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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR CS– 28/11/2019
1

Ao vigésimo oitavo dia de novembro de dois mil e dezenove, às dez horas e vinte e cinco

2

minutos, no Escritório Bar e Pizzaria – Rua Afonsina, 95 – Centro - Areal/RJ foi realizada a 11ª

3

Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Centro Sul do ano de 2019, com a

4

presença dos seguintes membros: Secretária Executiva da Comissão Intergestores Regional

5

Centro Sul, Juliana Carvalho; Assistente da Comissão Intergestores Regional Centro Sul, Patrícia

6

Ribas; Suplente do Nível Central, Suzane Gattass; Coordenadora NDVS CS, Janice Costa;

7

Coordenador CREG CS, Marcelo Rubens e Coordenador do Grupo Condutor de Planejamento

8

Regional Integrado, Marciel Furtado. Secretários (as) Municipais de Saúde: Thaís Bittar (Areal),

9

Camila Miranda (Miguel Pereira) e Izabel Mendonça (Paraíba do Sul). Suplentes: Stefan Vieira

10

(Areal), Maria Fátima Morra (Engenheiro Paulo de Frontin e Mendes), Marcos Barros (Miguel

11

Pereira), Leonardo Vasconcelos (Paraíba do Sul), Ana Paula Mazza (Sapucaia), e Romero

12

Bandeira (Três Rios). A Plenária contou, portanto, com a presença de 03 (três) Secretários

13

Municipais de Saúde: Areal, Miguel Pereira e Paraíba do Sul e de 07 (sete) Suplentes: Areal,

14

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

15

Dra. Suzane agradeceu a todos pela presença e a Dra. Thaís por receber a todos em Areal. Dra.

16

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

17

Stefan informou: a Apresentação do Programa de cofinanciamento, Fomento e Inovação da

18

RAPS no Estado do Rio de Janeiro. Os presentes demonstraram preocupação no tocante à

19

problemática de abertura de conta no Banco Bradesco em função das Propostas de

20

Cofinanciamentos Estaduais. Sra. Juliana repassou o informe da Assessoria de Regionalização de

21

que se houver necessidade, o município pode utilizar alguma conta aberta anteriormente no

22

Bradesco e justificar por Ofício a negativa do Banco em abrir conta para algum cofinanciamento.

23

Os presentes discorreram que nesta semana foram publicadas no Diário Oficinal (IOERJ) várias

24

propostas de cofinanciamento e que necessitam de orientação de como proceder com a abertura

25

de contas para estes cofinanciamentos estaduais, pois a orientação acima foi referente à abertura

26

da conta para o COFI-RAPS. Dra. Suzane deu como encaminhamento que a SE/CIR CS solicite

27

através de CI orientações à Assessoria de Regionalização. Os gestores informaram que a Dra.

28

Dilian acabou de informar pelo whatsapp que os municípios solicitem à SES/RJ que os recursos

29

do COFI-RAPS sejam transferidos para a conta do Fundo Municipal de Saúde considerando que
1
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30

o Banco Bradesco não abriu as contas específicas para este fim. Sra. Juliana informou que

31

entrará em contato com a Assessoria de Regionalização sobre toda essa problemática. Sr. Stefan

32

informou: a apresentação da Portaria GM nº 2.663 de 09/10/2019 que dispõe sobre a mudança da

33

forma de financiamento do Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) e a publicação da

34

Deliberação CIB-RJ nº 5.993 de 07/11/2019 com os valores atualizados; a repactuação da

35

solicitação de Credenciamento e habilitação do Serviço de Referência em Gestação de Alto

36

Risco - GAR Tipo II, no Hospital Universitário de Vassouras, CNES nº 2273748, localizado no

37

município de Vassouras/RJ; a apresentação da SAFIE relacionada ao cofinanciamento estadual

38

para estruturação dos Polos Municipais do Componente Especializado da Assistência

39

Farmacêutica no ERJ e a pactuação ad referendum CIB-RJ nº 5.956 de 10/09/2019 que

40

estabeleceu a política estadual de cofinanciamento para ampliação de cirurgias eletivas de média

41

complexidade. Sra. Patrícia informou que no dia 04/12/2019 será realizada na SE/CIR CS uma

42

reunião do GT Regulação tendo como pauta as cirurgias eletivas. Sr. Stefan informou: a

43

pactuação

44

11216262000/1190-09, 11216262000/1190-08 e 11216262000/1190-11, destinadas à aquisição

45

de equipamento e material permanente da atenção especializada, no município de Vassouras; a

46

pactuação da ratificação das propostas de emendas parlamentares n.ºs 36000.271756/2019-00,

47

36000.269912/2019-00 e 36000270211/2019-00, destinada ao incremento do Piso de Atenção

48

Básica - PAB, do município de Vassouras; a pactuação da ratificação das propostas de emendas

49

parlamentares n.º 12023070000/1190-03, para aquisição de equipamento e material permanente

50

do município de Engenheiro Paulo de Frontin e a solicitação de credenciamento de 04 equipes de

51

Saúde Bucal Tipo I e 01 Equipe de Núcleo Ampliado de Apoio à Saúde da Família do município

52

de Paraíba do Sul. Sr. Stefan informou o evento do COSEMS/RJ Roda de Práticas e Soluções em

53

Saúde do IdeiaSUS das Regiões Centro Sul e Serrana que será realizado no dia 11/12/2019 no

54

município de Petrópolis e que os municípios de Paraíba do Sul e Vassouras tiveram trabalhos

55

contemplados. Sra. Juliana informou que o GT Assistência Farmacêutica solicitou um informe

56

relacionado aos medicamentos do Componente Especializado prescritos pelos médicos da

57

Carreta de Consultas com Especialista do Consórcio Intermunicipal Centro Sul que não possui

58

CNES, pois a SES/RJ está questionando que o Laudo para Solicitação de Medicamentos (LME)
2
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precisa ser adequadamente preenchido pelo médico e a prescrição médica, de unidades SUS ou

60

particulares, desde que inscritos no CNES. Ocorreu um debate. Os gestores solicitaram o

61

encaminhamento de uma CI questionando à SES/RJ se a mesma irá aceitar estas solicitações

62

preenchidas pelos médicos generalistas da Atenção Básica na falta de especialista no município

63

ou se irá aceitar pelo especialista da Carreta de Consultas que não possui vínculo direto com o

64

município. Os gestores informaram que o serviço da Carreta de Consultas é contratado pelo

65

Consórcio Intermunicipal Centro Sul. 2. Cenário Arboviroses, Sarampo e Devolutiva do

66

Projeto Roda Hans. Sra. Janice apresentou o Cenário Arboviroses no ERJ; salientou que os

67

municípios de Areal, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paraíba do Sul e Três Rios

68

apresentam vulnerabilidade para a Dengue Tipo II, mas que isso não exclui os demais quanto ao

69

risco de circulação por esse sorotipo. Sra. Janice lembrou que o NDVS CS já realizou

70

capacitações de manejo clínico de Dengue I e Dengue II para os municípios da Região Centro

71

Sul em 2019. Sra. Janice informou que há 200 casos confirmados de Sarampo no ERJ e que há

72

alerta quanto à cobertura vacinal nos municípios de Comendador Levy Gasparian, Mendes, Paty

73

do Alferes, Três Rios e Vassouras e alertou para o Dia D de vacinação que ocorrerá neste

74

sábado, 01/12/2019. Sra. Janice informou a Devolutiva do Projeto Roda Hans. Sra. Janice

75

informou que estão disponíveis os resultados do Programa de Qualificação das Ações de

76

Vigilância em Saúde (PQA-VS) e alertou para a necessidade de rever as ações e acompanhar os

77

Indicadores para empoderar as Vigilâncias em Saúde Municipais. Sra. Janice informou os

78

recursos relacionados à DANT e alertou sobre a extensão das ações preconizadas e a necessidade

79

de haver uma pessoa encarregada apenas desta Rede, pois a DANT é um braço importante da

80

Vigilância em Saúde. 3. Apresentação da Prestação de Contas dos recursos: CIES, CIR e

81

NDVS Centro Sul. Sra. Juliana informou que esta apresentação será realizada na próxima CIR

82

CS. Ocorreu um debate acerca da demora da realização das Prestações de Contas. Sra. Juliana

83

informou que o município de Paraíba do Sul conseguiu localizar a última conta e está preparando

84

a Prestação de contas da CIES CS. Sra. Juliana informou que a Sra. Jaqueline havia combinado

85

de ir a SE/CIR CS para, juntamente com o NDVS, tentar acertar a Prestação de Contas tanto da

86

CIR CS quanto do NDVS CS, mas que até o momento não agendou a data e solicitou ao Dr.

87

Romero que auxilie neste processo. II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 10ª Reunião
3
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Ordinária CIR/CS de 2019. Dra. Suzane perguntou aos gestores se a Ata poderia ser

89

considerada aprovada. Todos anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado. 2. Pactuação da

90

Mudança na data da plenária CIR CS do mês de Dezembro. Sra. Juliana informou que a

91

reunião da CT CS está marcada para o dia 13/12/2019 e a Plenária da CIR CS para o dia

92

17/12/2019 e que a proposta é a realização de uma reunião ampliada no dia 13/12/2019. Sra.

93

Juliana informou que no mês de dezembro não tem pactuado nenhum município para sediar esta

94

reunião e propôs uma confraternização nesta data juntamente com a reunião com os custos

95

rateados pelos presentes. Ocorreu um debate com a sugestão do Restaurante Rancho dos Ypês no

96

município de Paraíba do Sul. Dra. Suzane perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e esse

97

ponto de pauta foi pactuado. 3. Pactuação do Calendário de Reuniões CT e CIR CS para o

98

ano de 2020. Sra. Juliana apresentou a Proposta do Calendário de Reuniões da CT CS e CIR CS

99

para o ano de 2020. Ocorreu um debate com troca de datas de algumas reuniões pelos gestores.

100

Dra. Suzane perguntou se todos acordavam o novo cronograma de reuniões. Todos anuíram e

101

esse ponto de pauta foi pactuado. 4. Aprovação da Matriz da região Centro Sul, com as Ações

102

para o ano de 2020, que comporão o Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde

103

2019-2022 do Estado do Rio de Janeiro. Sra. Juliana informou que precisou fazer uma

104

Deliberação ad referendum para encaminhar via SEI a Matriz da região Centro Sul, com as

105

Ações para o ano de 2020, que comporão o Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde

106

2019-2022 do Estado do Rio de Janeiro por solicitação da Área Técnica e que agora necessita

107

ratificar a pactuação. Sra. Juliana informou que esta Matriz foi apresentada aos gestores na 5ª

108

Plenária Ordinária da CIR CS, no dia 28/05/2019, no município de Paraíba do Sul. Dra. Suzane

109

perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado. 5. Acordar o

110

município sede para o Curso Introdutório de Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS

111

- CIEpi (equivalente ao EpiSUS-Fundamental) - (PROADI-SUS). Sra. Juliana informou que

112

a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Sírio-

113

Libanês de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, no âmbito do Programa de Apoio ao

114

Desenvolvimento Institucional do SUS está com a proposta de implementar o PADEpiSUS,

115

também no ERJ. Sra. Juliana informou que o PADEpiSUS tem por objetivo promover a

116

qualificação dos profissionais da Vigilância em Saúde, fortalecendo a capacidade de
4
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enfrentamento aos problemas relacionados às ações de vigilância em saúde e de resposta do SUS

118

às emergências em saúde pública. Sra. Juliana informou que há a previsão de três iniciativas

119

educacionais, em diferentes níveis de formação, que serão realizadas ao longo do ano de 2020:

120

Curso Introdutório de Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS-CIEpi e o Módulo de

121

Investigação de Surtos, além de um curso de Especialização, a Especialização em Vigilância em

122

Saúde. Sra. Juliana informou que a previsão para a realização do primeiro curso será para o mês

123

de abril e terá duração de três meses, com um encontro presencial por mês, de terça-feira até o

124

meio-dia de sexta-feira e com capacidade para trinta e dois profissionais. Os gestores solicitaram

125

se poderia aumentar a oferta para quarenta profissionais e a Sra. Juliana informou que vai

126

solicitar o aumento da oferta de vagas. Sra. Juliana informou que entrou em contato com a Dra.

127

Alessandra, município de Três Rios, solicitando que o município sediasse os três cursos e que a

128

mesma concordou. Sra. Juliana solicitou aos gestores que encaminhem a indicação de três

129

profissionais por município seguindo os seguintes critérios: que o profissional trabalhe na

130

Vigilância em Saúde, que possua curso superior e que, preferencialmente, seja concursado até o

131

dia 05/12/2019. Dra. Suzane perguntou se todos acordavam que o município de Três Rios sedie

132

os referidos cursos. Todos anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado. 6. Aprovação da Matriz

133

de definição dos problemas prioritários da Região Centro Sul e sua relação com as

134

propostas estaduais. Sra. Juliana informou que a SE/CIR CS juntamente com o GT

135

Planejamento está elaborando várias oficinas de Planejamento para os GT/GCR com o objetivo

136

de fomentar e aprimorar as ações pertinentes a cada Rede Temática. Sra. Juliana informou que

137

agendou uma Oficina de Planejamento do GT de Assistência Farmacêutica para o dia 04/02/2020

138

e que serão agendadas Oficinas de Planejamento para Rede Cegonha em conjunto com Atenção

139

Básica e Rede de Atenção Psicossocial em conjunto com Atenção Básica com o objetivo de

140

estabelecer ações que serão apresentadas em Seminários Regionais. Os presentes solicitaram a

141

Sra. Juliana a possibilidade de um novo curso de TabWin para a Região Centro Sul e a mesma

142

ficou de verificar a possibilidade de realização do mesmo. Sr. Marciel apresentou a Matriz de

143

definição dos problemas prioritários da Região Centro Sul elaborada pelo GCR Planejamento

144

Regional Integrado, representantes da Câmara Técnica CS e SE/CIR CS. Sra. Janice informou

145

que na Matriz não consta todos os problemas apontados pelo NDVS CS na construção dos dez
5
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problemas considerados prioritários. Ocorreu um debate e foi acordada a inclusão da solicitação

147

da Sra. Janice na Matriz. Sra. Juliana solicitou a Sra. Janice que encaminhe a SE/CIR CS as

148

inclusões solicitadas. Sr. Marciel informou que, de uma maneira geral, os problemas ora

149

elencados comparecem nos respectivos Planos Municipais através das análises situacionais e no

150

elenco de Diretrizes, Objetivos e Metas a serem trabalhados e que os problemas elencados pela

151

Região são o produto de diversas questões apontadas nos Planos Municipais de Saúde (PMS). Sr.

152

Marciel informou que não há como eleger para este trabalho exclusivamente uma ação ou

153

mesmo meta específica em cada um dos PMS que dê conta de tal problema, pois existem

154

diversas ações que somadas poderão suprir tal necessidade. Sr. Marciel informou que no âmbito

155

da identificação dos problemas, os PMS possuem diversos levantamentos (os diagnósticos) com

156

informações mínimas que direcionam e corroboram para existências desses problemas

157

levantados. Sr. Marciel agradeceu aos gestores pela liberação dos técnicos para participarem do

158

Curso Planejamento em Saúde no SUS realizado pelo TCE no município de Três Rios e

159

discorreu que o mesmo vai auxiliar sobremaneira os GT/GCR na elaboração dos Planos de

160

Ações das Redes de Atenção, das Oficinas de trabalho e dos Planos Municipais. Dra. Suzane

161

informou que essa matriz não comporá o PES 2020-2023. Que trata-se de uma Matriz de

162

definição/validação dos problemas prioritários e sua relação com propostas estauduais e

163

regionais. Dra. Suzane informou que o Plano de Ação será desenvolvido a partir das oficinas

164

regionais que serão realizadas no ano que vem. Dra. Suzane informou que a Área técnica de

165

Planejamento da SES/RJ realizou algumas mudanças na coluna: Proposta do PES 2020-2023 que

166

necessitam ser alteradas na planilha a ser pactuada pela Região Centro Sul. Dra. Suzane

167

informou que só conseguiu enviar a planilha contendo estas alterações para a SE/CIR CS ontem

168

a noite, pois a mesma foi apreciada pelo Conselho Estadual de Saúde anteontem e não houve

169

tempo hábil para encaminhá-la antes para que a planilha a ser pactuada pudesse sofrer as

170

respectivas alterações antes da reunião. Dra. Suzane informou que a Região Centro Sul está

171

apresentando uma planilha mais propositiva em relação à proposta inicial da planilha, o que gera

172

novidade ao encaminhamento da SES/RJ que seria de apresentar suas propostas estaduais e os

173

municípios verificarem como os problemas elencados como prioritários se apresentavam nos

174

Planos Municipais de Saúde. Dra. Suzane informou que o Plano Estadual de Saúde, já apreciado
6
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pelo Conselho Estadual de Saúde, será inserido no Sistema amanhã e que não será possível, neste

176

momento, incluir os problemas prioritários das Regiões de Saúde. Dra. Suzane informou que em

177

decorrência desta situação não há a necessidade de pactuar nesta reunião a Matriz do

178

Planejamento Regional Integrado a compor o PES 2020-2023. Ocorreu um debate e os gestores

179

discorreram que esse ponto de pauta já foi discutido em demasia, tanto no GCR Planejamento

180

Regional Integrado quanto nas reuniões da Câmara Técnica e CIR CS e a não pactuação neste

181

momento desmotivaria os técnicos que trabalharam com afinco na realização da mesma. Os

182

gestores discorreram que as alterações sugeridas podem ser consideradas aprovadas. Dra. Suzane

183

sugeriu pactuar ad referendum. Ocorreu um debate e os gestores informaram que desejam

184

pactuar nesta reunião para promover os ajustes decorrentes do Plano Estadual de Saúde no

185

decorrer do Planejamento Regional. Dra. Suzane concordou com a colocação dos gestores e deu

186

como encaminhamento que a Matriz da definição dos problemas prioritários da Região Centro

187

Sul e sua relação com propostas estaduais e fica pactuada com ajustes da Proposta do Plano

188

Estadual de Saúde, com a inclusão das Arboviroses e dos pontos sugeridos pelo NDVS. Sra.

189

Juliana informou que a Dra. Dilian encaminhou em e-mail alertando aos municípios de

190

Comendador Levy Gasparian, Mendes, Paraíba do Sul, Sapucaia e Vassouras que precisam

191

informar o estoque dos imunobiológicos, sob o risco de não receber os 50% restantes do recurso

192

previsto pelo Programa Nacional de Imunizações, mesmo que tenha atingido a meta de cobertura

193

vacinal. III - Informes: 1. Situação dos processos de solicitação de Credenciamento e

194

habilitação do município de Vassouras. Sra. Juliana informou que encaminhará a situação dos

195

processos por e-mail para o Dr. Leonardo. 2. Cancelamento dos agendamentos com pendência

196

no SER Estadual para Oftalmologia. Sra. Juliana informou que esta é uma solicitação do GT

197

Regulação reforçada na reunião da CT CS. Sr. Marcos informou que os técnicos receberam um

198

e-mail do prestador de Petrópolis, Clínica de Olhos Dr. Tannure, informando que devido às

199

mudanças no sistema de regulação, o SER Estadual, parou de analisar os procedimentos que já

200

haviam sido lançados para pacientes que se encontravam até a presente data com chegada

201

confirmada, por este motivo não é possível dar alta, finalizar e faturar tais serviços. Sr. Marcos

202

informou que no corpo do e-mail informava, também, que o prestador já havia reportado esse

203

problema por diversas vezes a CREG Serrana, sem solução por parte da mesma, e que, por este
7
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motivo, estavam cancelando todos os agendamentos com pendência no SER Estadual. Sra.

205

Juliana informou que a CT CS sugeriu como direcionamento uma CI e que solicitou aos técnicos

206

que encaminhassem a SE/CIR CS o quantitativo de pacientes nesta fila por município para

207

reforçar esta solicitação. Ocorreu um debate. Sra. Juliana sugeriu o encaminhamento de uma CI

208

solicitando o apoio da SES/RJ quanto a definição de fluxo junto ao prestador e organização de

209

uma fila com os pacientes inseridos anteriormente no SER Estadual. Dra. Suzane perguntou se

210

todos acordavam o encaminhamento desta CI. Todos anuíram. 3. Situação do SARGSUS nos

211

municípios da região Centro Sul. Sra. Patrícia informou que este informe tem como objetivo

212

alertar aos gestores quanto à situação do envio dos Relatórios Anuais de Gestão (RAG)

213

anteriores a 2018 e apreciação pelos Conselhos Municipais de Saúde, pois o SARGSUS será

214

descontinuado no dia 31/12/2019. 4. Situação do Cofinanciamento RAPS CS com seus

215

desdobramentos. Sra. Patrícia apresentou a Tabela COFI-RAPS e seus desdobramentos. 5.

216

Andamento da Atualização do Plano de Ação Regional da Rede de Atenção às Urgências e

217

Emergências. Sra. Juliana informou que encaminhou uma planilha para ser preenchida pelos

218

Coordenadores Municipais de Urgência e Emergência e que está aguardando o retorno de alguns

219

municípios. Sra. Juliana informou que ocorrerá uma reunião do GCR RUE no dia 10/12/2019 na

220

SE/CIR CS e solicitou apoio aos gestores no tocante à presença de todos. 6. Capacitação e

221

Reunião sobre o Panorama da Esporotricose no Estado do Rio de Janeiro. Sra. Juliana

222

informou a Capacitação e Reunião sobre o Panorama da Esporotricose no Estado do Rio de

223

Janeiro que ocorrerá no dia 28/11/2019m das 08h às 16h, no Auditório do Hospital Federal dos

224

Servidores do Estado situado na Rua Sacadura Cabral nº 178 – centro – Rio de Janeiro. Sra.

225

Juliana informou que são duas vagas por município e que o público alvo é um médico veterinário

226

ou biólogo da Vigilância Ambiental e um técnico da Atenção Primária. 7. Encaminhamentos

227

dos GT/GCR/Comissão da CIR CS. Sra. Juliana reiterou que em 2020 se iniciará o processo de

228

realizações de oficinas de planejamento para os representantes dos GT/GCR. 8. Previsão de

229

pagamento do Programa de Incentivo Financeiro aos Municípios em Saúde - PROMUNI,

230

para o exercício de 2017 – Decreto Estadual nº 46.904/2017. 9. Solicitação de informação

231

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

232

Farmacêutica, Atenção Básica, Sala de Estabilização entre outros. Sr. Marciel informou que
8
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ao realizar sua prestação de contas solicitou uma planilha de pagamentos de recursos para o

234

município de Areal ao Fundo Estadual de Saúde, pois a que foi encaminhada em 2018 não

235

conferia com os recursos depositados. Sr. Marciel informou que ao conferir as divergências

236

relacionadas à planilha verificou que o recurso do SAMU para o exercício de 2017 do município

237

de Areal foi depositado na conta da Assistência Farmacêutica. Sr. Marciel informou que trouxe

238

essa questão como um alerta em decorrência da solicitação de informação quanto à contrapartida

239

estadual do SAMU 192 da gestão anterior ser ponto fixo de pauta e da possibilidade de ter

240

ocorrido esta problemática para outros municípios. 10. Apoio da SES/RJ junto a Vigilância

241

Sanitária para a solicitação de Credenciamento/Habilitação do Serviço de Planejamento

242

Familiar: laqueadura e vasectomia no Hospital Nossa Senhora da Piedade, CNES: 2276186

243

do município de Paraíba do Sul. Dra. Izabel solicitou apoio a SES/RJ junto a Vigilância

244

Sanitária da SES/RJ no tocante a inspeção no Hospital Nossa Senhora da Piedade. Dra. Izabel

245

discorreu que a Região possui demanda para esta especialidade e que seu prestador possui

246

capacidade instalada, mas que depende do Credenciamento e habilitação para executar o serviço.

247

11. Dificuldades no processo de Força Tarefa para análise de processos na SES/RJ da

248

Assistência Farmacêutica. Dra. Camila informou que ocorreu um trabalho de convencimento

249

por parte dos gestores para com os farmacêuticos no tocante ao auxílio na avaliação das

250

solicitações de cadastro dos processos dos medicamentos do Componente Especializado, que

251

esta foi uma iniciativa ótima, que estava obtendo resultados satisfatórios, mas que está ocorrendo

252

ruídos por parte dos farmacêuticos. Dra. Camila informou que os farmacêuticos reclamaram que

253

não estão tendo uma boa recepção, que tem ocorrido falta de computador para executar a tarefa

254

e, ainda, que ocorreu a interrupção desta análise sem explicação. Dra. Camila informou que

255

questionou o COSEMS-RJ sobre o ocorrido e o mesmo encaminhou uma Nota informando que o

256

profissional responsável pela Força Tarefa entrou de férias e não realizou o cronograma de

257

participação dos municípios nas análises dos processos. Sra. Juliana solicitou aos gestores que

258

encaminhem essa informação para a SE/CIR CS para que possa solicitar apoio junto a Assessoria

259

de Regionalização. Dra. Suzane agradeceu novamente à Dra. Thaís por receber a todos em Areal

260

e aos gestores pela presença. A próxima Reunião Ordinária da CIR CS foi agendada para o dia

261

treze de dezembro de 2019 e será realizada no município de Paraíba do Sul com a pauta e local a
9

Assessoria de Regionalização
Comissão Intergestores Regional Centro Sul

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR CS– 28/11/2019
262

serem informados posteriormente. A reunião foi encerrada às treze horas e cinquenta minutos,

263

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

264

Patrícia Ribas, Assistente da CIR CS, lavrei a presente Ata em cinco de dezembro de dois mil e

265

dezenove.
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