Assessoria de Regionalização
Comissão Intergestores Regional Centro Sul

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR CS– 02/05/2019
1

Ao segundo dia de maio de dois mil e dezenove, às dez horas, na Rua Vereador Luís Soares da

2

Silva, 651 - Arcozelo – Paty do Alferes - RJ foi realizada a 4ª Reunião Ordinária da Comissão

3

Intergestores Regional Centro Sul do ano de 2019, com a presença dos seguintes membros:

4

Secretária Executiva da Comissão Intergestores Regional Centro Sul, Juliana Carvalho;

5

Assistente da Comissão Intergestores Regional Centro Sul, Patrícia Ribas; Suplente do Nível

6

Central, Suzane Gattass; Coordenadora do NDVS CS, Janice Machado e Apoiadora do

7

COSEMS/RJ, Dilian Hill. Secretários (as) Municipais de Saúde: Camila Miranda (Miguel

8

Pereira), Izabel Mendonça (Paraíba do Sul), Fabiana Abreu (Paty do Alferes) e Leonardo Rocha

9

(Vassouras). Suplentes: Stefan Vieira (Areal), Maria Fátima Morra (Eng. 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: Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes e Vassouras e

13

de 06 (seis) Suplentes: Areal, Eng. Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paty do Alferes e

14

Três Rios. Convidados: Flávio Pádua (Coord. Regional do GT Regulação), Maria Edéa

15

Giovanini (SES/SGAIS/SR/CCREG) e Luis Augusto Teixeira (SMS Paraíba do Sul). Dra.

16

Suzane agradeceu a todos pela presença e a Dra. Fabiana por receber a todos em Paty do Alferes.

17

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

18

Dra. Dilian informou o Seminário Internacional sobre o cotidiano do Gerente na Atenção Básica:

19

Formação e Prática, que acontecerá no município de Niterói, no dia 09/05/2019. Dra. Dilian

20

informou que foram disponibilizadas sessenta vagas para a parte da manhã para todos os

21

municípios do Estado do Rio de Janeiro e que a Região Centro-Sul foi contemplada com sete

22

vagas. Dra. Dilian informou que na Reunião da Câmara Técnica foi acordada a distribuição

23

destas vagas da seguinte forma: dos onze municípios três não compareceram à reunião

24

(Engenheiro Paulo de Frontin, Paracambi e Sapucaia) e o quarto município seria sorteado na

25

reunião da CIR CS. Os gestores acordaram, pois todos desejam participar e, após o sorteio

26

(Vassouras); as sete vagas foram para os seguintes municípios: Areal, Comendador Levy

27

Gasparian, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes e Três Rios. Dra. Dilian

28

solicitou aos gestores dos municípios contemplados que encaminhassem o mais rápido possível

29

suas indicações, preferencialmente os Coordenadores Municipais de Atenção Básica. Dra. Dilian
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30

informou o regulamento da participação do COSEMS/RJ na 16ª MOSTRA Brasil aqui tem SUS

31

– edição 2019 e que o resultado da avaliação dos trabalhos será divulgado no site do

32

COSEMS/RJ a partir do dia 03/05/2019. Dra. Dilian informou a apresentação realizada pelo Dr.

33

Manoel Santos relacionada à demora pela SES/RJ no tocante as justificativas quanto ao atraso

34

nas

35

da Assistência Farmacêutica (CEAF) que tem gerado o aumento das judicializações; sobre o

36

Curso: "Gestão do Cuidado Farmacêutico na Atenção Básica", as inscrições ainda abertas, na

37

modalidade EAD e reforçou que este curso é pré requisito para o município participar da oferta

38

do curso 4 (este é o curso 1) e que todos os municípios da região homologaram o SIOPS. Dra.

39

Maria Edéa, SES/SGAIS/SR/CCREG, informou que a Superintendência de Regulação está

40

documentando todo o processo de trabalho de regulação tanto da Central Estadual quanto da

41

REUNI e que posteriormente o material produzido será direcionado para todas as Regionais;

42

que estão com dificuldades de nomear o novo Coordenador da Central de Regulação da nossa

43

Região, mas espera que muito em breve essa questão esteja sanada e apresentou os seguintes

44

informes: Fluxo para cirurgia cardíaca infantil de pacientes eletivos (ambulatoriais) e fluxo

45

para avaliação de cardiopatia congênita pediátrica (internados), Regulação de Confecção de

46

Fístula Arteriovenosa para Hemodiálise e Regulação de Videoeletroencefalograma. Os gestores

47

informaram que não possuem prestador para o procedimento de Cintilografia na Região e

48

foram instruídos a entrar em contato com algum prestador de outra região, pois precisam

49

assinar o Termo de Cofinanciamento com o município executor. Dra. Dilian informou o Curso

50

EPISUS - 3ª Turma com vagas para os municípios de Paraíba do Sul e Sapucaia; que os

51

municípios que possuem dispositivos pactuados na Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência

52

que podem inserir suas Propostas no SAIPS e que foi aprovada pela ALERJ a Lei nº 8.154 que

53

trata de um cofinanciamento para a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Sra. Janice reforçou a

54

importância do Curso EPISUS, disponibilizado para os municípios de Paraíba do Sul e Sapucaia,

55

principalmente para o pessoal da Epidemiologia e Vigilância. 2. Projeto Roda-Hans no Estado

56

do Rio de Janeiro. Sra. Janice informou que o Estado do Rio de Janeiro está entre os seis

57

estados contemplados para participar da etapa de 2019 no projeto e que a “Carreta da Saúde –

58

Hanseníase” é uma unidade itinerante dotada de cinco consultórios e um espaço para coleta de

avaliações

técnicas

e

autorizações

do

Componente

Especializado
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59

exames laboratoriais, que permanecerá em cada região por período a ser definido, sendo o

60

primeiro dia voltado à capacitação de profissionais da Atenção Primária e contará com médicos

61

especialistas contratados pelo Ministério da Saúde. Sra. Janice informou que ocorrerá um GT

62

Ampliado da Vigilância em Saúde, Atenção Básica e CIES para articular e discutir o projeto no

63

dia 15/05/2019 no Auditório da Rural no município de Três Rios. Ocorreu um amplo debate e foi

64

acordado que a “Carreta da Saúde – Hanseníase” será instalada no município de Vassouras. 3.

65

Cenário Arboviroses no Estado do Rio de Janeiro. Sra. Janice apresentou o Cenário

66

Arboviroses e alertou aos gestores sobre a situação alarmante do cenário observado. Sra. Janice

67

informou que juntamente com o André, Atenção Básica SES/RJ e Juliana, SE/CIR CS visitaram

68

alguns município da nossa região e perceberam algumas dificuldades, como por exemplo: maior

69

necessidade de busca ativa e melhoria das notificações, dentre outros. Sra. Janice informou a

70

Portaria nº 476, de 04/04/2019 que dispõe sobre a doação de veículos aos entes federativos, para

71

fortalecimento das ações de Vigilância em Saúde; na nossa região o município de Areal foi

72

contemplado. 4. Cofinanciamento da Região Centro Sul. Sra. Juliana apresentou a tabela do

73

cofinanciamento dos procedimentos realizados no município de Três Rios. Sr. Marcos reclamou

74

que as solicitações do procedimento de ressonância magnética do município de Miguel Pereira

75

estão sendo recusadas pela regulação do município de Três Rios. Ocorreu um debate e o Dr.

76

Romero informou que o município de Três Rios está elaborando um Protocolo de solicitação do

77

procedimento de Ressonância Magnética. Foi agendado um GT de Regulação para o dia

78

10/05/2019 na SE/CIR CS. II. Pactuação: 1. Aprovação das Atas da 2ª e 3ª Reuniões

79

Ordinárias CIR CS 2019. Dra. Suzane perguntou aos gestores se as Atas poderiam ser

80

consideradas aprovadas. Todos anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado. 2. Solicitação de

81

credenciamento e habilitação de um Serviço de Residência Terapêutica Tipo II para o

82

município de Vassouras. 3. Solicitação de Credenciamento e habilitação de um CAPS Tipo

83

I para o município de Vassouras. Dr. Leonardo informou as solicitações de credenciamento e

84

habilitação destes dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial. Dra. Suzane perguntou se todos

85

acordavam. Todos anuíram e estes pontos de pauta foram pactuados. 4. Mudança das datas das

86

Reuniões CT e CIR CS do mês de maio. Sra. Juliana perguntou aos gestores se as datas destas

87

reuniões poderiam ser alteradas em função da proximidade de realização das mesmas e
3
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88

apresentou a proposta de data: Câmara Técnica dia 21/05/2019 e CIR CS dia 28/05/2019. Dra.

89

Suzane perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e este ponto de pauta foi pactuado. III.

90

Informes: 1. Propostas de Emendas Parlamentares nºs: 11405835000/1190-07, no valor de

91

R$ 350.000,00, para aquisição de Unidade Móvel de Saúde – Micro ônibus urbano

92

Transporte Sanitário; 11.405.835/0001-48, no valor de R$450.000,00, para aquisição de

93

equipamento e material permanente para Unidade Básica de Saúde do município de Três

94

Rios. Sr. Romero informou as propostas de emendas parlamentares do município de Três Rios.

95

2. Propostas de Emendas Parlamentares nºs: 36000252994/2019-00, no valor de R$

96

500.000,00, Incremento PAB; 36000260126/2019-00, no valor de R$ 408.485,00, Incremento

97

MAC; e 36000253017/2019-00, no valor de R$600.000,00, Incremento MAC (destinado

98

Instituição Filantrópica – Hospital Universitário de Vassouras) do município de Vassouras.

99

Dr. Leonardo informou as propostas de emendas parlamentares do município de Vassouras. 3.

100

Proposta de Emenda Parlamentar nº11813.986000/1190-01, no valor de R$ 199.940,00,

101

para aquisição para aquisição de equipamento e material permanente para Unidades

102

Básicas de Saúde do município de Comendador Levy Gasparian. Sra. Juliana informou as

103

propostas de emendas parlamentares do município de Comendador Levy Gasparian. 4. Proposta

104

de Emenda Parlamentar nº12014.9540001/19-001, no valor de R$402.450,00, e

105

nº12014.9540001-002, no valor de R$17.430,00, para aquisição para aquisição de

106

equipamento e material permanente para Unidades Básicas de Saúde; Proposta

107

nº36000.2628162/01-900, no valor de R$350.000,00 Incremento MAC para o município de

108

Mendes. Sr. Fernando informou as propostas de emendas parlamentares do município de

109

Mendes. 5. Proposta de Emenda Parlamentar nº22959.877000/1190-01, no valor de

110

R$200.000,00, para aquisição para aquisição de equipamento e material permanente para

111

Unidades Básicas de Saúde; Proposta nº22959.877000/1190-24, no valor de R$200.000,00,

112

para aquisição de equipamento e material permanente para o Centro de Reabilitação;

113

Proposta nº22959.877000/1190-25, no valor de R$1.299.945,00 para aquisição de

114

equipamentos e material permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde

115

para o município de Paraíba do Sul. Dra. Izabel informou as propostas de emendas

116

parlamentares do município de Paraíba do Sul. 6. Leitos Crônicos – posicionamento quanto ao
4
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117

atendimento do Hospital Eufrásia Teixeira Leite. Dr. Leonardo informou que, como todos

118

sabem, este Hospital está sem contratualização com o município de Vassouras em decorrência da

119

sua não regularização, fora isto, o município recebeu uma decisão judicial oriunda de uma Ação

120

Civil Pública do Ministério Público para retirar os pacientes internados e realoca-los em lugar

121

adequado. Dr. Leonardo informou que o Hospital Universitário de Vassouras está se organizando

122

para receber estes pacientes e, após os mesmos serem transferidos para esta Unidade de Saúde

123

será solicitado o pleito de longa permanência. Ocorreu um amplo debate e os gestores

124

solicitaram uma listagem dos pacientes que estão internados neste nosocômio que ficou de ser

125

entregue para discussão no GT Regulação que será realizado no dia 10/05/2019. Dr. Leonardo

126

solicitou o encaminhamento de uma CI para a SAECA objetivando orientações relativas ao

127

custeio do leito de longa permanência, pois segundo a Portaria GM/MS nº 2.809 de 07/12/2012

128

que estabelece a organização dos Cuidados Prolongados para retaguarda à Rede de Atenção às

129

Urgências e Emergências (RUE) e às demais Redes Temáticas de Atenção à Saúde no âmbito do

130

SUS na Seção II – Dos Incentivos Financeiros de Custeio – Art. 30, Inciso III - valor atual da

131

Autorização de Internação Hospitalar (AIH), a partir do 91º dia de internação; qual seria o valor

132

atual da AIH, a partir do 91º dia de internação. 7. Procedimentos remanejados PPI para o

133

município de Vassouras no ano de 2018 e que não estão sendo atendidos. Sra. Patrícia

134

informou que já entregou ao Dr. Leonardo o levantamento solicitado na reunião da Câmara

135

Técnica. Dr. Leonardo informou que irá entrar em contato com cada município para solucionar

136

esta demanda. 8. Convite Evento "Abril pela Segurança do Paciente na SES-RJ". Sra.

137

Juliana informou que este evento ocorreu no dia 30/04/2019 e que consta na pauta, pois a

138

Reunião da Câmara Técnica foi anterior a ele e em decorrência disto foi reforçado o convite. 9.

139

Adesão ao Programa Crescer Saudável 2019/2020. Sra. Juliana informou que encaminhou e-

140

mail aos técnicos e gestores no dia 10/04/2019 com a divulgação da adesão ao Programa Crescer

141

Saudável 2019/2020 e que na nossa região foram contemplados os municípios de Mendes e Três

142

Rios. Sra. Juliana informou que podem aderir a este Programa os municípios que aderiram ao

143

Programa Saúde na Escola (PSE) no ciclo 2019/2020. 10. Capacitação de Multiplicadores

144

Municipais-Programa Saber Saúde nas Escolas. Sra. Juliana informou que encaminhou o

145

convite para esta capacitação por e-mail no dia 30/04/2019. Sra. Juliana informou que a
5
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146

Capacitação ocorrerá no dia 20/05/2019, de 08 às 17h, na Sede do Inca, situada na Rua Marquês

147

de Pombal, 125 – auditório – 2º andar – Rio de Janeiro/RJ. Sra. Juliana informou que esta

148

Capacitação é dirigida aos profissionais de saúde que atuam direta ou indiretamente no Programa

149

Saúde na Escola (PSE) para serem capacitados no Programa Saber Saúde do Instituto Nacional

150

do Câncer – INCA/MS. Sra. Juliana informou que o prazo para as inscrições pelo FormSUS é até

151

o dia 18/05/2019. 11. Devolutiva do PAR da Rede Cegonha. Sra. Juliana informou o

152

recebimento do Parecer de Mérito do Ministério da Saúde do Plano de Ação da Rede Cegonha e

153

reforçou a necessidade de manter os sistemas de informações atualizados, pois daí decorre a

154

problemática da insuficiência de leitos. Sra. Juliana informou que ocorreu uma reunião do GT

155

Rede Cegonha no dia 17/04, que tem outra prevista para o dia 16/05 na SE/CIR CS e solicitou

156

apoio no tocante à presença dos técnicos e, também, para que os mesmos levem as justificativas

157

requeridas. Foi acordado que esta reunião será ampliada com a Câmara Técnica. 12. Oficina:

158

“Fortalecendo as Regiões na Rede Cegonha”. Sra. Juliana informou o convite para esta

159

Oficina que ocorrerá no dia 22/05/2019, na Rua México, 128 – 10º andar – DATASUS – Sala

160

109 – centro – Rio de Janeiro. Sra. Juliana informou que foram disponibilizadas 03 vagas para a

161

nossa região. Ocorreu um debate acerca de quem seria contemplado e foi acordado que seja

162

pleiteado mais vagas para que todos os municípios que possuem maternidade possam participar.

163

13. Contraceptivos em quantidade reduzida e com data de validade próxima ao

164

vencimento. Sra. Juliana informou que esta demanda é oriunda do GCR Rede Cegonha e que,

165

inclusive, já ocorreu resposta da Área Técnica da SES/RJ no grupo do Whastapp informando que

166

os contraceptivos estão sendo entregues pelo Ministério da Saúde com data de vencimento

167

próxima e que foi acordado o encaminhamento de uma CI formalizando esta problemática para

168

ser encaminhado em anexo ao documento que será elaborado pela Área Técnica da SES/RJ ao

169

Ministério da Saúde solicitando providências. 14. Nota Técnica nº 01/2019 Informações

170

SISPRENATAL. Sra. Juliana informou que será confeccionada esta Nota Técnica orientadora

171

referente à vinculação da digitação do pré-natal de risco habitual no ESUS à Atenção básica e

172

que a captação das gestantes é encargo do ACS. Sra. Juliana informou que a falta de informação

173

nos sistemas requeridos pelo Ministério da Saúde está acarretando problemas com os indicadores

174

e poderá gerar perda de recursos. Sra. Juliana informou que na Reunião do GCR Rede Cegonha
6
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175

foi apontada necessidade de capacitação municipal sobre a responsabilidade e especificidade de

176

cada função e maior interação e coparticipação entre a Saúde da Mulher e a Atenção Básica. 15.

177

Influenza – Cobertura vacinal da campanha nos municípios. Sra. Janice apresentou a

178

cobertura vacinal dos municípios que encaminharam seus levantamentos para o NDVS e reiterou

179

a necessidade de se intensificar as ações de vacinação contra a Influenza. 16. Soroterapia:

180

Situação Atual e Desafios. Sra. Juliana informou que este ponto de pauta foi amplamente

181

discutido na Reunião da Câmara Técnica e informou que a Área Técnica da SES/RJ reforçou na

182

Reunião Ampliada do GT Vigilância em Saúde, Vigilância Epidemiológica e Imunização

183

realizada no dia 16/04/2019 a necessidade de aprimorar a notificação no SINAN. 17.

184

Levantamento atendimento PA/UPA/Hospitalar por classificação azul e verde. Sra. Juliana

185

informou que os municípios que enviaram o levantamento foram: Com. Levy Gasparian,

186

Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Sapucaia, Três Rios

187

(Hospital) e Vassouras. Sra. Juliana informou que está aguardando o envio das mesmas para

188

agendar reunião ampliada GT Atenção Básica, GT Regulação e GCR RUE com o objetivo de

189

traçar um Protocolo e realizar uma capacitação para a Atenção Básica no sentido de receber os

190

pacientes que podem ser absorvidos por esta Rede de Atenção e minimizar a superlotação dos

191

Hospitais. 18. Situação das solicitações remanejamentos de PPI dos municípios da região

192

Centro Sul. Sra. Patrícia informou que em alguns casos de solicitação de remanejamento de PPI

193

havia a necessidade de reprogramação da mesma, como por exemplo, as consultas especializadas

194

e os leitos crônicos. Sra. Patrícia informou que a Dra. Renata, Assessoria de Regionalização,

195

solicitou um levantamento das consultas especializadas constantes na PPI da nossa Região para

196

levar essa problemática para a SAECA. Sra. Patrícia informou que realizou um levantamento das

197

consultas especializadas solicitando aos municípios que indicassem se as mesmas estavam sendo

198

atendidas pelos municípios executores e encaminhou para os municípios da nossa região para

199

que seja realizado um consolidado no GT Regulação que ocorrerá no dia 10/05/2019, visando

200

informações que funcionem como subsídios para que a região solicite uma reprogramação de

201

acordo com a necessidade de cada município dentro desta especialidade. Sra. Patrícia apresentou

202

o levantamento dos leitos crônicos constantes na PPI dos municípios da nossa região, demanda

203

requerida, também, de necessidade de reprogramação. Sra. Patrícia apresentou o levantamento
7
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do serviço: diagnósticos – Radiologia Intervencionista, pois segundo a SAECA o procedimento

205

de arteriografia está contido neste serviço de Alta Complexidade e é um ponto de pauta

206

recorrente, segundo resposta à CI GS/AI/SCCS nº 05/2019 e foram constatados valores

207

diferenciados para alguns prestadores. Houve um breve debate e o Dr. Leonardo solicitou o

208

encaminhamento de uma CI solicitando quais procedimentos estão contidos neste serviço e a

209

razão de valores diferenciados para auxiliar o entendimento, haja vista que o município de

210

Vassouras tem um processo em andamento solicitando o credenciamento e habilitação de serviço

211

endovascular para o Hospital Universitário de Vassouras. Sra. Patrícia informou que estes dois

212

levantamentos também serão ponto de pauta do GT Regulação. 19. Previsão de pagamento do

213

Programa de Incentivo Financeiro aos Municípios em Saúde - PROMUNI, para o exercício

214

de 2017 – Decreto Estadual nº46.904/2017. 20. Solicitação de informação relacionada à

215

contrapartida estadual da gestão anterior – SAMU, UPA, Assistência Farmacêutica,

216

Atenção Básica, Sala de Estabilização entre outros. Dra. Suzane informou que a nova gestão

217

começou a repassar as cotas de 2019 do SAMU, UPA, Assistência farmacêutica e, em breve,

218

será Atenção Básica, mas que até o momento não há nenhuma posição quanto aos pagamentos

219

dos co-financiamentos dos anos anteriores. 21. Reuniões GT/GCR/Comissões CIR CS. Sra.

220

Juliana informou as reuniões marcadas para o mês de maio: 10/05 GT de Vigilância em

221

Saúde ampliado com Atenção Básica; 10/05 GT Regulação ampliado com Câmara Técnica;

222

16/05 GCR Rede Cegonha ampliado com Câmara Técnica e 30/05 GT Atenção Básica. 22.

223

Indicações SMS para os GT/GCR/Comissões. Sra. Juliana solicitou aos gestores manterem as

224

indicações dos seus Coordenadores atualizadas. 23. Informações sobre os processos de

225

Credenciamento e Habilitação do município de Vassouras. Dr. Leonardo solicitou o

226

encaminhamento de uma CI de forma a ter conhecimento do andamento dos processos do seu

227

município. 24. Perda da Proposta de Emenda Parlamentar nº 12240.308000/1190-05 do

228

município de Miguel Pereira. Sr. Marcos informou que gostaria de deixar registrado que o

229

município de Miguel Pereira perdeu esta proposta no valor de 499.980,00 para aquisição de

230

equipamento e material permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde –

231

Hospital Municipal de Miguel Pereira em função de falta de informações requeridas pelo SAIPS

232

que não constaram na Deliberação CIB nº 5.774 de 16/04/2019. Dra. Suzane agradeceu
8
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233

novamente a Dra. Fabiana por receber a todos em Paty do Alferes e aos gestores pela presença.

234

A próxima Reunião Ordinária da CIR CS foi agendada para o dia vinte e oito de maio de 2019 e

235

será realizada no município de Paraíba do Sul com a pauta e local a serem informados

236

posteriormente. A reunião foi encerrada às treze horas e trinta minutos, sem nenhum outro ponto

237

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

238

CIR CS, lavrei a presente Ata em oito de maio de dois mil e dezenove.
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