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1

Ao vigésimo segundo dia de junho de dois mil e vinte, às quatorze horas e vinte minutos, foi

2

realizada a 5ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Centro Sul Ampliada com

3

Câmara Técnica do ano de 2020 através de videoconferência com a SES/RJ, com a presença dos

4

seguintes membros: Representante do Nível Central, André Schimidt; Suplente do Nível Central,

5

Suzane Gattas; Secretária Executiva da Comissão Intergestores Regional Centro Sul, Juliana

6

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

7

Coordenadora

8

Coordenador da Central de Regulação Regional Centro Sul Fluminense, Marcelo Rubens e

9

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

10

(Areal), Rosiany Bittar (Comendador Levy Gasparian), Fernando Reis (Mendes), Camila

11

Miranda (Miguel Pereira); Izabel Mendonça (Paraíba do Sul) e Leonardo Rocha (Vassouras).

12

Suplentes: Stefan Vieira (Areal); Joseane Faria (Comendador Levy Gasparian); Maria Fátima

13

Morra (Engenheiro Paulo de Frontin); Raquel Leal (Mendes), Marcos Barros (Miguel Pereira);

14

Maria Aparecida Souza (Paracambi); Leonardo Vasconcellos (Paraíba do Sul); Edward Leão

15

(Paty do Alferes), Romero Bandeira (Três Rios) e Alcione Leal (Vassouras). A Plenária contou,

16

portanto, com a presença de 06 (seis) Secretários Municipais de Saúde: Areal, Comendador Levy

17

Gasparian, Mendes, Miguel Pereira e Vassouras e de 10 (dez) Suplentes: Areal, Comendador

18

Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paracambi, Paraíba do

19

Sul, Paty do Alferes, Três Rios e Vassouras. Membros da Câmara Técnica: Stefan Vieira

20

(Areal); Joseane Faria (Comendador Levy Gasparian); Maria Fátima Morra (Engenheiro Paulo

21

de Frontin); Raquel Leal (Mendes), Marcos Barros (Miguel Pereira); Leonardo Vasconcellos

22

(Paraíba do Sul); Edward Leão (Paty do Alferes); Erica Bretas (Sapucaia), Jaqueline Lopes (Três

23

Rios) e Alcione Leal (Vassouras). Convidados: Daniel Elia (Coordenação de Atenção

24

Psicossocial SES/RJ); Walter Lavinas (Prefeito de Comendador Levy Gasparian), Marciel

25

Furtado (Coord. Planejamento SMS Areal), Emanuel Felix (Coord. Planejamento SMS Miguel

26

Pereira); Fernando Carvalho (NDVS). Dr. André lamentou a fala negativa da imprensa para com

27

o funcionalismo público da SES/RJ, como se todos estivessem contaminados e discorreu que há

28

uma parceria de longa data entre a Área Técnica e a Região Centro Sul e que tem ciência de que

do Núcleo Descentralizado de Vigilância em Saúde, Janice

Machado;
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acreditam que essa fala não seja verdade, mas que não consegue publicizar a profunda mágoa,

30

vergonha e lamento por esse período tão difícil em que a SES está passando. Dr. André discorreu

31

que esse novo desconforto de troca de Secretário Estadual de Saúde em um contexto de epidemia

32

trás insegurança aos presentes e que ocorreu uma longa conversa hoje pela manhã com a Dra.

33

Suzane, Dra. Daise e um grupo de servidores da SES e foi acertado que deveriam manter o

34

espaço de fala, garantindo sempre que possível, uma conduta técnica e que esta conduta possa

35

ajudar a todos neste período de retomada. Dr. André discorreu que não tem como abrir a reunião

36

sem expressar toda a tristeza que o corpo técnico da SES passa por esse momento e a

37

preocupação para com os efeitos dessa desorganização e dessa troca de gestão para com a

38

assistência dos usuários e para com o fortalecimento da nossa região. Dr. André desejou boa

39

tarde a todos e discorreu que gostaria de saudar e agradecer a presença dos convidados e

40

informou sobre a presença ilustre do Dr. Walter Lavinas, Prefeito do município de Comendador

41

Levy Gasparian e do Coordenador de Atenção Psicossocial da SES, Daniel Elia. Dr. André

42

informou que a reunião iniciou com a presença de dez municípios e que chamaria as

43

representações para que abram brevemente os microfones, se apresentem e testem para garantir

44

de que está tudo funcionando de forma que seja possível proceder as pactuações possíveis. I.

45

Apresentação: 1. Informes CT CIB/RJ e COSEMS/RJ. Dra. Dilian apresentou o Cenário

46

Epidemiológico de COVID-19 feita por Carlos Vasconcelos, Consultor Externo do COSEMS,

47

com dados retirados do TabNet da SES/RJ. Dra. Dilian informou as Portarias do período: Lei

48

Complementar nº 173 de 27/05/2020 que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao

49

Coronavírus SARS-CoV2 (Covid-19); Nota Técnica SEI nº 21.231/2020/ME sobre a

50

contabilização de Recursos destinados ao Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de

51

Importância Internacional Decorrente do Coronavírus (COVID-19) e Nota Técnica nº 36 de

52

28/05/2020 com orientações aos Municípios sobre o Programa Federativo de Enfrentamento ao

53

Coronavírus. Dra. Dilian discorreu que gostaria de parabenizar a toda equipe da SES, incluindo

54

as Secretarias Executivas em função do trabalho árduo realizado para com todos os municípios.

55

Dra. Dilian discorreu que achou completamente inadequada a fala do comentarista no Jornal

56

Bom dia Brasil exibida hoje pela manhã. 2. Monitoramento dos casos de COVID-19 na
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Região Centro Sul. Sra. Janice apresentou o monitoramento dos casos de COVID-19 por

58

município no período de 25/05/2020 a 19/06/2020 e discorreu sobre a preocupação do aumento

59

expressivo dos números de casos, principalmente se for levar em conta a subnotificação dos

60

casos. Sra. Janice informou que tem acompanhado as Coordenações no tocante às divergências

61

dos dados municipais e os notificados no sistema, mas que o problema consiste na instabilidade

62

apresentada pelo mesmo. Sra. Janice informou que a Região Centro Sul apresenta um total de

63

104 óbitos por COVID-19. Sra. Janice alertou para a necessidade de acompanhamento dos

64

pacientes positivados pelos municípios. Ocorreu um debate onde todos demonstraram

65

preocupação para com os leitos disponíveis para os casos que evoluam para internação. Dra.

66

Rosiany discorreu que gostaria de agradecer ao Dr. Marcelo Rubens pela parceria em todos os

67

momentos de aflição pelos quais os municípios menores têm passado, auxiliando na regulação

68

das transferências. Dra. Rosiany discorreu que é necessário o auxílio no sentido de

69

conscientização pelo Estado da necessidade de auxílio para com a Região Centro Sul,

70

principalmente neste momento em que os Chamamentos Públicos das UTIs da nossa região

71

foram cancelados. Dra. Rosiany discorreu que há a necessidade de agendar uma reunião com

72

todos os prefeitos da nossa região junto ao novo Secretário Estadual de Saúde para tentar sanar a

73

problemática do desfinanciamento dos leitos de UTI COVID. Dr. André discorreu que concorda

74

com a fala e com o chamado dos prefeitos para interceder junto ao governo do Estado, mas que

75

esse não é um problema exclusivo da Região Centro Sul e sim de todo o Estado do Rio de

76

Janeiro. Dra. Rosiany discorreu que gostaria de deixar registrado o trabalho impecável de

77

regulação que tem sido executado pela CREG CSF e solicitou ao Dr. Marcelo que levasse esse

78

agradecimento a todos os médicos reguladores e videofonistas. 4. Panorama da Regulação dos

79

leitos Covid-19. Dr. Marcelo agradeceu e informou que levará esse elogio para toda a equipe.

80

Dr. Marcelo informou que as solicitações de financiamento dos leitos de UTI dos municípios de

81

Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Sapucaia e Vassouras já foram encaminhadas para avaliação pelo

82

Ministério da Saúde. Dr. Marcelo informou que já deu ciência a todos os municípios da

83

suspensão das transferências para o Hospital Zilda Arns, situado no município de Volta

84

Redonda, e que a partir de agora todas as solicitações de transferência para leitos de UTI COVID

3

Assessoria de Regionalização
Comissão Intergestores Regional Centro Sul

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR CS AMPLIADA COM CT CS – 22/06/2020
85

são direcionadas para a Região Metropolitana I. Dr. Marcelo informou que a grande dificuldade

86

apresentada está relacionada às transferências de pacientes que apresentam cormobidades, tais

87

como: psiquiatria, traumas, problemas renais, entre outros; pois o perfil dos Hospitais de

88

Campanha é o tratamento apenas das intercorrências características da COVID-19. Sra. Patrícia

89

informou que juntamente com o Dr. Marcelo acharam pertinente interromper o acompanhamento

90

das internações, pois os dados para consolidação eram oriundos do SER e com a abertura das

91

UTIs dos municípios da região, as internações são realizadas pelo SISREG. Ocorreu um debate e

92

foi solicitado, principalmente pelos municípios que não possuem leitos de UTI em seus

93

territórios que haja a continuidade deste acompanhamento como forma de ciência da distribuição

94

dos pacientes regulados e como forma de respaldo para com o Ministério Público. Sra. Patrícia

95

informou que solicitará aos Coordenadores de Vigilância em Saúde que repassem as informações

96

municipais para que possar dar continuidade ao acompanhamento das internações. Os gestores

97

de Engenheiro Paulo de Frontin e Mendes informaram que gostariam de deixar registrado em

98

ATA a insegurança de dispersar os seus pacientes pela rede hospitalar da Região Metropolitana

99

I, e que o ideal é que os seus munícipes fossem internados perto do local de domicílio como era

100

sendo realizado até a presente data, o que foi interrompido pelo cancelamento do chamamento

101

público das UTIs. Dr. Fernando discorreu que o município de Três Rios atendia aos municípios

102

da antiga microárea 1: Areal, Comendador Levy Gasparian, Paraíba do Sul e Sapucaia antes de

103

ser habilitado para UTI COVID-19 pelo Ministério da Saúde, o que não está ocorrendo com os

104

municípios da antiga microárea 2. Dr. Fernando discorreu que também há o problema da

105

ambulância para o transporte dos pacientes para longa distância, pois a ambulância doada pela

106

SES não é adaptada para acoplar o respirador e que esse ainda não chegou ao seu município. Dr.

107

Fernando informou que está providenciando a adaptação da sua ambulância para acoplar o

108

respirador e que a mesma fica pronta essa semana. Dr. André discorreu que acha pertinente a

109

continuidade da apresentação do panorama das internações COVID-19, até mesmo porque esta

110

apresentação vem sendo qualificada e implementada de acordo com as solicitações dos gestores

111

e proporciona um momento de fala aos gestores sobre esta problemática. Sra. Patrícia informou

112

que ocorreu um problema na internet da Sra. Juliana e não conseguirá apresentar visualmente,
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mas que esta será encaminhada por e-mail aos presentes. Sra. Patrícia apresentou o panorama de

114

internação COVID-19, Anexo 1. 4. Estratégias Regionais de Educação Permanente em

115

Saúde: contribuições no combate à COVID 19. Sra. Juliana informou que a Superintendência

116

de Educação Permanente solicitou que fossem apresentados os dados regionais que foram

117

levantados por meio de um instrumento (Formulário FormGoogle) que objetivou identificar por

118

meio das CIES Regionais, as estratégias de Educação Permanente em Saúde desenvolvidas com

119

os profissionais da rede de atenção à saúde (treinamentos, capacitações e outras ações), que estão

120

na assistências aos pacientes acometidos pela COVID-19, bem como as necessidades advindas

121

deste processo, a fim de subsidiar o apoio remoto desta Superintendência, às 09 regiões/92

122

municípios do estado do Rio de Janeiro, dadas às imposições do período epidemiológico vigente.

123

Sra. Juliana informou os dados da apresentação, se desculpou por não conseguir apresentar

124

visualmente por problemas técnicos com a sua internet, e discorreu que esta será encaminhada

125

por e-mail aos presentes. 5. Determinação Judicial para pactuação do fechamento da Casa

126

de Saúde Cananéia. Dr. Daniel Elia, Coordenador de Atenção Psicossocial (CAPS) SES/RJ,

127

informou que a Casa de Saúde Cananéia, o município de Vassouras e o Estado do Rio de Janeiro

128

receberam uma Determinação Judicial do Ministério Público (MP) para realizar o fechamento da

129

Casa de Saúde Cananeia no prazo de 90 dias a partir do dia 24/04/2020. Dr. Daniel discorreu que

130

é praticamente impossível cumprir todo o processo de desinstitucionalização dos pacientes

131

dentro deste prazo, principalmente por conta da pandemia. Dr. Daniel informou que já

132

encaminhou relatórios dos pacientes ao MS e que a equipe de Saúde Mental da SES/RJ está

133

trabalhando com afinco junto as Coordenações Municipais de Saúde Mental dos municípios que

134

possuem pacientes internados neste nosocômio no processo de desinstitucionalização dos

135

pacientes. Dr. Daniel informou que entre as determinações está a de formalizar pactuação

136

regional envolvendo o município de Vassouras e as Secretariais Municipais de Saúde dos

137

municípios internantes a fim de que os leitos da Casa de Saúde Cananéia não sejam mais

138

utilizados , comunicando expressamente tal circunstância à Central Estadual de Regulação. Dr.

139

Daniel informou que como há municípios internantes de outras regiões, o que dificulta esta

140

pactuação, a Área Técnica decidiu formalizar esta determinação judicial na Plenária CIR CS,
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solicitando aos gestores e Coordenador da CREG CSF o compromisso de não solicitar e regular

142

internação de pacientes na Casa de Saúde Cananeia. Dr. Daniel informou que a CAPS realizou o

143

senso clínico e psicossocial, o Projeto Terapêutico de todos os pacientes internados, informou

144

esta decisão judicial por ofício à CREG CSF e a todos os municípios que possuem pacientes

145

internados e informou ao MP. Dr. Daniel informou que só não conseguiu fazer a Comissão

146

Revisora conforme solicitado porque a mesma por Portaria tem em sua composição o MP e o

147

mesmo não pode participar como parceiro em uma ação demandada por ele. Dr. Daniel informou

148

que esta problemática ocasionou na demora da constituição da Comissão Revisora, pois os

149

médicos que revisavam as internações psiquiátricas eram membros do MP, mas que

150

estabeleceram uma parceria com a UNIFESO para suprir essa carência de profissional

151

especializado e têm ocorrido reuniões semanais com a equipe de desinstitucionalização do

152

município de Vassouras. Dr. Daniel apresentou a situação atual da Casa de Saúde Cananeia,

153

informou a dificuldade enfrentada pelas Coordenações Municipais de Saúde Mental de

154

acompanharem seus pacientes, a continuidade de receber pacientes mesmo sem regulação e

155

propôs como encaminhamentos a serem trabalhados no GCR RAPS a rediscussão dos fluxos de

156

atenção à crise da Região, a rediscussão da PPI e implantação dos dispositivos RAPS

157

cofinanciados pelo Estado para acolhimento e acompanhamento dos pacientes. II. Pactuação: 1.

158

Aprovação da Ata da 1ª Reunião Extraordinária CIR/CS de 2020 realizada em 18/03/2020

159

por videoconferência. 2. Aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária CIR/CS de 2020

160

realizada em 19/02/2020 no município de Três Rios. 3. Aprovação da Ata da 4ª Reunião

161

Ordinária CIR/CS de 2020 realizada em 19/05/2020 por videoconferência. Dr. André

162

perguntou aos presentes se as Atas poderiam ser consideradas aprovadas. Todos anuíram e esse s

163

pontos de pautas foram pactuados. III. Informes: 1. Reiterar a solicitação realizada através

164

da Deliberação CIR CS nº11, de 18/03/2020, para que o Hospital de Traumatologia e

165

Ortopedia Dona Lindú, seja referência para a região Centro Sul para o tratamento do

166

Coronavírus/COVID-19. Dr. André discorreu que esse ponto de pauta foi trabalhado na 1ª CIR

167

CS Extraordinária realizada no mês de março e que a resposta da gestão da SES naquele

168

momento foi de que o HTO Dona Lindu continuaria com a sua demanda de ortopedia. 2.
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Cenário epidemiológico de Arboviroses e Sarampo. Sra. Janice apresentou o Cenário

170

Epidemiológico de Arboviroses e Sarampo e alertou para o aumento dos casos de Dengue e

171

Chikungunya na nossa região. Sra. Janice informou que entrou em contato com as Coordenações

172

Municipais de Vigilância em Saúde dos municípios de Areal e Mendes para alertar sobre o

173

atraso do envio dos lotes do SINAN NET, pois pode acarretar em perda de recurso. Sra. Janice

174

alertou para a Febre Maculosa que ocorre em todo o Estado, principalmente nas regiões

175

Noroeste, Serrana, Centro Sul e Médio Paraíba e que a taxa de letalidade média é em torno de

176

40% por apresentar sinais e sintomas similares aos de outros agravos como as arboviroses e

177

leptospirose, dificultando seu diagnóstico. Sra. Janice alertou que desde o ano de 2006 não havia

178

sido notificado nenhum caso de raiva humana e que em 2020 foi registrado um caso/óbito de

179

raiva humana no município de Angra dos Reis transmitido por um morcego infectado. Sra.

180

Janice apresentou o Cenário Sarampo e a Cobertura Vacinal acumulada de Tríplice Viral, por

181

região e dose, em crianças menores de 02 anos; a Cobertura Vacinal da 22ª Campanha contra

182

Influenza por município e grupo. Sra. Janice alertou para as baixas coberturas em gestantes,

183

crianças e puérperas, que precisam ter um olhar prioritário pela Atenção Básica neste momento.

184

Sra. Janice informou que encaminhou para os técnicos municipais a Nota Técnica SVS/SES RJ

185

nºº28/2020 que dispõe sobre a notificação de COVID e alertou para os principais destaques desta

186

versão: fechamento de casos com teste rápido, notificação de casos e-SUS VE e SIVEP-Gripe e

187

o fluxo de amostras para o LACEN. Dr. André agradeceu pelo alerta e discorreu que a Área

188

Técnica de APS/SES RJ terá um trabalho grande junto a Atenção Primária dos municípios no

189

sentido de uma retomada as atividades de rotina de forma que não perca a sua característica de

190

busca ativa no seu território, mesmo neste momento de pandemia. 3. COFI-RAPS. Dr. Daniel

191

informou que esta solicitação foi realizada pela Sra. Patrícia e esta informou que neste momento

192

de pandemia têm ocorrido muitos problemas nas internações psiquiátricas em leitos de Hospital

193

Geral, além dos problemas com as internações nas Clínicas Psiquiátricas e do processo de

194

desinstitucionalização dos pacientes. Sra. Patrícia informou que tem recebido relatos de

195

dificuldades na condução dos pacientes psiquiátricos, principalmente em função da pandemia,

196

mas que há necessidade de informação quanto ao prazo de implantação de dispositivos pactuados
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no Plano de Ação RAPS e que foram cofinanciados pelo Estado. Sra. Patrícia discorreu que na 2ª

198

Plenária da CIR CS realizada em fevereiro houve uma fala da Dra. Dilian sobre o prazo de

199

execução do cofinanciamento de que seria agora no mês de junho, o que causou preocupação,

200

pois estamos com as duas clínicas psiquiátricas da Região Centro Sul com orientação do

201

Ministério Público para fechamento das Portas de Entrada. Sra. Patrícia informou que a intenção

202

deste ponto de pauta era solicitar informações da CAPS no sentido da continuidade do

203

cofinanciamento, pois funcionaria como respaldo para as gestões dos municípios implantarem os

204

dispositivos requeridos no COFI-RAPS, principalmente as SRTs tão importantes no processo de

205

desinstitucionalização dos pacientes. Sra. Patrícia discorreu que, conforme conversado com o Dr.

206

Daniel pela manhã, a troca de Secretário Estadual de Saúde dificulta essa informação no

207

momento, mas que é importante deixar registrado em ATA. Dr. Daniel informou que a primeira

208

ação a ser realizada é a avaliação e monitoramento do primeiro momento do cofinanciamento de

209

2019 e a outra ação é trabalhar no cofinanciamento de 2020. Dr. Daniel discorreu que ocorreram

210

dois tipos de cofinanciamento: o de incentivo que visava à implantação de novos dispositivos

211

importantes no processo de desinstitucionalização dos pacientes e o de custeio em que o Estado

212

contribui com uma parcela menor para os dispositivos financiados pelo Ministério da Saúde e

213

uma parcela maior para aqueles dispositivos implantados que estavam aguardando o

214

financiamento por parte do Ministério da Saúde. Dr. Daniel informou que o foco do

215

cofinanciamento de custeio era auxiliar os municípios em que os serviços estivessem

216

funcionando com a sustentação destes sendo unicamente municipal, mesmo que tivessem alguma

217

pendência no SAIPS, até para que os municípios sanassem eventuais pendências que constassem

218

no SAIPS. Dr. Daniel informou que o prazo informado de 6 meses que termina agora em junho

219

é relacionado à resolução das pendências impeditivas para habilitação pelo Ministério da

220

Saúde. Dr. Daniel informou que houve o planejamento com garantia no orçamento para o

221

cofinanciamento nos primeiros meses no ano que vem e que estão trabalhando na viabilidade de

222

continuidade do mesmo. Sra. Patrícia informou que foi publicada a Portaria nº 1.147 de

223

18/05/2020 que estabeleceu recurso de implantação de 09 leitos para a Unidade de Referência

224

Especializada do Hospital Nossa Senhora da Piedade no município de Paraíba do Sul e que estes
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leitos serão inaugurados nesta sexta-feira, dia 26/06/2020. Dr. Daniel parabenizou a gestão de

226

saúde mental do município de Paraíba do Sul, discorreu que estes leitos atenderão também aos

227

municípios de Areal, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia e Três Rios. Dr. Daniel discorreu

228

que o momento é de trabalhar a habilitação destes leitos pelo Ministério da Saúde. Dra. Izabel

229

reiterou a informação da inauguração da Unidade de Referência Especializada no Hospital Nossa

230

Senhora da Piedade e informou que já ocorreu o credenciamento pelo Ministério da Saúde. Dra.

231

Izabel informou que ocorreu um atraso na licitação dos móveis da SRT, mas que foi resolvido e

232

que há a promessa de entrega dos mesmos em até 10 dias. Dra. Izabel informou que resolvida

233

essa pendência será implantada uma SRT para receber os 5 pacientes que estão internados na

234

Clínica de Repouso Três Rios. 4. Protocolo e fluxo de funcionamento dos leitos da Unidade

235

de Referência Especializada em Hospital Geral do Hospital Nossa Senhora da Piedade no

236

município de Paraíba do Sul. Dra. Izabel informou que o Protocolo e fluxo de funcionamento

237

dos leitos da Unidade de Referência Especializada em Hospital Geral do Hospital Nossa Senhora

238

da Piedade no município de Paraíba do Sul foi encaminhado por e-mail para apreciação e/ou

239

reformulação para as Apoiadores de Saúde Mental da SES/RJ, SE/CIR CS e Coordenações

240

Municipais dos municípios de Areal, Comendador Levy Gasparian, Três Rios e Sapucaia no dia

241

19/06/2020. Dra. Izabel solicitou que este documento seja pactuado na próxima reunião. 5. SEI-

242

08/002/004850/2019 – Deliberação CIR CS nº 06, de 02/05/2019 que pactua solicitação de

243

credenciamento/habilitação de SRT Tipo II e CIR CS nº 07, de 02/05/2019 que pactua

244

solicitação de credenciamento/habilitação de CAPS Tipo I para o município de Vassouras.

245

Sra. Patrícia informou o processo SEI que solicitava o Credenciamento/habilitação de um CAPS

246

Tipo I e uma SRT Tipo II para o município de Vassouras e que embora com Parecer favorável da

247

Área Técnica só ocorreu a publicação da Deliberação CIB/RJ nº 6.057 de 09/01/2020 que

248

pactuou o credenciamento/habilitação do CAPS Tipo I. Sra. Patrícia solicitou ao Dr. Daniel

249

auxílio no tocante ao encaminhamento para a CIB da solicitação de credenciamento/habilitação

250

da SRT Tipo II para o município de Vassouras. Dr. Daniel discorreu que há o cofinanciamento

251

estadual para a implantação de duas SRTs e o Dr. Leonardo informou que tem ciência do

252

cofinanciamento de implantação destes dois dispositivos, mas que tem uma SRT em fase de
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implantação e

que

esta

comporta

o quantitativo de pacientes que necessitam ser

254

desinstitucionalizados da Cananeia neste momento e, por isso reitera o pleito de credenciamento

255

e habilitação do Estado para que possa dar andamento no processo de habilitação pelo Ministério

256

da Saúde. Dr. Daniel discorreu que irá auxiliar neste processo. 6. Propostas de Emendas

257

Parlamentares nºs: 36000.3028972/02-000, no valor de R$ 700.000,00 e 36000.3028972, no

258

valor de R$ 100.000,00 de Incremento MAC e nºs: 36000.3046492/02 -000, no valor de R$

259

100.000,00 e 36000.3028542/02-000, no valor de R$ 2.200.000,00 de Incremento PAB do

260

município de Três Rios. Sra. Jaqueline informou as respectivas Propostas de Emendas

261

Parlamentares. 7. Solicita análise da Área Técnica para utilizar o saldo remanescente das

262

Propostas de Emendas Parlamentares nºs.: 14003-2014, no valor de R$ 40.196,46; 14004-

263

2014, no valor de R$ 40.329,14; 14005-2014, no valor de R$ 32.922,35; 14006-2014, no valor

264

de R$ 25.673,69; 14007-2014, no valor de R$ 33.511,17; 14012-2014, no valor de R$

265

31.303,85 e 14018-2014, no valor de R$ 9.867,70 de aquisição de equipamento e material

266

especializado para Atenção Primária à Saúde e nºs.: 11297536000/170 -01, no valor de R$

267

61.769,13; 11297536000/177-40, no valor de R$ 36.688,49; 11297536000/177-18, no valor de

268

R$ 33.075,17; 11297536000/177-44, no valor de R$ 5.862,63; 11297536000/177-45, no valor

269

de R$ 1.039,88; 11297536000/177-43, no valor de R$ 49.500,03 para estrutura de serviços

270

Atenção Básica a Saúde; 11297536000/1177-15, no valor de R$ 5.000,00 para aquisição de

271

Unidade Móvel e Termos de Compromisso nºs.: 1712240732247, no valor de R$ 178,00

272

para aquisição de Ambulância Básica e 172281955348, no valor de R$ 3.098,60 para

273

melhoria da estrutura de Consultório Odontológico. Sr. Edward informou a solicitação de

274

análise pela Área Técnica para utilizar o saldo remanescente das respectivas Propostas de

275

Emendas Parlamentares. 8. Solicitado correção da planilha anexa a Deliberação CIB -RJ nº

276

6.181, de 14/05/2020, que pactuou o Plano de Contingência do Estado do Rio de Janeiro de

277

enfrentamento ao COVID-19. Sra. Juliana informou a publicação da Deliberação CIB RJ nº

278

6.186 de 10/06/2020 que corrigiu a pactuação do Plano de Contingência da SES RJ para

279

enfrentamento da infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19). Sra. Juliana informou que

280

conferiu as planilhas anexas a esta deliberação e as mesmas estão corretas em relação a Região
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Centro Sul. 9. Envio ao MS das solicitações de habilitações UTIs Covid-19 dos municípios

282

de Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Sapucaia e Vassouras. Sra. Juliana informou que as

283

solicitações de habilitação dos leitos UTI COVID-19 dos municípios citados acima estão no

284

Ministério da Saúde para análise e publicação de Portaria de habilitação. 10. Cancelamento do

285

Chamamento Público Estadual e da regulação via SER dos leitos de UTIs Covid-19 – HUV

286

e HMLG. Dr. André informou que não possui ainda informação concreta sobre o cancelamento

287

do Chamamento Público para as UTIs COVID, pois o secretario de saúde anterior estava

288

revendo todos os contratos da saúde realizados e, hoje, ocorreu nova troca de secretário, mas que

289

esse assunto será prioridade na agenda e espera repassar informações o mais rápido possível. 11.

290

Atrasos dos repasses da contra partida da Assistência Farmacêutica (AF) básica pela SES

291

RJ. 12. Reajuste do valor per capita de contrapartida financeira da SES RJ para o

292

Cofinanciamento da Assistência Farmacêutica básica. Dr. André informou que o último

293

repasse da AF foi pago em janeiro de 2020, que conversou com a Superintendente e a

294

informação passada foi que a parte técnica esta organizada e que a espera consiste na análise

295

deste pagamento pela nova gestão. Dra. Izabel informou que este ponto de pauta é oriundo de um

296

Ofício do Ministério Público questionando como estava a contrapartida do governo estadual em

297

relação à farmácia básica. Dra. Izabel informou que a Sra. Patrícia repassou no grupo a

298

Resolução SES/RJ nº 1.045 de 27/05/2020 que estabelece a transferência de recursos financeiros

299

da contrapartida estadual para o financiamento do Componente Básico da Assistência

300

Farmacêutica relativa à competência 2020 e que permaneceu o valor de R$ 2,50 per capita, que é

301

um valor muito aquém da realidade. Dra. Izabel discorreu que este ponto de pauta tem como

302

objetivo levar ao conhecimento do Ministério Público a resposta da Área Técnica e a discussão

303

em CIR CS sobre essa problemática. 13. Previsão de retorno exames de colonoscopia para

304

diagnóstico de CA, realizados e pactuados pelo município de Três Rios (HCNSC). 14.

305

Previsão de retorno serviço de biópsia de pele e mama, broncoscopia, RNM e Colonoscopia,

306

realizados pelo município de Volta Redonda (Hospital Regional Zilda Arns). 15. Previsão

307

retorno dos serviços de exames USG, Tomografia e serviços de Ortopedia realizados pelo

308

Hospital Estadual Dona Lindú localizado no município de Paraíba do Sul. Dra. Izabel
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informou a preocupação sobre a realização de exames diagnósticos, principalmente para os

310

pacientes de oncologia, não só realizados em Três Rios. Dra. Izabel discorreu que é necessário

311

uma discussão e encaminhamento no sentido de diminuir a fila de pacientes que necessitam de

312

diagnóstico para entrar no serviço em função da não oferta dos exames diagnósticos. Sra. Juliana

313

discorreu que estes pontos de pauta constaram de última reunião CIR CS e que o município de

314

Três Rios e o Dr. Marcelo ficaram de dar o retorno. Dr. Marcelo informou que a

315

Superintendência de Regulação realizou uma visita ao HTO e que a intenção é a retomada dos

316

procedimentos eletivos para meados do mês de julho. Sra. Jaqueline informou que ainda não

317

consegue informar uma data de reinício dos exames, pois o Hospital Nossa Senhora da

318

Conceição possui internados muitos pacientes com COVID. Dra. Izabel discorreu que é

319

necessário aprofundar a fala com os prestadores porque para pacientes particulares os médicos

320

assumem os riscos na realização dos procedimentos, mas para os pacientes do SUS não há a

321

possibilidade de os mesmos também assumirem os riscos para realizar o exame e ter o

322

diagnóstico requerido. Dra. Izabel discorreu que o paciente oncológico é prioridade independente

323

de se estar em uma pandemia. Dra. Izabel solicitou que esse ponto não espere resolução até a

324

próxima CIR CS e que é necessário discussão da Câmara Técnica com o GT Regulação, além de

325

um encaminhamento por parte do Estado. Dra. Izabel perguntou à Dra. Camila se seria viável a

326

contratação deste exame pelo Consórcio e a mesmo ficou de verificar e dar o retorno. Dr. André

327

discorreu que essa é uma situação muito preocupante e que quanto aos procedimentos realizados

328

no Hospital Zilda Arns será necessário esperar o posicionamento do novo secretário estadual de

329

saúde. Dr. Marcelo informou que conseguiu um caminho via SER para dois exames realizados

330

no Hospital Regional Zilda Arns: o exame de rastreio de câncer de mama guiado por ultrassom

331

para o Hospital da Mulher no rio de Janeiro e para broncoscopia com biópsia para o Hospital

332

Ari Parreira em Niterói. Dr. Marcelo informou que está com dificuldades para os

333

procedimentos: biópsia de pele, ressonância magnética e colonoscopia. Os gestores solicitaram

334

ao Dr. Marcelo o levantamento dos exames em fila e o mesmo ficou de providenciar e

335

encaminhar para a Dra. Camila. 16. Ampliação dos procedimentos ambulatoriais no HTO

336

Dona Lindu. Dr. Marcelo Rubens informou que pleiteou à Superintendência de Regulação a
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ampliação de alguns procedimentos ambulatoriais que são realizados no HTO Dona Lindu, que

338

na semana passada foi feita a renovação do Termo de Referência, que tem a esperança de que as

339

suas solicitações sejam atendidas e que está aguardando a publicação no DOERJ para ciência e

340

divulgação do atendimento do pleito. 17. Demandas municipais para o procedimento

341

Ressonância Magnética. Dr. Marcelo informou que a Região Centro Sul apresenta uma grande

342

demanda pelo procedimento Ressonância Magnética e que aproveitando a renovação do Termo

343

de Referência pleiteou a Superintendência de Regulação a possibilidade de o HTO Dona Lindu

344

realizar também esse procedimento. Dr. Marcelo informou que a Superintendência acenou a

345

possibilidade de comprar o aparelho de Ressonância Magnética, mas que o desafio está na

346

infraestrutura do HTO, pois teria de diminuir um centro cirúrgico para a instalação deste

347

aparelho. Dr. Marcelo informou que no momento o HTO Dona Lindu tem uma demanda de

348

procedimentos muito grande em função do HINTO não estar operando com sua capacidade plena

349

e o HTO Dona Lindu estar absorvendo uma boa parte dessa demanda reprimida, mas que a

350

Superindência se comprometeu a intervir com ações de forma a conseguir atender a este pleito.

351

Dr. Marcelo solicitou aos municípios que encaminhem as suas demandas pelo procedimento de

352

ressonância magnética para o e-mail da SE/CIR CS para que a Sra. Patrícia as consolide em uma

353

planilha. Dr. Marcelo discorreu que a posse da demanda regional reprimida irá fortalecer esse

354

pleito junto a Superintendência de Regulação. 18. Recomendações Nota Técnica informativa

355

CCE-RJ nº 01/2020 aos Gestores Municipais em relação às Medidas de Segurança durante

356

a pandemia COVID-19 no âmbito do Programa Mais Médicos. Dr. André informou que esta

357

NT reforça os aspectos de segurança para o profissional da APS. Dr. André discorreu sobre a

358

dificuldade de conduzir a reunião em um dia tão triste para o corpo técnico da SES/RJ e

359

agradeceu a todos pela presença, parceria, gentileza e colaboração de sempre. Sra. Juliana

360

discorreu sobre a infelicidade do comentário que abarcou tantos funcionários tecnicamente

361

capazes em um conjunto que não os representa e agradeceu a presença de todos os municípios.

362

Dra. Suzane discorreu que todos estamos vivendo momentos difíceis com essa pandemia e além

363

disto necessitar conviver com a mídia que em determinados momentos, como hoje, que consegue

364

agir como desestimulante. Dra. Suzane discorreu que o importante é todos estarmos envolvidos
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no melhor para a nossa região e utilizar esses percalços como estímulo para melhorar ainda mais

366

a sua contribuição. A reunião foi encerrada às dezessete horas e vinte minutos, sem nenhum

367

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

368

Assistente da CIR CS, lavrei a presente Ata em treze de julho dois mil e vinte.

369
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