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1

Ao vigésimo sétimo dia de novembro de dois mil e dezoito, às dez horas e dez minutos, no

2

Escritório, Bar e Pizzaria – Rua Afonsina, nº 95 – centro - Areal - RJ foi realizada a 11ª 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, Suplente do Nível Central, Suzane Gattass e

7

Apoiadora do COSEMS/RJ, Dilian Hill. Secretários (as) Municipais de Saúde: Márcia Paraízo

8

(Areal), Ismael Souza (Mendes), Camila Miranda (Miguel Pereira) e Alessandra Ferreira (Três

9

Rios). Suplentes: Stefan Vieira (Areal), Maria Fátima Morra (Engenheiro Paulo de Frontin),

10

Fernando Reis (Mendes), Marcos Barros (Miguel Pereira), Edward Leão (Paty do Alferes) e

11

Romero Bandeira (Três Rios). A Plenária contou, portanto, com a presença de 04 (quatro)

12

Secretários Municipais de Saúde: Areal, Mendes, Miguel Pereira, e Três Rios e de 06 (seis)

13

Suplentes: Areal, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paty do Alferes e Três

14

Rios. Representantes da Câmara Técnica: Stefan Vieira, Maria Fátima Morra, Fernando Reis,

15

Marcos Barros, Edward Leão, Jaqueline Lopes e Alcione Leal. Convidados: Marciel Furtado

16

(Coordenador Planejamento Integrado Regional), Helena Reis (SEINSF/NEMS/RJ), Sandra

17

Regina Gonçalves, Angélica Soares e Marcelo Rozzelo (SMS Paracambi). Dr. André agradeceu

18

a todos pela presença e a Dra. Márcia por receber a todos em Areal. Dr. André deu início à

19

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

20

Cenário Arboviroses no Estado do Rio de Janeiro e informou previsão para uma epidemia de

21

Chikungunya. Dr. André informou que em parceria com a Vigilância em Saúde foi realizada

22

uma Oficina de manejo clínico de Chikungunya com foco na Atenção Básica voltado para

23

médicos e enfermeiros no Auditório da Faculdade da UFRRJ no município de Três Rios com

24

grande participação de toda a região. Dr. André orientou aos gestores que se reúnam com os

25

profissionais que participaram desta Oficina e que possuam perfil de liderança e de organização

26

de serviço de forma a propagar as orientações e se preparar para esta iminente epidemia. Dra.

27

Alessandra informou que já há casos confirmados no município de Três Rios e que está

28

implantando ações para capacitar as suas equipes da Atenção Básica e das Portas de Entrada de
1
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Urgências e Emergências, pois esta Oficina preconizou que o cuidado inicial pode evitar a

30

cronificação da doença e a diminuição dos sintomas que podem ter duração de até dois anos.

31

Dra. Alessandra informou que os testes rápidos estão sendo encaminhados para o Lacen e que o

32

resultado da sorologia só chega depois do paciente ser diagnosticado e tratado e, em

33

consequência, está priorizando o diagnóstico através do manejo clínico do paciente. Dra. Dilian

34

informou que o Dr. Mário Sergio, jurídico do COSEMS/RJ, solicitou aos gestores que

35

encaminhassem via e-mail a questão dos testes estarem todos positivando a Chikungunya e que

36

até o momento apenas dois municípios se manifestaram. Sr. Stefan informou que a SES/RJ está

37

elaborando um documento para a devolução ao Ministério da Saúde de todos os testes rápidos

38

em função desta problemática. Sr. Stefan informou que foi pactuada na CIT a conversão do Teto

39

financeiro de TRS para FAEC, mas que até o momento não foi publicada a respectiva portaria.

40

Sr. Stefan informou que foi publicada a Portaria GM/MS nº 3.390 de 19/10/2018 que restabelece

41

a transferência mensal de recursos financeiros destinados ao custeio mensal da UPA 24h do

42

município de Três Rios. Sr. Stefan informou o XXVIII Fórum Estadual de Gestão da Atenção

43

Básica – integração Vigilância e Atenção Básica que ocorrerá no dia 03/12/2018 no Auditório do

44

Ministério da Saúde e o 3º Encontro Estadual de Vigilância de Doenças e Agravos não

45

Transmissíveis que ocorrerá no dia 06/12/2018 no Auditório do TCE. Sr. Stefan informou o

46

cadastro na Rede Estadual Laboratórios de Saúde Pública que está disponível no site do

47

LACEN/Conexão Saúde, na área da Rede Estadual de Laboratórios, através do link:

48

https://www.saude.rj.gov.br/lacenrj/rede-estadual-de-laboratorios/rede-estadual-de-laboratorios.

49

Os gestores questionaram se os prestadores de serviços credenciados ao SUS também podem ser

50

cadastrados e a Dra. Dilian se prontificou a buscar orientação e repassar posteriormente aos

51

gestores. Sr. Stefan informou o Resultado do Edital da Agenda Mais Acesso, Cuidados e

52

Informações em Saúde onde os municípios de Paraíba do Sul e Três Rios foram contemplados

53

com recursos no valor de R$ 100.000,00 para realizar laqueadura. Dra. Dilian informou que o

54

COSEMS solicitou à Vigilância Sanitária maiores informações sobre este projeto e que na CIB

55

foi apresentado o Fluxo para Habilitação em Laqueadura e Vasectomia. Dra. Dilian informou: o

56

5º Encontro de Educação Permanente que ocorrerá no dia 11/12/2018 no Auditório do NERJ; a
2
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Oficina de Planejamento Regional com a apresentação dos dez problemas prioritários que serão

58

pactuados nesta Plenária que ocorrerá no dia 29/11/2018 no Auditório do 10º andar; o Conselho

59

Estadual de Saúde solicitou a atualização dos dados dos Conselhos Municipais de Saúde, alertou

60

aos municípios de Comendador Levy Gasparian, Sapucaia e Vassouras que possuem pendências

61

e, também, que os gestores elejam o representante efetivo e respectivo suplente que representará

62

a Região Centro-Sul nas reuniões do Conselho Estadual de Saúde e que esta indicação seja

63

encaminhada através de ofício – alertou que em 2019 terá a Conferência Estadual de Saúde e que

64

será necessário que cada Conselho Municipal de Saúde tenha o seu representante legal e; que o

65

SIOPS já está aberto e que o prazo para a entrega do 6º bimestre (fim do exercício 2018) é até

66

30/01/2019. Dra. Dilian reiterou a informação do Ofício nº 021 do COSEMS/RJ que solicita à

67

SES RJ a atualização dos débitos e créditos fundo a fundo da SES, repassados e a repassar para

68

os fundos municipais de Saúde dos seguintes programas de saúde: Cofinanciamento Estadual do

69

Programa de Financiamento Integrado da Atenção Básica; Programa de Apoios aos Hospitais do

70

Interior – PAHI; Programa de Apoio aos Hospitais do Interior Regional – PAHI-R; Programa de

71

Apoio aos Hospitais da Região Metropolitana UTI; Programa de Apoio à Sala de Estabilização;

72

UPA Municipalizada; Núcleos Descentralizados de Vigilância em Saúde; Contrapartida Estadual

73

para a Assistência Farmacêutica Básica; Programa de Incentivo Financeiro aos municípios em

74

Saúde – PROMUNI; Custeio das Organizações de Procura de Órgãos e Tecidos (OPO) e;

75

Outros, a especificar – do ano de 2013 ao ano de 2018 e lembrou que este Ofício pode auxiliar os

76

gestores junto aos órgãos de controle. Dra. Dilian informou: o Edital da Capacitação em Gestão

77

do Cuidado Farmacêutico na Atenção Básica e; o Ministério da Saúde abriu inscrições para

78

seleção de município no Programa QUALIFAR-SUS e que serão doze vagas para cada Estado.

79

Os gestores solicitaram informações sobre o Programa Mais Médicos e Dra. Dilian informou que

80

todas as 228 do Estado do Rio de Janeiro foram preenchidas, que o médico pode se apresentar

81

até o dia 07/12/2018, que é atribuição do gestor municipal informar no Sistema de

82

Gerenciamento de Processo (SGP) a saída do médico cubano, com o último dia das atividades

83

prestadas pelo profissional e o motivo do encerramento (encerramento das atividades) e incluir o

84

médico brasileiro, depois de conferir toda a documentação (antecedentes criminais, CRM do
3
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Estado do Rio de Janeiro, entre outros). Dr. André discorreu que tanto ele quanto a Dra. Dilian

86

estão à disposição para ajudar no que for necessário e que é necessário um bom acolhimento para

87

estes médicos e, também, uma capacitação no tocante à apresentação da Atenção Básica para

88

garantir a qualidade do serviço. II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 10ª Reunião

89

Ordinária CIR CS DE 2018. Sra. Juliana lembrou a todos que a minuta da Ata da 10ª Reunião

90

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

91

Dr. André perguntou se havia alguma consideração a ser feita. Todos aprovaram a Ata em

92

questão. 2. Proposta de Calendário das Reuniões da CT e CIR CS para o ano de 2019. Sra.

93

Juliana apresentou a Proposta do Calendário de Reuniões da Câmara Técnica e da CIR CS para o

94

ano de 2018. Dr. André perguntou se havia alguma consideração a ser feita. Todos aprovaram o

95

cronograma em questão. 3. Dez problemas prioritários da Região Centro-Sul identificados

96

pelo Planejamento Regional Integrado. Sr. Marciel apresentou aos gestores o levantamento

97

dos problemas diagnosticados pelo GCR Planejamento Integrado Regional da Região Centro-Sul

98

divididos pelas Redes de Atenção à Saúde. Ocorreu um amplo debate, com algumas colocações:

99

ausência das dificuldades relacionadas à Assistência Farmacêutica, à Vigilância Epidemiológica

100

e à Saúde Mental; o quantitativo de leitos credenciados ao SUS não condiz com a realidade, pois

101

a Casa de Saúde Paracambi não possui credenciamento (o município entregou um formulário

102

comprovando ter acertado o CNES), o Hospital Eufrásia Teixeira Leite situado no município de

103

Vassouras também não possui contratualização no momento em decorrência de algumas

104

pendências; inclusive o Hospital realizou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o

105

respectivo município a fim de sanar todas as pendências, há leitos de obstetrícia no Hospital

106

Nossa Senhora da Piedade no município de Paraíba do Sul que não está realizando parto, sendo

107

as pacientes encaminhadas para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição no

108

município de Três Rios ocasionando superlotação; ausência de leitos de Gestação de Alto Risco

109

(os leitos do Hospital Universitário de Vassouras ainda não foram habilitados); alguns dos

110

problemas apresentados não foram considerados prioritários e outros estão sendo sanados, dentre

111

outros. Após explanação dos gestores foi acordado por todos os presentes os seguintes

112

problemas: Baixo desempenho da atenção básica; Crescimento no número de óbitos infantis
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e maternos; Assistência ao parto: problemas no acesso, fluxo e boas práticas; Redução na

114

disponibilidade de insumos estratégicos para a Vigilância em Saúde; Dificuldade de acesso

115

aos leitos, consultas e exames de média e alta complexidade; Financiamento para média e

116

alta complexidade insuficiente e inadequado, resultando em fluxos frágeis, dificuldade de

117

acesso e, portanto, na não garantia de integralidade; Sobrecarga nos orçamentos

118

municipais para manutenção dos serviços de urgência e emergência; Implantação

119

incompleta das linhas de cuidado prioritárias no componente atenção hospitalar da “Rede

120

de Urgência e Emergência” (cerebrovascular e cardiovascular); Deficiência na atenção à

121

crise em saúde mental e Aquisição de medicamentos e insumos, conforme Anexo I. Dr.

122

André perguntou se havia alguma consideração a ser feita. Todos aprovaram e este ponto de

123

pauta foi pactuado. III. Informes: 1. Situação dos remanejamentos de PPI dos municípios da

124

Região Centro-Sul. Sra. Patrícia informou que está aguardando o aceite do município de

125

Vassouras para dar andamento na solicitação de remanejamento de PPI Média Complexidade

126

Ambulatorial e Hospitalar do município de Paraíba do Sul e o Fluxo de Atendimento com o

127

cadastro do CNES do município de Petrópolis para dar andamento na solicitação de

128

remanejamento de PPI do município de Areal. Sra. Patrícia informou a demora substancial no

129

Parecer da SAECA para os remanejamentos do município de Mendes e a Dra. Dilian discorreu

130

que verificará com a SAECA o que está ocasionando esta demora. 2. Projeto Melhor em Casa

131

do município de Vassouras. 3. Projeto de implantação do núcleo Ampliado de Saúde da

132

Família e Atenção Básica (NASF 1) do município de Vassouras. Sra. Alcione informou os

133

respectivos projetos. 4. Regulação UTI Adulto – HUV/Vassouras. Sra. Juliana lembrou que foi

134

acordado que a regulação destes leitos seria somente através do SISREG, mas que uma análise

135

do primeiro mês de regulação constatou que muitos municípios ainda estão solicitando via e-

136

mail. Sra. Juliana informou que a partir do dia 01/12/2018 serão reguladas apenas as solicitações

137

de UTI Adulto que forem inseridas no SISREG e que se algum município ainda necessitar de

138

capacitação para operar o Sistema basta agendar com a equipe da Central de Regulação do

139

município de Vassouras. 5. Regulação das vagas após remanejamento para o município de

140

Vassouras. Sr. Stefan informou que mesmo após três meses da pactuação em CIB de
5
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remanejamento de PPI de Consultas Especializadas para o município de Vassouras e já haver

142

Deliberação de transferência para o teto financeiro do município de Vassouras, as vagas ainda

143

não foram disponibilizadas no SISREG. Sra. Alcione informou que neste período houve a

144

renovação de contrato com o Hospital Universitário de Vassouras, inclusive com o aditivo dos

145

respectivos remanejamentos, mas que agora está normalizado. 6. Portaria GM/MS nº 3.659 de

146

14/11/2018 que suspende recursos financeiros destinados ao custeio mensal dos serviços da

147

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) que não estejam em funcionamento ou não

148

apresentem a produção assistencial registrada nos Sistemas de Informação em Saúde. Sra.

149

Helena, apoiadora do Ministério da Saúde, informou que esta Portaria suspende os repasses dos

150

recursos financeiros destinados ao incentivo de custeio mensal dos componentes da Rede de

151

Atenção Psicossocial e que na nossa região os município de Mendes, Paty do Alferes e

152

Vassouras apresentam irregularidades no registro da produção dos sistemas de informação em

153

Saúde relacionada aos Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT). Sra. Helena deu as seguintes

154

orientações: solicitar a abertura do sistema para lançamento de informações de procedimentos

155

realizados nos períodos que ainda estejam sem registro; lançar a informação sobre os

156

procedimentos realizados nos meses em que estejam sem registro; gerar e imprimir relatório

157

gerencial e; mandar Ofício, assinado pelo gestor, juntamente com os relatórios produzidos, por

158

meio

159

CGMAD/DAPES/SAS/MS, informando sobre a regularização da situação. E-MAIL:

160

saudemental@saude.gov.br;joao.ameno@saude.gov.br. Os técnicos reclamaram que precisam ter

161

ciência de quais os procedimentos apresentam pendências e foram orientados a entrar em contato

162

com a CGMAD/MS para mais esclarecimentos e orientações com o Apoiador temático para o

163

ERJ – João Ameno - através do telefone (61) 3315-8825. Sra. Helena informou, também, que os

164

municípios relacionados na Portaria GM/MS nº 3.718 de 22/11/2018 (Areal, Miguel Pereira,

165

Paracambi, Paraíba do Sul, Sapucaia, Três Rios e Vassouras) também deverão entrar em contato

166

com o contato acima. 7. Previsão de pagamento do Programa de Incentivo Financeiro aos

167

Municípios em Saúde - PROMUNI, para o exercício de 2017 – Decreto Estadual nº

168

46.904/2017. 8. Solicitação de contrapartida estadual – SAMU, UPA, Assistência

de

e-mail

à

Coordenação

de

Saúde

Mental,

Álcool

e

Outras

Drogas

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

170

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

171

repasses

172

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

173

presença dos técnicos nas reuniões dos GT/GCR da CIR CS. 10. Indicações SMS para os

174

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

175

atualizadas. 11. Resposta da Coordenação de Urgência e Emergência da SES/RJ – SAMU

176

192. Sra. Juliana informou a resposta do Coordenador de Urgência e Emergência da SES/RJ –

177

Eduardo Lenine – sobre as pactuações realizadas na 4ª Plenária da CIR CS realizada no

178

município de Paraíba do Sul, onde os municípios de Mendes e Paty do Alferes solicitaram a

179

implantação da Base Descentralizada SAMU 192 e os municípios de Engenheiro Paulo de

180

Frontin e Miguel Pereira solicitaram renovação de frota USB SAMU 192, encaminhada por e-

181

mail para os gestores, representantes da CT CIR CS e Coordenadores de Urgência e Emergência

182

dos respectivos municípios por e-mail no dia 21/11/2018. 12. Prazo para a entrega do Plano de

183

Contingência de Desastres Naturais – 15/12/2018. Sra. Juliana informou que o prazo de

184

entrega foi estendido para o dia 15/12/2018 e que a Subsecretaria de Vigilância em Saúde os

185

municípios de Areal, Mendes, Miguel Pereira, Sapucaia e Três Rios ainda não entregaram os

186

seus Planos. Sra. Juliana informou que os municípios de Areal e Mendes encaminharam por e-

187

mail para a SE/CIR CS os respectivos Ofícios de entrega protocolados na SES/RJ. 13.

188

Qualificação SAMU-192. Sr. Stefan informou que necessita de comprovação que o município

189

de Areal compareceu à capacitação que ocorreu nos dias 24,25 e 26/09 no Auditório da

190

Secretaria Municipal de Três Rios para que possa realizar a qualificação do SAMU 192. Sra.

191

Juliana informou que irá encaminhar por e-mail a Deliberação CIR CS nº 42 de 08/06/2018 que

192

pactuou a Grade de Referência e Contra referência em Urgência e Emergência para os

193

municípios da região Centro Sul do Estado do Rio de Janeiro; as listas de presenças e o Convite

194

para a capacitação para os municípios que participaram. Sra. Maria Fatima informou que

195

ocorrerá uma capacitação no município de Mendes e que o município de Engenheiro Paulo de

196

Frontin irá participar e solicitou que fosse encaminhada a Deliberação nº 42 para que possa

atrasados

conforme

encaminhamento

dos

gestores.

9.

Reuniões

dos
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qualificar o SAMU 192 do seu município. 14. Memorando nº 14 GT Assistência

198

Farmacêutica - Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). Sra. Juliana informou o

199

respectivo memorando que trata da Comissão de Farmácia e Terapêutica com a finalidade de

200

promover o uso racional de medicamentos, devendo assessorar diretamente os gestores em

201

assuntos relacionados a esta área. Sra. Juliana informou a necessidade de indicação de 02

202

médicos, 01 enfermeiro e 01 dentista para compor esta Comissão. Sra. Juliana apresentou

203

também o Regimento Interno da Comissão de Farmácia Terapêutica que será encaminhado aos

204

gestores para que possa ser pactuado, com os respectivos anexos, na próxima Plenária da CIR

205

CS. Sra. Juliana informou que após essa aprovação a equipe se reunirá e finalizará a REMUME

206

regional. 15. Dificuldade de realização do procedimento Arteriografia. Os gestores

207

informaram o retorno da dificuldade de realizar o procedimento Arteriografia na AngioBarra

208

localizado no município de Barra Mansa. Os gestores questionaram que na CIB foi pactuado o

209

repasse de R$ 300.000,00 de recursos mensais para a Rede de Atenção Cardiovascular do

210

município de Barra Mansa. Dra. Dilian informou que o município de Paty do Alferes solicitou

211

sua ajuda porque não estava conseguindo realizar este procedimento em um paciente na

212

AngioBarra e que a mesma havia informado que o responsável pela realização deste

213

procedimento seria o município de Vassouras por ser um procedimento vascular e não

214

endovascular. Dra. Dilian informou que em função deste impasse o Marcelo – SAECA – ficou

215

de realizar um levantamento de quais procedimentos são vasculares e quais são endovasculares,

216

mas que até o momento não teve retorno. 16. Proposta de Emenda Parlamentar do município

217

de Mendes. Sr. Fernando informou a Proposta de emenda Parlamentar nº 12014.9540001/18-02,

218

no valor de R$ 125.000,00, para construção do Polo de Academia da Saúde. A próxima Reunião

219

Ordinária da CIR CS foi agendada para o dia vinte e quatro de janeiro de 2019 e será realizada

220

no município de Vassouras com a pauta e local a serem informados posteriormente. A reunião

221

foi encerrada às treze horas, sem nenhum outro ponto levantado pelos participantes, foram

222

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

223

de dezembro de dois mil e dezoito.
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