Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR CS– 21/02/2019
1

Ao vigésimo primeiro dia de fevereiro de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta minutos, no

2

Hotel Intercity – Rua Bandeira, 22 – centro – Três Rios - RJ foi realizada a 2ª Reunião Ordinária

3

da Comissão Intergestores Regional Centro Sul do ano de 2019, 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: Hedílio Cortez (Comendador Levy Gasparian), Ismael

8

Souza (Mendes), Camila Miranda (Miguel Pereira), Izabel Ferreira (Paraíba do Sul), Fabiana

9

Abreu (Paty do Alferes), Alessandra Ferreira (Três Rios) e Leonardo Rocha (Vassouras).

10

Suplentes: Stefan Vieira (Areal), Fernando Reis (Mendes), Marcos Barros (Miguel Pereira),

11

Leonardo Vasconcellos (Paraíba do Sul) e Romero Bandeira (Três Rios). A Plenária contou,

12

portanto, com a presença de 07 (sete) Secretários Municipais de Saúde: Comendador Levy

13

Gasparian, Mendes, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Três Rios e Vassouras e de

14

05 (cinco) Suplentes: Areal, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul e Três Rios. Convidados:

15

Patrícia de Toledo, Gabriela Fernandes, Patrícia Marques e Irmã Edinalva Martins (Hospital

16

Nossa Senhora da Conceição). Dr. André agradeceu a todos pela presença e à Dra. Alessandra

17

por receber a todos em Três Rios. Dr. André deu início à Plenária. I. Apresentação: 1.

18

Panorama de Atendimento do Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição situado no

19

município de Três Rios. Sra. Patrícia apresentou o panorama de atendimento do Hospital de

20

Clínicas Nossa Senhora da Conceição e informou que a instituição utiliza o Protocolo de

21

Manchester como sistema de triagem, onde os pacientes que chegam ao hospital são

22

classificados em cinco níveis, representados pelas cores: vermelho, laranja, amarelo, verde e

23

azul. Sra. Patrícia demostrou o número crescente de atendimentos de pacientes representados

24

pelas cores verde, azul e até mesmo pelo branco que são os pacientes que não apresentam sinais

25

e sintomas, ou seja, necessitam apenas receber alguma medicação ou obter receituário. Sra.

26

Patrícia informou que no mês de dezembro foi realizada uma pesquisa com os pacientes

27

atendidos no Pronto Socorro, buscando entender o porquê da procura direto no Hospital e não

28

passar pela UPA Três Rios antes, e o resultado da mesma foi: mau atendimento, demora no

29

atendimento e falta de médicos. Sra. Patrícia informou que hoje tem quinze pacientes internados
1

Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR CS– 21/02/2019
30

na emergência, sendo três entubados e que a alta demanda de pacientes de menor complexidade

31

acarreta em um atendimento inadequado dos pacientes que estão internados na emergência, ou

32

seja, está ocorrendo uma inversão de complexidade. Dra. Patrícia informou que não consegue

33

absorver os pacientes da UPA Três Rios que se encontram na Sala Vermelha em função da

34

superlotação do Pronto Socorro e que esta situação afeta negativamente a assistência ao paciente

35

e causa sobrecarga aos profissionais de saúde. Dra. Alessandra discorreu que a ordenação do

36

cuidado é responsabilidade da UPA Três Rios e do SAMU 192 e que a regulação da urgência

37

deve ser realizada por estes dois componentes, mas que a demanda espontânea tem acarretado

38

esta problemática em função do paciente se dirigir direto para esta instituição. Dra. Izabel

39

informou que a Irmandade Nossa Senhora da Piedade em Paraíba do Sul, também realiza

40

classificação de risco e que foi constatado que setenta por cento dos atendimentos do Pronto

41

Socorro são correspondentes às cores verde e azul. Dra. Izabel informou que há dois clínicos de

42

plantão durante o dia e à noite um clínico, mas que não possui pediatra e nem obstetra de

43

plantão. Dra. Izabel informou que gostaria de saber se dos quase seiscentos atendimentos mês de

44

pacientes oriundos do município de Paraíba do Sul, que dá uma média de vinte atendimentos/dia,

45

quantos são de obstetrícia e pediatria; qual o horário de maior fluxo de atendimento e se são aos

46

fins-de semana, fora do horário de funcionamento da Atenção Básica. Sra. Patrícia informou,

47

também, que pacientes terminais portadores de câncer estão ocupando leitos de UTI e clínicos e

48

causando grande impacto na assistência e que há a necessidade de se pensar em leitos de

49

retaguarda para esta especialidade. Dra. Alessandra informou que os pacientes oncológicos da

50

região pertencem à Rede Oncologia cujo prestador é o Hospital Universitário de Vassouras que

51

por força de normativas e portarias tem a obrigação de destes pacientes, inclusive na atenção às

52

urgências e nos cuidados paliativos. Dra. Alessandra discorreu que há a necessidade de diálogo

53

com Vassouras que teve sua capacidade de leitos ampliada para ter maior resolutividade de

54

Rede. Ocorreu um amplo debate acerca da problemática. Dra. Alessandra discorreu que haja

55

vista que o problema se repete em todos os municípios, não sendo exclusividade de Três Rios,

56

deduz-se que está ocorrendo um problema com a Atenção Básica e que há a necessidade do

57

Ministério da Saúde olhar para a Atenção Básica com o proposito de estruturação. Dra.

58

Alessandra discorreu que na Atenção Básica há a problemática de um município ter médicos do
2
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Programa Mais Médicos e médicos do município que são custeados com o recurso de forma

60

diferente, com salários diferentes e que tem ocasionado no profissional com salário inferior a

61

sensação de ter o direito de realizar uma carga horária inferior. Dra. Alessandra discorreu que

62

além da problemática envolvendo a Atenção Básica há a situação da superlotação clínica do

63

Hospital que tem como prioridade atender as demandas de maior complexidade. Dr. André deu

64

como encaminhamento que seja trabalhado no GCR RUE a elaboração de uma matriz mínima de

65

informação de atendimentos no Pronto Socorro não só do Hospital de Três Rios, mas também de

66

todos os hospitais da região como forma de melhorar a percepção da situação contendo: número

67

de atendimentos no mês, município de residência, classificação de risco, horário e dia de

68

atendimento e especialidade. Dr. André sugeriu que após a confecção da matriz seja separada

69

uma pequena amostragem de atendimentos classificados como verde e azul e trabalhar no GT de

70

Atenção Básica. Sra. Juliana agendou uma reunião do GCR RUE para o dia quinze de março.

71

Dra. Alessandra informou que gostaria de salientar o tempo de permanência por conta da

72

realização

73

colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), com média de 28 dias, procedimentos

74

vasculares: - arteriografias ou procedimentos intervencionistas e, por vezes, por conta de Delta T

75

(tempo decorrido entre o início dos sinais e sintomas do infarto até a chegada ao setor de

76

emergência cardiológica) os procedimentos cardiovasculares. Dra. Alessandra discorreu sobre a

77

importância de resolver essa questão. A equipe do Hospital Nossa Senhora da Conceição

78

agradeceu a oportunidade de início de uma conversa e se retirou da reunião. Dr. Leonardo

79

informou que está aguardando o pronunciamento da SAECA sobre de quem é a competência de

80

realizar o procedimento de arteriografia, se da Rede Vascular ou da Rede Endovascular, pois a

81

Rede Vascular é referenciada para o município de Vassouras e este procedimento não consta da

82

PPI e, desta forma, não tem como faturar a realização do mesmo. Os gestores discorreram que

83

essa questão é recorrente nas reuniões da CIR CS e que até o momento o Estado não se

84

pronunciou e que gostariam de oficializar esta questão através de uma CI. 2. Informes da CT

85

CIB/RJ e COSEMS/RJ. Dra. Dilian informou que foi disponibilizada a nova versão do SIOPS

86

e espera que todos os municípios tenham conseguido declarar até o sexto bimestre; o Curso de

87

Ações de controle e Enfrentamento da Obesidade no ERJ – pesquisa, formação, monitoramento e

de

alguns

procedimentos

e

citou

como

exemplo:

o

procedimento

de
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difusão que será realizado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e na Região Centro Sul

89

foram contemplados os municípios de Paracambi, Paraíba do Sul, Três Rios e Vassouras e o

90

Cenário de Radioterapia. Dra. Dilian solicitou aos gestores que preencham o formulário

91

encaminhado por e-mail, pois o mesmo tem como objetivo delinear o perfil assistencial do seu

92

município, cujas respostas embasarão os temas a serem discutidos em Oficinas Regionais; a

93

oficina da nossa região ocorrerá no município de Três Rios no dia 27/03/2019 com local a ser

94

informado posteriormente. Dra. Dilian informou as Portarias do período: Portaria nº 30 de

95

10/01/2019, Portaria SE-SUBPLANOR nº 01 de 17/01/2019 e a Resolução SES nº 1.788 de

96

31/01/2019. Ocorreu um longo debate acerta dos procedimentos a serem realizados através do

97

cofinanciamento estadual e foi agendada uma reunião do GT Regulação para o dia 28/02/2019

98

na sede da SE/CIR CS. Dra. Dilian apresentou a Pactuação do Plano de Ação para implantação,

99

descentralização e qualificação das Ouvidorias do SUS. 3. Curso de Gestão do Centro de

100

Especialidades Odontológicas e a 5ª Turma do Curso de Manejo Odontológico do paciente

101

com câncer. Dr. André apresentou o Curso Gestão do Centro de Especialidades Odontológicas e

102

informou que não tem nenhum município da Região Centro Sul selecionado para o mesmo, mas,

103

a exemplo do município de Paraíba do Sul, se algum outro município se interessar para fazer

104

contato que ele verificará com a Saúde Bucal sobre a viabilidade do mesmo participar do curso.

105

Dr. André apresentou a 5ª Turma do Curso de Manejo Odontológico do paciente com câncer e

106

informou que tem uma vaga para o município de Mendes e duas vagas para o município de Paty

107

do Alferes para dentistas que pertençam à Estratégia de Saúde da Família. 4. PROADI-SUS –

108

Curso de Gestão de Políticas de Saúde informadas por evidências e Curso de

109

Desenvolvimento da Gestão de Programas de Residência e da Preceptoria no SUS-

110

DGPSUS. Sra. Juliana informou o Curso de Desenvolvimento da Gestão de Programas de

111

Residência e da Preceptoria no SUS-DGPSUS com oferta de dez vagas, sendo duas vagas para

112

os municípios de Paraíba do Sul, Três Rios, Valença e Vassouras e quatro vagas para o

113

município de Petrópolis para Residência e cinquenta vagas, sendo cinco vagas para cada um

114

desses municípios para Preceptoria. 5. Cenário Epidemiológico de Arboviroses e Febre

115

Amarela. Dra. Dilian apresentou o Cenário Arboviroses. II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata

116

da 1ª Reunião Ordinária CIR CS DE 2019. Sra. Juliana lembrou a todos que a minuta da Ata
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da 1ª Reunião Ordinária CIR/CS de 2019 foi disponibilizada aos Gestores, através de e-mail,

118

para apreciação. Dr. André perguntou se havia alguma consideração a ser feita. Todos aprovaram

119

a Ata em questão. III. Informes: 1. Programa Academia da Saúde – Proposta nº

120

12014.9540001/18-002, no valor de R$ 125.000,00 para o município de Mendes. Dr. Ismael

121

informou que já encaminhou para a respectiva Área técnica a proposta do Programa Academia

122

da Saúde. 2. Mudança de endereço da Base Descentralizada SAMU 192 do município de

123

Miguel Pereira. Sr. Marcos informou o novo endereço da Base Descentralizada SAMU 192:

124

Avenida Cesar Lates, s/n – Guararapes – Miguel Pereira. 3. Solicitação de envio da listagem

125

com a numeração das AIH´s para os municípios por e-mail. Sr. Stefan informou que os

126

técnicos municipais precisam retirar a listagem das AIH’s para os municípios na SAECA e que

127

isto é realizado através de backup em um pen drive. Sr. Stefan informou que houve reclamações

128

na reunião da Câmara Técnica em função do pen drive retornar com vírus e, muitas vezes, sem

129

acesso aos arquivos gerando a necessidade de retorno à SAECA para nova retirada da numeração

130

das AIH’s. Os gestores solicitaram a possibilidade do envio da listagem com a numeração das

131

AIH’s para os municípios da Região Centro Sul ser realizada pela SAECA por e-mail. Sra.

132

Juliana informou que encaminhará uma CI com esta solicitação. 4. Situação das solicitações de

133

remanejamentos de PPI dos municípios da Região Centro Sul. Sra. Patrícia informou que

134

todas as solicitações de remanejamentos de PPI de 2018 foram realizadas pela SAECA, restando

135

a do município de Mendes que solicita reprogramação de consultas especializadas. Dr. Ismael

136

solicitou ajuda no tocante à realização desta reprogramação de PPI pela SAECA. 5. Debate

137

Série Histórica dos Indicadores Tri e Bipartite para estabelecimento de Metas 2019. Dr.

138

André informou o Debate da Série Histórica dos Indicadores que ocorrerá na SES/RJ no dia

139

26/02/2019 das 10 às 16h e reforçou que o público alvo deverá ser representantes da Atenção

140

Básica, Vigilância em Saúde e Planejamento. 6. Notas Informativas APS/GS/SES/RJ -

141

referente à Disponibilização do sistema DIGISUS Gestor – módulo de Planejamento para

142

registro de informações relativas aos instrumentos de planejamento em saúde em janeiro

143

de 2019. Dr. André informou que a oficina de treinamento DIGISUS para a Região Centro Sul

144

foi realizada ontem (19/02) para os municípios de Paracambi, Paty do Alferes e Três Rios. 7.

145

Questionário da Avaliação da Estrutura de Planejamento nos municípios. Sra. Juliana
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solicitou aos municípios de Paracambi, Paty do Alferes e Sapucaia o preenchimento do

147

Questionário de avaliação da estrutura de Planejamento de seus municípios e encaminhem por e-

148

mail para a SE/CIR CS. 8. Formulário – Prevenção e detecção do câncer de boca 2019. Dr.

149

André informou que apenas três municípios da nossa região responderam o formulário:

150

Comendador Levy Gasparian, Miguel Pereira e Paraíba do Sul. Dr. André reforçou a importância

151

do mesmo, pois a Área Técnica de Saúde Bucal está levantando informações sobre a prevenção e

152

a detecção do câncer de boca com o objetivo de conhecer o panorama dos municípios e planejar

153

ações para profissionais e gestores. Dr. André solicitou aos gestores que reforcem esta demanda

154

com os respectivos Coordenadores Municipais de Saúde Bucal. 9. Nota Informativa nº 10/2019

155

– CGPNI/DEVIT/SVS/MS, atualização da recomendação sobre revacinação com BCG. Sra.

156

Juliana informou que foi encaminhada por e-mail no dia 11/02/2019 e reforçou aos gestores que

157

encaminhem esta Nota Informativa acerca da atualização da recomendação sobre revacinação

158

com BCG em crianças vacinadas que não desenvolveram cicatriz vacinal para as respectivas

159

Coordenações Municipais de Imunização. 10. Ofício SES/AO/SVS nº 16/2019 - Dia D de

160

prevenção das Arboviroses – 16 de março. Sra. Juliana informou o Ofício SES/AO/SVS nº

161

16/2019 – Dia D de prevenção das Arboviroses encaminhado às Coordenações Municipais de

162

Vigilância em Saúde por e-mail no dia 15/02/2019. Dr. André reforçou junto aos gestores a

163

importância desta ação em função da situação epidemiológica das Arboviroses transmitidas pelo

164

Aedes no Estado do Rio de janeiro, particularmente a Chikungunya, que será realizada no dia

165

16/03/2019 (sábado) como o dia D de prevenção contra Dengue, Zica e Chikungunya. 11.

166

Informe sobre a extensão da distribuição dos repelentes adquiridos pela União e

167

distribuído pela SES/RJ para atendimento da população em situação de elevada

168

vulnerabilidade social, epidemiológica e ambiental. Sra. Juliana informou que a distribuição

169

dos repelentes seguirá a Deliberação CIB-RJ nº 5.595 de 06/12/2018, que não constou nenhum

170

município da nossa região, mas que pactuou, também, que para os demais municípios que

171

apresentaram um baixo risco epidemiológico naquele momento e em decorrência não foram

172

indicados, dada a dinâmica das três doenças, orientou que sejam verificadas as áreas/bairros de

173

maior vulnerabilidade e entrem em contato com a Superintendência de Assistência Farmacêutica

174

e Insumos Estratégicos (gestao.farmacia@saude.rj.gov.br) para que os casos sejam avaliados
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individualmente. Os municípios de Paraíba do Sul, Três Rios e Vassouras demonstraram

176

interesse. 12. Estratégia NutriSUS. Sra. Juliana informou que não há município da nossa região

177

contemplado na Estratégia NutriSUS, mas que ocorreu um informe em CIB/RJ orientando os

178

municípios contemplados para retornarem as articulações para a execução da Estratégia. Sra.

179

Juliana informou que até o momento nenhum município havia solicitado o desligamento. 13.

180

Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A. Sra. Juliana informou que o prazo para

181

desligamento e novas adesões ao Programa nacional de Suplementação de Vitamina A (PNSVA)

182

se encerrou no dia 31/12/2018 e que o Ministério da Saúde informou não ter recebido nenhuma

183

solicitação para desligamento por parte dos municípios contemplados no Estado do Rio de

184

Janeiro. Sra. Juliana informou que ao longo de 2018 sete municípios não solicitaram

185

medicamentos, dentre eles dois na nossa região: Mendes e Paty do Alferes. 14.

186

Cofinanciamento SES. Sr. André lembrou que já foi discutido no início da reunião. 15.

187

Previsão de pagamento do Programa de Incentivo Financeiro aos municípios em Saúde

188

PROMUNI, para o exercício 2017 – Decreto Estadual nº 46.904/2017. 16. Solicitação de

189

contrapartida estadual – SAMU, UPA, Assistência Farmacêutica, Atenção Básica, entre

190

outros. Dr. André informou que os recursos de cofinanciamento estadual dos seguintes

191

componentes: UPA, SAMU 192 e Assistência Farmacêutica sairão em breve. 17. Reuniões dos

192

GT/GCR/Comissões CIR CS. Sra. Juliana reforçou a importância da presença dos técnicos

193

municipais nas reuniões e informou as seguintes datas: 26/02 (Indicadores do SISPACTO),

194

28/02 (GT Regulação), 12/03 (GT Vigilância em Saúde), 13/03 (GT Atenção Básica), 15/03

195

(GCR Urgência e Emergência), 19/03 (GCR Rede Cegonha) e 20/03 (GCR Rede de Atenção

196

Psicossocial). 18. Indicações SMS para os GT/GCR/Comissões. Sra. Patrícia informou que os

197

municípios de Engenheiro Paulo de Frontin, Paty do Alferes, Miguel Pereira e Paracambi ainda

198

não encaminharam as indicações atualizadas. 19. Atualização do PAR RUE da Região Centro

199

Sul. Sr. Marcos informou que o município de Miguel Pereira foi buscar informações junto ao

200

Ministério da Saúde no tocante à atualização do PAR RUE da Região Centro Sul pactuado em

201

CIR CS – Deliberação CIR CS nº 13 de 26/01/2018 onde foi pactuado que o Hospital Municipal

202

de Miguel Pereira faria parte do Componente Atenção Hospitalar – Portas de Entrada

203

Hospitalares de Urgência da Região Centro Sul e foi informado que não há nenhuma atualização
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do mesmo no Ministério da Saúde. Sr. Marcos solicitou que seja verificado junto à Área técnica

205

correspondente esclarecimentos para que o município de Miguel Pereira possa pleitear o recurso

206

correspondente. A próxima Reunião Ordinária da CIR CS foi agendada para o dia vinte e seis de

207

março de 2019 e será realizada no município de Sapucaia com a pauta e local a serem

208

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

209

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

210

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