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1

Ao vigésimo oitavo dia de maio de dois mil e dezenove, às dez horas e vinte minutos, na

2

Fazenda Nossa senhora da Paz, 2.322 – Werneck – Paraíba do Sul - RJ foi realizada a 5ª Reunião

3

Ordinária da Comissão Intergestores Regional Centro Sul do ano de 2019, 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;

7

Coordenadora do NDVS CS, Janice Machado e Apoiadora do COSEMS/RJ, Dilian Hill.

8

Secretários (as) Municipais de Saúde: Márcia Paraízo (Areal), Ismael Souza (Mendes), Camila

9

Miranda (Miguel Pereira), Izabel Mendonça (Paraíba do Sul), Alessandra Ferreira (Três Rios) e

10

Leonardo Rocha (Vassouras). Suplentes: Stefan Vieira (Areal), Fernando Reis (Mendes), Marcos

11

Barros (Miguel Pereira), Leonardo Vasconcelos (Paraíba do Sul). Romero Bandeira (Três Rios)

12

e Sirlene Silva (Vassouras). A Plenária contou, portanto, com a presença de 06 (seis) Secretários

13

Municipais de Saúde: Areal, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes e

14

Vassouras e de 06 (seis) Suplentes: Areal, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Três Rios e

15

Vassouras. Convidada: Sara Gonçalves (SED/SES/RJ) Dr. André agradeceu a todos pela

16

presença e a Dra. Izabel por receber a todos em Paraíba do Sul. Dr. André deu início à Plenária.

17

I. Apresentação: 1. Informes CT/CIB/RJ e COSEMS/RJ. Dra. Dilian informou a

18

Apresentação sobre o atraso nas avaliações técnicas e autorizações relacionadas aos processos

19

advindos das judicializações pela falta dos medicamentos especializados, inclusive de

20

medicamentos existentes no Estado, realizada pelo COSEMS/RJ. Dra. Dilian informou que

21

ocorreu um Grupo de Trabalho com a participação da SES onde foi sugerido que os Polos

22

avaliassem os processos de judicialização visando maior rapidez, haja vista que a SES está com

23

o seu quadro de pessoal diminuído, mas que não foi aceito. Dra. Dilian informou que o

24

COSEMS continuará pressionando a SES maior celeridade quanto a estas avaliações técnicas e

25

autorizações. Dra. Dilian informou a reunião sobre a distribuição dos medicamentos oncológicos

26

que ocorreu entre a Superintendência de Assistência Farmacêutica da SES e os prestadores dos

27

CACONS e UNACONS; os prestadores dos municípios de Campos dos Goytacazes e Vassouras

28

informaram aos gestores dos respectivos municípios e os mesmos compareceram à reunião.

29

Ocorreu um amplo debate. Dra. Alessandra informou que esta semana saiu um Parecer do STJ
1
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que gera dúvidas quanto ao entendimento deste pelos juízes, porque senão se abre outra

31

jurisprudência acerca do não cumprimento do que está colocado em liminar; que ocorreu uma

32

reunião do COSEMS com a Dra. Thaísa Guerreiro da DPRJ em que a mesma se colocou à

33

disposição para dar suporte para os juízes do interior em casos de sequestro nos municípios em

34

casos onde o fornecimento de medicamentos que não são de competência municipal. Dra. Dilian

35

informou que os municípios de Engenheiro Paulo de Frontin e Mendes ainda não aderiram ao

36

cofinanciamento da Atenção Básica. Dr. André informou os Componentes do PREFAPS: I-

37

Componente de Sustentabilidade da Atenção Primária à Saúde; II – Componente de Expansão da

38

Estratégia Saúde da Família e III – Componente de Desempenho da Atenção Primária à Saúde.

39

Dr. André informou que irá apresentar estes Componentes mais detalhadamente na Reunião do

40

GT da Atenção Básica que ocorrerá no dia 30/05/2019 (quinta-feira) no Auditório da Secretaria

41

Municipal de Três Rios e solicitou aos gestores apoio no tocante à presença dos Coordenadores

42

de AB e, se necessário, também de alguém que possa apoiar esse processo. Dr. André informou

43

que a Área Técnica da SES irá acompanhar e ajudar os municípios no tocante ao cumprimento

44

das metas. Dr. André informou que o objetivo é aprofundar as metas mais a miúde e a lógica dos

45

indicadores e reforçar os indicadores do PMAQ alimentados pelo e-SUS. Dra. Dilian informou:

46

todos os municípios homologaram o SIOPS; o Edital nº 10 de 10/05/2019 - Adesão e Renovação

47

de Municípios ao Programa de Provisão de Médicos do Ministério da Saúde – Projeto Mais

48

Médicos para o Brasil onde nenhum município da nossa região foi considerado elegível de

49

acordo com o perfil correspondente; o Decreto nº 42.518 de 17/06/2010 que dispõe sobre a

50

transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde; a

51

Portaria nº 359 de 15/03/2019 que define a obrigatoriedade da informação de Localização

52

Geográfica e Horário de Funcionamento para todos os estabelecimentos constantes no Cadastro

53

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e atentou para o prazo contido no Parágrafo

54

Único: As informações deverão ser adequadas em até 03 (três) competências após a publicação

55

desta portaria; a Lei nº 13.819 que instituiu no Brasil a Política Nacional de Prevenção da

56

Automutilação e do suicídio; a Lei nº 13.821 que altera a lei dos consórcios públicos

57

(11.107/05) para limitar as exigências legais de regularidade ao próprio consórcio, sem

58

estendê-las aos entes federativos nele consorciados; a Lei nº 13.822 que altera o § 2º do art. 6º da
2
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Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabelecer que, no consórcio público com personalidade

60

jurídica de direito público, o pessoal será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);

61

a Resolução 43 de 28/03/2019 que prorroga o prazo da Resolução nº 42 de 13/12/2018 em até

62

120 dias o prazo para elaboração do plano de enfrentamento da Mortalidade Materna e na

63

Infância, no contexto da agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; a

64

Resolução SES nº 1.833 de 26/04/2019 que dispõe sobre a obrigatoriedade da vigilância

65

epidemiológica das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) e resistência microbiana

66

(RM) em serviços de saúde públicos e privados do Estado do Rio de Janeiro.

67

informou a Nota Técnica APS/SUBG nº 05 de 21/05/2019 que trata de orientações quanto à

68

implantação de Planejamento do DigiSUS gestor e a sua utilização. 2. Relação dos

69

procedimentos realizados no Centro Estadual de diagnóstico por imagem – Cedi Rio

70

Imagem. Sr. Stefan informou a Apresentação realizada pela Superintendência de Unidades pré-

71

hospitalares realizada em conjunto com a Coordenação do Rio Imagem relacionada aos

72

procedimentos realizados no Cedi Rio Imagem. 3. Cenário Arboviroses no Estado do Rio de

73

Janeiro. Sra. Janice apresentou o Cenário Arboviroses, alertou aos gestores sobre a situação

74

alarmante do cenário observado e reiterou a necessidade de inserir as notificações no SINAN. 4.

75

Ações Estratégicas de Educação Permanente em Saúde e acompanhamento das ações. Sra.

76

Sara informou a importância da Educação Permanente como ferramenta de gestão que auxilia a

77

qualificar as práticas e minimizar os problemas de saúde que assolam a população. Sra. Sara

78

reforçou que esta ferramenta perpassa todas as ações, que trabalha através da discussão do

79

processo de trabalho e que, por vezes, através de alguma modificação de fluxo leva a melhoria

80

de indicadores e até evita óbitos, entre outros. Sra. Sara entregou à Sra. Juliana uma pasta

81

contendo toda a Construção em Educação Permanente da Região Centro Sul elaborada pela Área

82

Técnica como material de apoio para a CIES CS, informou que a Região Centro Sul foi a

83

segunda região que mais executou recursos e reforçou a necessidade de se pactuar a nova

84

Coordenação. Sra. Juliana informou que a nova Coordenadora da CIES será Graziela Scolarick,

85

Coordenadora de Educação Permanente do município de Paraíba do Sul e que será agendada

86

uma reunião com a Câmara Técnica CS, após o levantamento dos recursos da CIES que estão

87

alocados no município de Paraíba do sul, tendo como pauta a Revisão do Regimento Interno e as

Dra.

Suzane
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propostas de indicações para a CIES CS para trazer para pactuação em CIR CS. Sra. Sara

89

informou que a Área Técnica está trazendo como proposta a criação de Núcleos Regionais de

90

Educação Permanente visando o fortalecimento da CIES e o intercâmbio entre os núcleos de

91

Educação Permanente Municipais, a CIES e a Área Técnica da SES/RJ. Sra. Sara informou a

92

importância dos gestores reconhecerem a CIES Regional como uma assessoria para as questões

93

de Educação Permanente de forma a potencializar o trabalho de gestão, de capilarizar as questões

94

da informação, da formação e da discussão do processo de trabalho para a transformação das

95

práticas. Sra. Sara informou que a Área Técnica da SES/RJ criou algumas estratégias de

96

monitoramento de execução do Plano Estadual de Educação Permanente, dentre elas, há a

97

criação de um GT Regional com a participação do representante de Núcleo de Educação

98

Permanente (NEP) Regional e do Coordenador da CIES CS. Sra. Sara informou que ontem,

99

27/05/2019, ocorreu uma Oficina com a presença das nove Regiões de Saúde, sem a participação

100

da nossa Região em decorrência da ausência das respectivas indicações, com o objetivo de

101

identificar o andamento dos projetos, se estão sendo construídos, se estão tramitando, execução,

102

dentre outros. Sra. Sara informou que estão agendadas mais três reuniões para o ano de 2019 até

103

o momento: 13/06, 11/09 e 13/11 e que ocorrerão oficinas regionais no período entre as reuniões,

104

sendo que na última ocorrerá a Mostra Estadual de Educação Permanente em Saúde. II.

105

Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 4ª Reunião Ordinária CIR CS 2019. Dr. André

106

perguntou aos gestores se a Ata poderia ser considerada aprovada. Todos anuíram e esse ponto

107

de pauta foi pactuado. 2. Indicação da Coordenadora da CIES Centro Sul. Sra. Juliana

108

reiterou o informe de que a Sra. Graziela Scolarick foi indicada para ser a Coordenadora da CIES

109

CS Dr. André perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado.

110

3. Indicação da Representante de Núcleo de Educação Permanente (NEP) Centro Sul. Sra.

111

Juliana sugeriu a Sra. Letícia Lazarini para ser a representante de Núcleo de Educação

112

Permanente (NEP) Centro Sul. Dr. André perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e esse

113

ponto de pauta foi pactuado. 4. Participação na CT CS e CIR CS do Coordenador Regional

114

do GCR Planejamento Integrado Centro Sul. Dr. André perguntou se todos acordavam.

115

Todos anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado. 5. Participação na CT CIR CS e CIR CS

116

do Coordenador Regional Comissão de Integração de Ensino e Serviço Centro Sul (CIES
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CS). Dr. André perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e esse ponto de pauta foi

118

pactuado. III. Informes: 1. Propostas de Emendas Parlamentares nºs: 11297.536000/1190-

119

02, no valor de R$ 500.000,00, para aquisição de Unidade Móvel de Saúde – Ambulância

120

Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgão; 11297.536000/1190-08, no valor de R$39.475,00,

121

para aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Atenção

122

Especializada em Saúde; 36000.2614732/01-900, no valor de R$500.000,00 Incremento

123

PAB; 36000.2614712/01900, no valor de R$1.404.000,00, Incremento PAB do município de

124

Paty do Alferes. Sra. Juliana informou as Propostas de Emendas Parlamentares do município de

125

Paty do Alferes. 2. Conclusão da Obra de Construção UBS Santo Antônio, proposta nº

126

291383850008/13004 do município de Paraíba do Sul. Sr. Leonardo informou a Conclusão da

127

Obra da Proposta de Emenda Parlamentar do município de Paraíba do Sul. 3. Conclusão da

128

Obra de Construção UBS Boa União, proposta nº 11405.8350001/13-002 do município de

129

Três Rios. 4. Proposta Emenda Parlamentar nº 36000.2507802/01-900, no valor de

130

R$1.000.000,00, Incremento para custeio PAB do município de Três Rios. 5.

131

Contingenciamento da Proposta nº11405835000/1190-07, Transporte Sanitário Eletivo do

132

município de Três Rios. Dra. Alessandra informou as situações das Propostas de Emendas

133

Parlamentares do município de Três Rios. 6. Ação Civil Pública – Transporte Sanitário e

134

imediata internação de pacientes em leitos de GAR, UTI NeoNatal, UTI Pediátrica. Dra.

135

Alessandra informou que há uma Ação Civil Pública, tendo como réus o Estado do Rio de

136

Janeiro e os municípios de Areal, Comendador Levy Gasparian, Paraíba do Sul e Três Rios, sob

137

o processo nº 0005434-24.2010.8.19.0063, que determina imediata internação de pacientes em

138

leitos de GAR, UTI NeoNatal e UTI Pediátrica, bem como respectivo transporte sanitário com

139

profissional especializado para hospitais de referência.

140

hipótese de falha na obtenção dessas vagas e ou do transporte sanitário haverá aplicação de multa

141

pessoal ao Secretário de Saúde Estadual diária no valor de R$ 10.000,00. Dra. Alessandra

142

informou que as vagas de UTI NeoNatal são disponibilizadas mais rápido, mas que está cada vez

143

mais difícil conseguir vaga de UTI Pediátrica e Gestação de Alto Risco (GAR). Dra. Alessandra

144

informou uma situação que ocorreu em um sábado de madrugada onde um Oficial de justiça

145

ameaçou prender o médico de plantão por conta de uma decisão judicial de transferência de UTI

Dra. Alessandra informou que na
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Pediátrica contra o Estado do Rio de Janeiro que estava demorando; informou que esta intimação

147

era relacionada à solicitação de transferência para uma UTI Pediátrica em nome de Antonella

148

Vithoria Bernardo Santos que havia ultrapassado o prazo de 24 horas constante na Ação Civil

149

Pública e que até aquele momento a vaga não tinha sido disponibilizada pelo SER. Dra.

150

Alessandra informou que através de esforço conjunto de vários atores, após o ocorrido, foi

151

conseguida fora da regulação Estadual uma vaga para o Hospital Estadual Roberto Chabo no

152

município de Araruama. Sra. Alessandra informou que o município de Três Rios solicitou o

153

transporte pelo Corpo de Bombeiros junto a Central de Regulação (SER), por se tratar de uma

154

paciente de três meses, tendo como retorno, através de e-mail, que este Órgão só realiza

155

transferência para UTI NeoNatal, que o transporte de pacientes pediátricos deve ser provido

156

pelas Unidades solicitantes e para desconsiderar informações diferentes anteriores. Dra.

157

Alessandra informou que o município não havia sido informado previamente dessa nova diretriz

158

e que, durante a madrugada, precisou contratar um serviço particular de transporte no valor de

159

R$ 15.000,00 em decorrência da gravidade que a criança apresentava. Dra. Alessandra informou

160

que já comunicou à Promotora de Justiça sobre o descumprimento da Ação Civil Pública por

161

parte do Estado e discorreu que fatos como esse necessitam da ciência da nova gestão, pois

162

acarreta ônus ao Secretário de Estado e que já está se organizando para contratar este tipo de

163

transporte. Ocorreu um amplo debate e os gestores demonstraram grande preocupação quanto à

164

ausência do transporte pelo Corpo de Bombeiros e sobre a saída do Estado dessa parceria para

165

com os municípios. Dr. André deu como encaminhamentos: Realização de uma CI com a cópia

166

da Ação Civil Pública solicitando ciência da nova gestão e informando a dificuldade da Região

167

Centro Sul no tocante ao atendimento das solicitações de transferência de Gestação de Alto

168

Risco e UTI Pediátrica e de uma CI com a cópia do e-mail que informa que o Corpo de

169

Bombeiros não realiza mais o transporte de paciente de UTI Pediátrica. Dra. Alessandra solicitou

170

que conste que a paciente era uma criança de dois meses com suspeita de H1N1, que já tinha

171

feito uma parada cardiorrespiratória (PCR) e entubada; necessitando de transporte com equipe

172

que tenha a expertise para lidar com a paciente, no meio da madrugada, para realizar a

173

transferência. Os gestores discorreram a importância da ciência prévia dos mesmos de qualquer

174

mudança de diretriz que ocorra no que está estabelecido na Rede de Urgência e Emergência pelo
6
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Estado. 7. Recurso Cofinanciamento Exames – executor Três Rios. Dra. Alessandra informou

176

que o município de Três Rios tem executado o preconizado no Termo de Adesão ao

177

Cofinanciamento Estadual, mas que está ocorrendo um problema de absenteísmo e solicitou que

178

qualquer problema que algum município esteja encontrando para encaminhar os seus pacientes

179

que entre em contato com a equipe de regulação do município de Três Rios para que o mesmo

180

seja sanado. Sra. Alessandra informou que a Resolução de Cofinanciamento será republicada

181

estendendo o prazo de avaliação da execução e espera que consiga atingir a meta estabelecida e,

182

para isso, não está medindo esforços e conta com a colaboração de todos os envolvidos. 8.

183

Levantamento da demanda por UTI Pediátrica dos municípios da Região Centro Sul. Dr.

184

Leonardo informou que esse informe complementa a fala da Dra. Alessandra, pois passou

185

também pelo mesmo problema e foi informado pela Regulação da SES/RJ que a mesma está

186

trabalhando com prioridades e que, naquele momento, havia sessenta crianças na fila das

187

solicitações. Dr. Leonardo informou que o prestador do seu município, Hospital Universitário de

188

Vassouras, aventou a possibilidade de solicitar o credenciamento e habilitação para esta

189

especialidade visando atender à região. Dr. Leonardo informou que realizou um levantamento de

190

todas as solicitações de UTI Pediátrica solicitadas pelo seu município e solicitou que o município

191

de Três Rios também faça este levantamento para conhecimento da real demanda e estudo da

192

possibilidade de oferta desta especialidade. 9. Questionário da Defensoria sobre acesso de

193

pacientes no SER. Dra. Alessandra informou que participou de uma reunião do COSEMS/RJ

194

com a Dra. Thaisa Guerreiro, Defensoria Pública do Estado do Rio de janeiro, em que a pauta

195

era sobre a dificuldade de acesso dos pacientes e como preparar um instrumento para avaliar a

196

qualidade do acesso às vagas requeridas pelos municípios. Dra. Alessandra informou que com

197

base nessa reunião foi elaborado um Questionário, encaminhado por e-mail aos gestores, com

198

base nas informações que estão contidas no Sistema Estadual de Regulação (SER) que solicita

199

aos gestores avaliarem o quanto de solicitações de transferências inseridas no SER de UTI

200

Adulto, UTI Neonatal e UTI Pediátrica foram atendidas e o quanto foram canceladas. Sra.

201

Alessandra explicou que foram solicitadas, também, as solicitações canceladas porque, na

202

maioria das vezes, quando a transferência não se concretiza, ela é cancelada por óbito ou por

203

melhora e que a proposta do Questionário não é avaliar somente o que foi atendido, mas,
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também, o que aconteceu aos pacientes na sua totalidade, para poder contextualizar para ela qual

205

é a situação em relação ao acesso à UTI. Dra. Alessandra discorreu que este resultado pode ser

206

levado para o Planejamento Regional da Região Centro Sul para melhor percepção do cenário

207

dos dois últimos anos quanto ao acesso à UTI. 10. Sem acesso ao exame angiotomografia. Dra.

208

Marcia informou estar com dificuldade de agendamento para o exame angiotomografia e

209

solicitou informações sobre o acesso. Dra. Dilian discorreu que foi informada pela Dra. Rivana

210

que a Rio Imagem está com apenas uma máquina de tomografia e uma de ressonância e, em

211

decorrência, não estão realizando exames que necessitam de contraste em função da demora na

212

realização dos mesmos, buscando aliviar a demanda. Ocorreu um amplo debate e os gestores

213

solicitaram informações no tocante ao acesso do mesmo. Dr. André deu como encaminhamento

214

uma CI solicitando informações sobre como acessar esse serviço. 11. Nota Informativa

215

CGPNI/DEVIT/SVS/MS nº 107/2019 – vacinas BCG e Penta – estoque dos municípios

216

terminam no fim do mês. Sra. Janice informou a respectiva Nota Informativa que dispõe acerca

217

da situação da distribuição de imunobiológicos aos estados na rotina do mês de maio/2019 pelo

218

Ministério da Saúde: encaminhada somente 48% da cota de vacina BCG; a Vacina Pentavalente

219

não foi encaminhada, aguardando a Anvisa; os soros antitetânico e antirrábico humano não

220

foram distribuídos e; os soros antivenenos foram distribuídos, conforme análise criteriosa

221

realizada pela coordenação Geral de Doenças Transmissíveis (CGDT) do Ministério da Saúde,

222

considerando a situação epidemiológica dos acidentes por animais peçonhentos. Sra. Juliana

223

informou que a respectiva Nota Informativa foi encaminhada aos gestores por e-mail em

224

24/05/2019. 12. Ofício Circular SES/SUBVS SEI nº 06 de 17/05/2019 - encaminha o Alerta

225

Sarampo nº 02/2019. Sra. Janice informou a confirmação de mais dois casos de Sarampo no

226

município de Parati, totalizando 03 casos confirmados desde abril até a presente data, e ainda

227

outros dez casos em investigação laboratorial, reforçando as medidas de controle e vigilância do

228

Sarampo. Sra. Juliana informou que a respectiva Nota Informativa foi encaminhada aos gestores

229

por e-mail em 20/05/2019. 13. Oficina Regional de Prevenção e Notificação de Violências.

230

Sra. Janice informou que a Oficina é direcionada para profissionais que atuem na gestão das

231

ações de notificação e prevenção à violência: coordenador da Vigilância em Saúde (01 vaga),

232

coordenador da Atenção Primária à Saúde (01 vaga) e profissional que atue na atenção às vítimas
8

Assessoria de Regionalização
Comissão Intergestores Regional Centro Sul

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR CS– 28/05/2019
233

de violência interpessoal/autoprovocada (01 vaga). Sra. Janice informou que a Oficina da Região

234

Centro Sul será realizada no dia 13/06/2019 das 09h às 16h 30min, na Rua México, 128 -

235

Auditório do 10º andar – Centro RJ. 14. EpiSUS - Curso de detecção e resposta às

236

Emergências de Saúde Pública. Sra. Janice informou o Curso que a SES/RJ juntamente com o

237

Programa EpiSUS do Ministério da Saúde para os municípios de Areal, Comendador Levy

238

Gasparian, Mendes, Miguel Pereira, Paracambi, Paty do Alferes, Três Rios e Vassouras. As

239

inscrições deverão ser enviadas impreterivelmente até o dia 03/06/2019, através do envio de

240

Curriculum Vitae resumido, Carta de Apresentação e Ficha de Inscrição assinada pela Chefia

241

Imediata,

242

mails: cvesesrj@gmail.com e cve@saude.rj.gov.br, esclarecendo que as inscrições serão

243

consideradas por ordem de recebimento nos e-mails acima citados. Informamos que o não

244

envio da Ficha de Inscrição até a data mencionada será considerado como desistência,

245

sendo a vaga destinada a outro município da região. O curso será ministrado no Tribunal de

246

Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE, situado à Rua da Constituição, nº 44, Centro, Rio de

247

Janeiro – RJ. 15. Influenza – Cobertura vacinal da campanha nos municípios. Sra. Janice

248

informou a necessidade de se intensificar as ações de vacinação contra a Influenza e que o

249

Estado do Rio de Janeiro ocupa o último lugar em cobertura vacinal. Sra. Juliana informou que

250

encaminhou aos gestores por e-mail no dia 15/05/2019. 16. Projeto Roda-Hans no Estado do

251

Rio de Janeiro. Sra. Janice informou que o Projeto foi discutido no GT ampliado da Vigilância

252

em Saúde, Atenção Básica e CIES no dia 15/05/2019 e foi confirmado pelos presentes que a

253

“Carreta da Saúde – Hanseníase” será instalada no município de Vassouras. 17. Orientação

254

sobre o Fluxo de regulação SER para exames arteriografia cerebral – Urgência/Eletiva. Sr.

255

Fernando informou que os pacientes são regulados para a AngioBarra e o prestador informa que

256

não estão recebendo do Estado a mais de cinco meses. Sr. Fernando informou o problema que

257

tem encontrado com os pacientes com aneurisma, pois teve um caso de uma paciente internada

258

na sala vermelha que necessitava realizar o procedimento de arteriografia cerebral em caráter de

259

urgência e o fluxo apresentado pela Central Estadual de Regulação é que o paciente seja inserido

260

de forma eletiva pela Secretaria Municipal de Saúde. Sr. Fernando informou que a paciente já

261

realizou o procedimento. Ocorreu uma discussão e os gestores questionaram o porquê do HUV

conforme

Anexo

4,

do

Oficio

em

anexo, para

os

e-
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não estar mais realizando o procedimento de arteriografia. Dr. Leonardo informou que o

263

município de Vassouras não é habilitado para Endovascular. Dra. Alessandra informou que

264

buscou informações na Área Técnica porque pretendia habilitar o serviço de arteriografia, mas

265

foi informada que precisaria ter habilitação para serviço Cardiovascular. Dra. Alessandra

266

discorreu que a situação do prestador do município de Barra Mansa precisa ser resolvida e, se

267

necessário rever essa Rede de Atenção. Dr. André sugeriu que esse ponto de pauta permaneça

268

fixo até resolução. 18. Urgência na definição da Coordenação da CREG Centro Sul. Dra.

269

Alessandra discorreu que todos os processos referentes à Regulação estão sendo agravados em

270

decorrência da ausência do Coordenador da Central Regional de Regulação da nossa região. 19.

271

Curso INCA/MS e ATSB/SES/RJ – “Manejo Odontológico do paciente com câncer”. Dr.

272

André informou que após a conclusão da etapa do Curso EAD, os municípios de Mendes,

273

Miguel Pereira, Paraíba do Sul e Paty do Alferes terão aulas presenciais no INCA nos dias 24/05,

274

31/05 e 28/06/2019. 20. Situação dos processos de solicitação de Credenciamento/habilitação

275

do município de Vassouras. Dr. André informou que entregou ao Dr. Leonardo o consolidado

276

realizado pela SAECA. Dr. Leonardo informou que solicitou esse consolidado por parte da

277

SAECA para fazer um cruzamento de informações, pois esteve no Ministério da Saúde onde

278

recebeu informações completamente divergentes do consolidado recebido. Sra. Sirlene informou

279

que não consegue localizar onde está o processo físico. 21. Clínica de Repouso Três Rios

280

(CRTR). Dra. Alessandra informou que acabou o contrato do prestador com o município de Três

281

Rios e não há possibilidade de renovação do mesmo em decorrência da falta de Certidão

282

Negativa. Dra. Alessandra informou que a Área Técnica de Saúde Mental da SES/RJ fomentou o

283

processo de desinstitucionalização dos pacientes internados na CRTR, que ocorreu um Censo

284

dos internos em Janeiro/2019 e este foi apresentado no Ministério Público Estadual no dia

285

02/05/2019. Dra. Alessandra discorreu que a regulação dos pacientes psiquiátricos é competência

286

do Estado, através do SER, que a Autorização de Internação Hospitalar (AIH) é registrada dentro

287

do Sistema Estadual – SER - e que o município é simplesmente um repassador de um recurso

288

federal. Dra. Alessandra discorreu que a Gerência de Saúde Mental, mais uma vez, atropelou

289

todo um processo de Planejamento; este deve ser ascendente, necessita de nascer da região, com

290

as discussões e decisões realizadas nos Grupos Condutores Regionais. Dra. Alessandra informou
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que vai solicitar uma reunião com a SES no sentido de paralisar a regulação das solicitações de

292

internação em psiquiatria para este prestador em decorrência da não renovação do contrato e

293

alertou aos gestores para fortalecer suas Redes de Atenção substitutivas. Ocorreu um amplo

294

debate e foi acordado o agendamento de uma reunião do GCR RAPS com as Apoiadoras da

295

Gerência de Saúde Mental da SES/RJ para tratar de toda a problemática que envolve o processo

296

do fechamento da Porta de Entrada em psiquiátrica. 22. Situação das solicitações de

297

remanejamento de PPI dos municípios da Região Centro Sul. Sra. Patrícia apresentou as

298

tabelas consolidadas das Consultas Especializadas e Leitos Crônicos constantes na PPI. 23.

299

Previsão de pagamento do Programa de Incentivo Financeiro aos Municípios em Saúde -

300

PROMUNI, para o exercício de 2017 – Decreto Estadual nº46.904/2017. 20. Solicitação de

301

informação relacionada à contrapartida estadual da gestão anterior – SAMU, UPA,

302

Assistência Farmacêutica, Atenção Básica, Sala de Estabilização entre outros. Dr. André

303

informou que a nova gestão começou a repassar as cotas de 2019 do SAMU, UPA, Assistência

304

farmacêutica e, em breve, será Atenção Básica, mas que até o momento não há nenhuma posição

305

quanto aos pagamentos dos co-financiamentos dos anos anteriores. 24. Reuniões

306

GT/GCR/Comissões CIR CS. Sra. Juliana informou as reuniões marcadas para o mês de

307

junho: 07/06 GCR RAPS; 10/06 GT Vigilância em Saúde; 13/05 GCR Planejamento; 11/06 e

308

18/06 GCR Rede Cegonha ampliado com Câmara Técnica e 27/06 GT Assistência Farmacêutica.

309

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

310

as indicações dos seus Coordenadores atualizadas. Dr. André agradeceu novamente a Dra. Izabel

311

por receber a todos em Paraíba do Sul e aos gestores pela presença. A próxima Reunião

312

Ordinária da CIR CS foi agendada para o dia vinte e cinco de junho de 2019 e será realizada no

313

município de Paracambi com a pauta e local a serem informados posteriormente. A reunião foi

314

encerrada às quatorze horas e cinquenta minutos, sem nenhum outro ponto levantado pelos

315

participantes, foram concluídos os trabalhos. Eu, Patrícia Ribas, Assistente da CIR CS, lavrei a

316

presente Ata em dezoito de junho de dois mil e dezenove.
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