Ata em questão. 2. Mudança das datas das

62

reuniões da CT e CIR CS no mês de Outubro. Sra. Joseane solicitou alteração de data das

63

reuniões que serão realizadas em Comendador Levy Gasparian, previamente agendadas, para os

64

dias 16 e 18 de outubro respectivamente, para os dias 23 e 25 de outubro. Dra. Suzane perguntou

65

se havia alguma consideração a ser feita. Todos anuíram e este ponto de pauta foi pactuado. 3.

66

Metas para o processo de pactuação das Metas dos Indicadores para o ano de 2018. Sra.

67

Juliana informou que o FormSUS está aberto para a inserção das metas pelos municípios e que

68

os municípios de Paty do Alferes e Sapucaia ainda não entregaram. Dra. Suzane perguntou se

69

todos acordavam a pactuação das metas para o processo de pactuação dos indicadores dos

70

municípios da região Centro-Sul, com a exceção dos municípios de Paty do Alferes e Sapucaia.

71

Todos anuíram e este ponto de pauta foi pactuado. 4. Solicitação de remanejamento de

72

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

73

Engenheiro Paulo de Frontin. 5. Solicitação de remanejamento de recursos da PPI Média e

74

Alta Complexidade Ambulatorial do município de Paracambi para o município de

75

Queimados. Sra. Patrícia informou que estas solicitações foram encaminhadas para a SAECA

76

emitir o parecer e que ultrapassou o prazo estabelecido de trinta dias para a resposta. Desta

77

forma, conforme acordado pelos gestores, foram inseridas para pactuação e posterior

78

encaminhamento da Deliberação CIR CS para a SAECA visando diminuir a morosidade do

79

processo de remanejamento. Dra. Suzane perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e este

80

ponto de pauta foi pactuado. III. Informes: 1. Atualização do Protocolo Regional de Atenção

81

à Saúde Mental da Região Centro-Sul. Sra. Juliana informou que o GCR RAPS solicitou a

82

retirada do Protocolo a referência aos CARES ad, dispositivos de internação da Assistência

83

Social e Direitos Humanos, que não fazem mais parte da Rede de Atenção Psicossocial. Dra.

84

Alessandra informou que tem a preocupação com a parte dos leitos em Hospitais Gerais para a
3
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internação destes usuários e atentou para a preocupação com a possibilidade de fechamento da

86

Clínica de Repouso Três Rios, pois ainda não possui a Rede substitutiva pronta e isso é uma

87

questão que necessita ser levada em conta pelo Grupo Condutor. Dra. Alessandra informou que a

88

referida Clínica sofreu uma visita surpresa da Área Técnica da Saúde mental do Estado,

89

informando ser uma auditoria e que como gestora não foi comunicada desta visita. Dra.

90

Alessandra informou que este Protocolo estabelece que todo paciente antes de ser encaminhado

91

para internação deve permanecer por 72h em um leito clínico para que se possa definir se com

92

medicação adequada o mesmo consiga sair do surto. Dra. Alessandra informou que hoje o

93

paciente vai para a UPA Três Rios, mas que não consegue cumprir este prazo, pois existe a

94

superlotação e a agitação do paciente em alguns casos. Os gestores apontaram a necessidade de

95

rever este Protocolo. Foi acordada uma reunião do GCR RAPS no dia 24/09/2018 às 14h com a

96

presença dos gestores ou de seus representantes para uma discussão do Protocolo Regional de

97

Saúde Mental da região Centro-Sul. 2. Posicionamento sobre o Plano de Ação do

98

Planejamento Regional Integrado. Sr. Marciel informou o andamento do Plano de Ação do

99

Planejamento Regional Integrado aos gestores. Dra. Suzane informou que as informações sobre

100

o Indicador de mortalidade infantil, conforme solicitado pela Dra. Alessandra, já estão presentes

101

no Diagnóstico Regional, na parte estadual, e que teremos que aprofundar essa discussão no

102

momento oportuno. O mesmo (PRI), atualmente, está em processo de revisão com as

103

contribuições dos Representantes de Nível Central da SES e Apoiadores Regionais do

104

COSEMS-RJ. Dra. Suzane informou que na CIB de setembro ocorrerá uma repactuação do

105

cronograma e que ocorrerá um Seminário em duas etapas (setembro e outubro), com debate

106

conceitual da regionalização e governança regional, sob contexto da Resolução nº 37, sobre as

107

macrorregiões de saúde.

108

Incremento MAC no valor de R$ 387.000,00 do município de Sapucaia. 4. Proposta de

109

Emenda Parlamentar nº 029119530001/13-02 referente à Academia da Saúde do município

110

de Sapucaia. Sra. Juliana informou as Emendas Parlamentares do município de Sapucaia. 5.

111

Cancelamento dos procedimentos eletivos e novo fluxo pelo prestador AngioBarra. Dra.

112

Alessandra informou que os gestores receberam um e-mail do prestador informando que estavam

3. Proposta Emenda Parlamentar nº 36000.2068842/01-800 –

4
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desmarcando todos os procedimentos eletivos por excesso de produção, ou seja, ultrapassando o

114

teto financeiro correspondente. Dra. Alessandra informou, também, que o sistema retornou o

115

agendamento, mas que o acesso está muito lento e que foi orientado que fossem canceladas todas

116

as solicitações e, após, reinserissem as mesmas. Dra. Alessandra informou que, com esta

117

orientação, os pacientes foram para o final da fila, o que acarretou em transtornos. Dra. Suzane

118

informou que os atendimentos retornaram em função de uma reunião entre o Secretário Estadual

119

de Saúde, o prestador e a SAECA. Dra. Alessandra informou que fica registrado no Sistema o

120

histórico do paciente e, desta forma, sugeriu que fosse encaminhada para a REUNI uma listagem

121

dos pacientes que tiveram as solicitações canceladas para que seja dada uma prioridade para os

122

mesmos. Dra. Dilian perguntou aos gestores se o encaminhamento desse ponto de pauta é que

123

cada gestor encaminhe um Ofício para a Dra. Kitty Crawford solicitando prioridade no

124

agendamento para os pacientes que tiveram suas solicitações canceladas por orientação do

125

prestador. Todos acordaram. 6. Atraso na regulação de Planejamento de Radioterapia no

126

CTO Petrópolis pelo sistema SER. Sr. Marciel informou a demora no agendamento para os

127

pacientes realizarem a radioterapia no CTO de Petrópolis. Dra. Alessandra informou que recebeu

128

a visita de um representante deste prestador e que o mesmo mostrou uma planilha relativa ao teto

129

financeiro e informou a suspensão do pagamento administrativo e que, em função disto, seria

130

realizada a gestão do recurso financeiro e provavelmente os municípios teriam problemas caso

131

não retornasse o pagamento administrativo. Dra. Alessandra informou que já foi solicitada uma

132

CI sobre esse ponto de pauta e Sra. Juliana informou que irá resgatá-la e encaminhar uma nova

133

CI reiterando essa problemática. 7. Solicitação de Capacitação dos Técnicos Municipais sobre

134

faturamento, AIH e CNES pela SAECA/SES/RJ. Sra. Juliana informou que o Marcelo está

135

ciente que a Região Centro-Sul prefere que a capacitação seja regional e que o mesmo alertou

136

para a necessidade dos municípios levarem as máquinas em que estão instalados os Sistemas. Os

137

gestores dos municípios de Três Rios e Vassouras se disponibilizaram a ceder o espaço para a

138

mesma. Sra. Juliana informou que encaminhou um e-mail ontem para o Marcelo, da SAECA,

139

solicitando ao mesmo a definição da disponibilidade para a realização desta capacitação e que

140

está aguardando retorno. 8. Transporte e Regulação dos leitos UTI Adulto e Neonatal. Sra.
5
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Juliana informou que o prazo pactuado para a regulação destes leitos se encerra no dia

142

18/09/2018 e que os gestores ficaram de encaminhar para a SE/CIR CS de que forma seria

143

realizado o transporte; individualizado ou através do Consórcio, mas que até o momento não

144

obteve nenhuma informação. Os gestores presentes informaram que os municípios de Areal,

145

Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do

146

Sul e Vassouras aderiram ao Consórcio. Os municípios de Paracambi e Três Rios farão o

147

transporte de forma individualizada. Dra. Suzane deu como encaminhamento que a Sra. Juliana

148

solicite aos municípios de Paty do Alferes e Sapucaia que informem como farão o transporte dos

149

pacientes. 9. Solicitação de remanejamento de recursos da PPI Média Complexidade

150

Ambulatorial do município de Engenheiro Paulo de Frontin para o município de

151

Vassouras. Sra. Patrícia informou que o município de Vassouras não aceitou receber este

152

remanejamento de PPI por não possuir capacidade instalada. 10. Solicitação de remanejamento

153

de recursos da PPI Alta Complexidade Ambulatorial do município de Mendes para o

154

município de Vassouras. 11. Solicitação de remanejamento de recursos da PPI Média e

155

Alta Complexidade Ambulatorial do município de Paty do Alferes. Sra. Patrícia informou

156

que estes remanejamentos foram aceitos e que irá proceder ao fluxo estabelecido pela

157

Deliberação CIB nº 4.703 de 17/10/2017. 12. Situação das solicitações remanejamentos de

158

PPI dos municípios da região Centro Sul. Sra. Patrícia apresentou a Tabela Remanejamento de

159

PPI da região Centro-Sul no ano de 2018 aos gestores. 13. Dificuldade de acesso ao Centro

160

Especializado de Reabilitação Física de Media e Alta Complexidade (CASF) situado no

161

município de Nova Iguaçu. Sra. Juliana informou que o município de Paty do Alferes tem

162

encontrado dificuldade no acesso ao CASF do município de Nova Iguaçu. Dra. Dilian informou

163

que é necessário entrar em contato com Maria Fabiana através do telefone (21) 96733-5803 para

164

que a mesma passe os direcionamentos para realizar o agendamento. 14. Termo de Ajuste de

165

Conduta (TAC) do Hospital Eufrásia Teixeira Leite com o Município de Vassouras. Dr.

166

Leonardo informou que o município de Vassouras acordou com o Hospital Eufrásia Teixeira

167

Leite um TAC para que o mesmo apresente todas as certidões requeridas em um prazo de 180

168

dias. 15. Andamento da solicitação de remanejamento dos recursos financeiros da PPI para
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Oncologia Cabeça e Pescoço dos municípios da região Centro-Sul, alocados no município

170

do Rio de Janeiro, para o município de Vassouras. Dr. Leonardo informou a necessidade de

171

solicitar à SAECA o aumento do teto financeiro para esta especialidade que hoje é de R$

172

29.573,54 por ano para todos os municípios da região. Sra. Juliana informou que foi

173

encaminhada a Deliberação CIR CS nº 54 de 20/07/2018 em que os municípios da Região

174

Centro Sul solicitam o remanejamento dos recursos financeiros da Programação Pactuada e

175

Integrada - PPI para Oncologia Cabeça e Pescoço dos municípios da Região Centro Sul do

176

Estado do Rio de Janeiro, alocados no município do Rio de Janeiro para o município de

177

Vassouras e a revisão das cotas físicas e financeiras para que possam ser realizados os

178

procedimentos em Oncologia-Cabeça e Pescoço. Dra. Dilian informou que entregou ao Marcelo

179

da SAECA os Ofícios do município de Vassouras solicitando essa reprogramação da PPI e o

180

mesmo ficou de fazer um estudo, mas que até o momento não obteve nenhum retorno. Os

181

gestores solicitaram que a SE/CIR CS encaminhe uma CI reforçando essa solicitação e que

182

encaminhe esta Deliberação CIR CS tanto para a Dra. Dilian quanto para a Dra. Suzane. 16.

183

Apresentação ao GCR Rede Cegonha CS dos Planos de Ação das Maternidades. Sra.

184

Juliana lembrou a reunião do GCR Rede Cegonha que será realizada no dia 30/08/2018 no

185

município de Três Rios para apresentação dos Planos pelas Maternidades que serão pactuados na

186

reunião ordinária da CIR CS de setembro, ressaltou a importância da presença dos técnicos e

187

informou que os municípios de Miguel Pereira, Paraíba do Sul e Paracambi precisam começar a

188

elaborar os Planos de Ação das suas maternidades. 17. Resposta da CI GS/AI/SCCS nº

189

104/2018 que faz referência ao Comunicado 01/GTAF CS/2018 e solicita esclarecimentos

190

quanto à falta de medicamentos do Componente Especializado da Assistência

191

Farmacêutica (CEAF) na região centro-sul. Sra. Juliana informou a resposta da SAFIE à CI

192

GS/AI/SCCS nº 104/2018 que faz referência ao Comunicado 01/GTAF CS/2018 e solicita

193

esclarecimentos quanto à falta de medicamentos do CEAF na região centro-sul. 18. Oficinas

194

Regionais sobre o Processo de Elaboração do Plano Estadual de Educação Permanente em

195

Saúde 2019-2022. Sra. Juliana agradeceu a presença da Região Centro-Sul na Oficina Regional

196

que ocorreu no dia 22/08/2018 na Escola de Contas e Gestão do TCE e informou que amanhã
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(29/08/2018) terá uma reunião da CIES CS na sede da SE/CIR CS às 09h 30m para a finalização

198

da Matriz das ações de Educação Permanente em Saúde da região Centro-Sul 2019-2022. Dra.

199

Dilian informou que as metas do SISPACTO precisam ser apreciadas pelo Conselho Municipal

200

de Saúde até o dia 31/08/2018. 19. Inscrições do Curso Gerência de Unidades Básicas de

201

Saúde, Gestão da Clínica e do Cuidado. Sra. Juliana informou que cada candidato será

202

responsável por efetivar seu pedido de inscrição via internet, por meio do preenchimento da ficha

203

disponível no endereço eletrônico www.cead.uff.br, seguindo todos os passos e orientações

204

contidas no site. 20. Entrega Planos de Contingência de Arboviroses e Desastres Naturais.

205

Sra. Juliana reforçou junto aos gestores a entrega dos Planos de Contingência de Arboviroses até

206

o dia 31/08/2018 e de Desastres Naturais dia 30/09/2018 e solicitou que seja encaminhada uma

207

cópia para a SE/CIR CS. 21. Questionários de Atenção Básica e de Saúde Bucal para o

208

Planejamento Regional. Sra. Juliana reforçou a necessidade de entrega dos Questionários de

209

Atenção Básica (Sapucaia) e de Saúde Bucal (Areal, Paty do Alferes e Sapucaia) para o

210

Planejamento Regional. 22. Indicação de um técnico para um possível agendamento para

211

capacitação na Associação Fluminense de Reabilitação (AFR). Sra. Juliana informou que no

212

ano passado o Sr. Juarez, Coordenador Regional do GCR RCPD, conseguiu uma capacitação

213

para os técnicos (fisioterapeutas) da nossa região, mas que em função dos municípios não

214

encaminharem as indicações a mesma precisou ser adiada. Sra. Juliana informou que na 1ª

215

reunião do GCR RCPD os técnicos presentes demonstraram interesse na mesma e foi acordado

216

que se os municípios encaminhassem suas indicações o Sr. Juarez novamente solicitaria junto à

217

AFR o agendamento desta capacitação. Dra. Alessandra informou ocorrer uma subutilização das

218

órteses (muletas, andadores, cadeiras, entre outros) nos pacientes que têm algum tipo de

219

deficiência, mesmo que transitória e que o Sr. Juarez tem como objetivo capacitar os

220

profissionais da Rede Deficiência na prescrição destas órteses. 23. Curso: Método Canguru e a

221

Atenção Básica: Cuidado Compartilhado. Sra. Juliana informou que a Amanda, Coordenadora

222

Regional de Atenção Básica, irá realizar este curso e solicitou ao Dr. Leonardo se há

223

possibilidade de algum profissional do município de Vassouras ou do HUV poderia ser indicado

224

também. Sra. Juliana informou que este curso visa formar tutores que irão capacitar profissionais
8
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de saúde da Atenção Básica no intuito de construir uma Linha de Cuidado para crianças egressas

226

de unidades neonatais, articulando o cuidado recebido no hospital com a Unidade Básica de

227

Saúde. 24. Capacitação AIDPI neonatal da região Centro-Sul. Sra. Juliana reforçou que são

228

duas vagas por município e que o curso será realizado nos dias 03,04 e 05 de setembro de 2018

229

no município de Vassouras. 25. Previsão de pagamento do Programa de Incentivo

230

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

231

Estadual nº 46.904/2017. 26. Solicitação de contrapartida estadual – SAMU, UPA,

232

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

233

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

234

quanto aos repasses atrasados conforme encaminhamento dos gestores. 27. Reuniões dos

235

GT/GCR/Comissões CIR CS. Sra. Juliana reforçou junto aos gestores a importância da

236

presença dos técnicos nas reuniões dos GT/GCR da CIR CS. 28. Indicações SMS para os

237

GT/GCR/Comissões. Sra. Juliana reforçou aos gestores a importância de manter as indicações

238

atualizadas. 29. Ofício nº 831/SES/SAS/SAECA – Quantitativo de máquinas de diálise no

239

CDL. Dra. Alessandra informou que o prestador foi habilitado com 25 máquinas e hoje possui

240

33 máquinas, sendo 8 cadeiras sem habilitação e teto financeiro. Sra. Juliana lembrou que já foi

241

solicitado o credenciamento e habilitação das cadeiras excedentes tanto para o município de Três

242

Rios quanto para o município de Vassouras. Sra. Alessandra demonstrou preocupação com o quê

243

a SAECA irá fazer com a informação do excedente de 8 cadeiras, aliado à redução do teto

244

financeiro. Dr. Fabiano informou os dois encaminhamentos do CONASS/CONASEMS: 1)

245

Trabalhar como o teto FAEC funciona, com produção ilimitada, para que possa utilizar a série

246

histórica da produção quando for converter para o teto MAC. Dr. Fabiano sugeriu que haja uma

247

compensação através dos remanejamentos de PPI para que não ocorra desassistência e; 2)

248

Possibilidade de solicitar o credenciamento e habilitação deste excedente, em função de haver

249

serviço ocioso. Dra. Alessandra destacou a importância de que a utilização de toda a capacidade

250

instalada do prestador se dê mediante a confirmação do pleito do custeio de toda a produção. Dr.

251

Fabiano informou que a equipe técnica do Ministério da Saúde se mostrou sensível a essa

252

problemática, que há esse dinheiro programado, o que precisa resolver é o direcionamento dos
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recursos para os municípios que possuem prestador com produção. Dra. Alessandra informou

254

que há um contrato que está baseado na capacidade instalada que o município possuiu com o

255

prestador e que necessita ser aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e que, além disto, há a

256

fiscalização do Tribunal de Contas relacionada à aprovação dos contratos. Dr. Fabiano informou

257

o encaminhamento do CONASS em relação ao quantitativo de recursos financeiros que foram

258

alocados em 2018 através de Emendas Impositivas: é necessário menos de 3% deste recurso para

259

recompor o teto para abrir serviços novos no Brasil inteiro. Dr. Fabiano informou que foi

260

apontada a necessidade de maior critério técnico na aplicação destes recursos, pois é primordial

261

direcionar uma parte destes recursos para uma política estratégica como o TRS, entre outros.

262

Dra. Dilian informou que o Estado do Rio de Janeiro solicitou ao Ministério da Saúde a

263

recomposição do teto financeiro em função da diminuição dos recursos de TRS. 30. Portaria nº

264

2.329/GM/MS de 02/08/2018 – Suspende incentivo de custeio e qualificação da UPA Três

265

Rios. Dra. Alessandra informou que foi surpreendida com a publicação desta portaria

266

suspendendo o repasse de custeio para a UPA Três Rios em função de problemas de informação.

267

Dra. Alessandra informou que constatou que realmente ocorreu este problema em decorrência da

268

mudança do funcionário responsável pelo abastecimento de informações no Sistema, mas que já

269

foi sanado. Dra. Alessandra informou que nesta portaria é citada a Nota Técnica nº 112/2018

270

contida no NUP-SEI nº 25000.070561/2018-34, CGUE/DAHU/SAS, de 20/04/2018, que

271

informa irregularidades no lançamento de produção no Sistema de Informações Ambulatoriais -

272

SIA/SUS por Unidades Pronto Atendimento (UPA 24h) e que, em momento algum, o município

273

recebeu a respectiva Nota Técnica. Dra. Alessandra informou que elaborou um documento

274

direcionado ao Secretário Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, ao COSEMS, a CIB e ao

275

Ministério da Saúde informando não há possibilidade de suspensão de um recurso no valor de R$

276

500.000,00 no atual contexto econômico e que há uma grande possibilidade de fechamento desta

277

UPA. Dra. Alessandra solicita apoio do Coordenador Estadual de Urgência e Emergência,

278

Eduardo Lenine, e solicita o encaminhamento de uma CI informando que a Rede de Urgência e

279

Emergência da região Centro-Sul, principalmente, dos municípios pertencentes à antiga

280

Microrregião 1 é composta de, no município de Três Rios, um Hospital e uma UPA e que no
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contrato realizado com o Hospital há uma cláusula que se ocorrer o fechamento da UPA Três

282

Rios, o mesmo não funcionará de porta aberta; além dos municípios de Areal, Comendador Levy

283

Gasparian, Paraíba do Sul e Sapucaia que não possuem Hospital de grande porte. 31. Saúde

284

Auditiva. Dra. Alessandra informou que está ocorrendo demora substancial no acesso quando o

285

paciente necessita de prótese no município de Barra Mansa. Dra. Alessandra informou que

286

entrou em contato com a SAECA, Gisele, e foi informada que não há registro de possíveis

287

problemas nesta especialidade. Desta forma, Dra. Alessandra informou que gostaria de deixar

288

registrada a demora no acesso quando da necessidade de protetização. 32. Transplante de

289

Córnea. Dr. Leonardo informou que todos os pacientes do município de Vassouras que

290

necessitam de transplante de córnea são direcionados ao município de Sorocaba, mas que foi

291

informado da abertura deste serviço no município de Barra Mansa. Dr. Leonardo solicitou o

292

encaminhamento de uma CI ao Programa Estadual de Transplantes (PET) solicitando

293

informações relacionadas a: se existe um novo prestador no Estado do Rio de Janeiro; qual o

294

prestador: o Fluxo de atendimento e: se há uma demanda reprimida. Dra. Alessandra alertou que

295

ainda há o problema do transporte do paciente para Sorocaba e que neste município o próprio

296

paciente agenda o seu atendimento, pois não existe regulação prévia. Desta forma, o município

297

vive sendo surpreendido com solicitação de transporte e que não pode negar sem que haja uma

298

alternativa assistencial e que, além disto, há uma Deliberação que dispõe que o município de

299

Sorocaba só terá custeio quando não houver no Estado serviço que assuma o paciente. Dra.

300

Alessandra solicitou que neste encaminhamento conste também se terá serviço de TFD. 33.

301

Questionamento sobre os novos prazos das Emendas Parlamentares. Dr. Diego demonstrou

302

preocupação com o novo fluxo apresentado das Emendas Parlamentares que dispõe que os

303

municípios apenas informem suas emendas na SE/CIR CS para constarem em pauta CIR e que

304

sejam os responsáveis por apresenta-las nas respectivas Áreas Técnicas para que as mesmas as

305

encaminhem à CIB. Dr. Diego informou que algumas Emendas Impositivas possuem prazo,

306

algumas apresentam um prazo de 28 dias, e, também, que quando ocorre alguma diligência, ela

307

precisa ser sanada no prazo de 48 h. Dr. Diego alertou sobre a preocupação de que se ocorrer

308

algum destes problemas, a Área Técnica responsável terá a sensibilidade de responder com
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celeridade para que o município não seja penalizado. Dr. Diego discorreu que a mudança de

310

fluxos deve ser discutida e não imposta, pois há casos específicos que demandam ajuda mútua e

311

celeridade na resolução. 34. Projeto Clínica Cidade Verde 24h do município de Engenheiro

312

Paulo de Frontin. Sra. Maria Fátima informou que o projeto da Clínica Cidade Verde 24h visa

313

oferecer aos usuários das comunidades de Morro Azul e Sacra Família um serviço de saúde

314

qualificado. Dra. Suzane agradeceu a presença de todos. A próxima Reunião Ordinária da CIR

315

CS foi agendada para o dia vinte de setembro e será realizada no município de Engenheiro Paulo

316

de Frontin com a pauta e local a serem informados posteriormente. Dra. Suzane agradeceu a

317

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

318

setembro e será realizada no município de Engenheiro Paulo de Frontin com a pauta e local a

319

serem informados posteriormente. A reunião foi encerrada às treze horas, sem nenhum outro

320

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

321

da CIR CS, lavrei a presente Ata em dezessete de setembro de dois mil e dezoito.
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