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1

Ao vigésimo primeiro dia de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas e vinte minutos, foi

2

realizada a 6ª 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

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

8

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

9

(Areal), Camila Miranda (Miguel Pereira); Diego Almeida (Paracambi); Izabel Mendonça

10

(Paraíba do Sul); Alessandra Ferreira (Três Rios) e Leonardo Rocha (Vassouras). Suplentes:

11

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

12

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

13

Leonardo Vasconcellos (Paraíba do Sul); Edward Leão (Paty do Alferes); Erica Bretas

14

(Sapucaia) e Alcione Leal (Vassouras). A Plenária contou, portanto, com a presença de 06 (seis)

15

Secretários Municipais de Saúde: Areal, Miguel Pereira, Paracambi, Paraíba do Sul, Três Rios e

16

Vassouras e de 09 (nove) Suplentes: Areal, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de

17

Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Sapucaia e Vassouras.

18

Membros da Câmara Técnica: Stefan Vieira (Areal); Joseane Faria (Comendador Levy

19

Gasparian); Maria Fátima Morra (Engenheiro Paulo de Frontin); Raquel Leal (Mendes), Marcos

20

Barros (Miguel Pereira); Leonardo Vasconcellos (Paraíba do Sul); Edward Leão (Paty do

21

Alferes); Erica Bretas (Sapucaia) e Alcione Leal (Vassouras). Convidados: Daniel Elia

22

(Coordenação de Atenção Psicossocial SES/RJ); Leandro Abal e Cláudia Lage (Coordenação

23

Centrais de Regulação SES); Ana Luísa França (Apoiadora GDS/SES); Rhanna e Alexandra

24

(Residentes da Fiocruz na SAB); Renan Silva (Assessoria de Regionalização); Marciel Furtado

25

(Coord. Planejamento SMS Areal e Coord. Regional GCR Planejamento Integrado Regional),

26

Luciana Almeida e Danielle Aquino (NDVS CS) e Gabriel Aguiar (Coordenador Epidemiologia

27

SMS Comendador Levy Gasparian). Dr. André cumprimentou a todos, solicitou uma rodada de

28

apresentação e deu início à Plenária.

I. Apresentação: 1. Informes CT CIB/RJ e

1

Assessoria de Regionalização
Comissão Intergestores Regional Centro Sul

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR CS AMPLIADA COM CT CS – 21/07/2020
29

COSEMS/RJ. Dra. Dilian informou o I Congresso Virtual do CONASEMS com o tema

30

“Diálogos para o encerramento da gestão, com duração de 4 meses e encontros semanais todas as

31

sextas-feiras. Dra. Dilian informou que o Congresso também vai contar com uma edição especial

32

da “Mostra Brasil, aqui tem SUS” com apresentações exitosas no enfrentamento à COVID-19

33

nos municípios, que Três Rios tem um trabalho inscrito e solicitou aos gestores que também

34

façam inscrição das suas experiências exitosas. Dra. Dilian informou as Webnars do

35

COSEMS/RJ que estão disponibilizadas no youtube: Atenção Primária à Saúde em tempos de

36

COVID-19 realizada no dia 05/06/2020; Organização de Rede Municipal de Saúde com ênfase

37

na APS para enfrentamento da pandemia: A experiência de Florianópolis realizada no dia

38

22/06/2020; Flexibilização do Distanciamento Social e interiorização do COVID-19 no Estado

39

do Rio de Janeiro realizado no dia 03/07/2020; Comunidades de Práticas de Saúde: O

40

protagonismo cidadão na pandemia – 1º Encontro Virtual Ideia SUS realizado no dia

41

26/06/2020; Estratégia de ampliação da testagem para COVID-19 no ERJ: como e quando:

42

realizada no dia 16/07/20202; As Relações Federativas no SUS e o enfrentamento da COVID-19

43

realizada no dia 29/09/2020 e Painéis de Monitoramento de dados na APS que será realizado no

44

dia 23/07/2020. Dra. Dilian informou as Notas Técnicas do CONASEMS: a referente aos saldos

45

financeiros em conta no dia 31 de dezembro de 2019 pela Lei complementar nº 172; a referente

46

às considerações sobre a utilização dos recursos provenientes da Portaria GM/MS nº 1.666, de

47

01/07/2020, a Nota Técnica jurídica nº 05/2020 COVID-19 que versa sobre a Lei Complementar

48

nº 173/2020 e despesa com pessoal e a referente a Recomendações para o encerramento da

49

Gestão Municipal da Saúde – 2ª Edição. Dra. Dilian informou os municípios que homologaram

50

os dados do 2º bimestre do SIOPS: Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paracambi,

51

Paty do Alferes e Vassouras. Dra. Dilian informou a Portaria nº 1.792 de 17/07/2020 que torna

52

obrigatória a notificação ao Ministério da Saúde no prazo de até 24 horas de todos os resultados

53

de testes diagnóstico para detecção da COVID-19, realizados por laboratórios da rede pública,

54

rede privada, universitários e quaisquer outros, em todo território nacional e a nº 42 de

55

16/07/2020 que prorroga o prazo da etapa de transição da captação ponderada do Programa

56

Previne Brasil até a competência financeira do mês de agosto. Dr. André discorreu que é
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importante mais esta prorrogação do prazo do novo financiamento do Ministério da Saúde e que

58

há a garantia de receber o 3º quadrimestre integral, independente de avaliação de desempenho.

59

Dr. André informou que no último GT de Atenção Básica a Área Técnica da SES se prontificou

60

a auxiliar as Coordenações a fazerem uma previsão de receita, que os municípios da Região

61

Centro Sul estão em um limiar que não é de todo ruim em comparação a outras regiões e que em

62

um momento em que se interioriza da epidemia não é a melhor opção intensificar a ação de

63

cadastro de forma ampla. Dr. André discorreu que a previsão de receita vai possibilitar a cada

64

gestão tomar as melhores decisões no sentido de melhorar o desempenho da sua APS, como por

65

exemplo, identificar quais os territórios que estão com pouca cobertura de cadastro e que

66

apresentem um cenário epidemiológico sobre controle de forma a intensificar nestes a ação de

67

cadastro. Sr. Stefan fez um destaque para a apresentação do Plano de Monitoramento para a

68

tomada de decisão para a COVID no ERJ que embasará para a tomada de decisão tanto no

69

tocante ao critério de isolamento e tomada de decisões para o enfrentamento da pandemia. Sr.

70

Stefan informou que o Plano é baseado em dois eixos: o epidemiológico e a capacidade do

71

Sistema de Saúde, onde cada eixo possui três indicadores. Sr. Stefan discorreu que cada

72

indicador tem um peso de acordo com a porcentagem atingida e terá uma classificação com um

73

nível de risco para cada tipo de indicador e que através disto o Estado realizará um cálculo aonde

74

adotará um critério de distanciamento para esse resultado alcançado por região. Sr. Stefan

75

informou que na Região Centro Sul, apesar da variação do número de óbitos e da variação do

76

número de casos ter atingido uma taxa alta de positividade, o Estado avaliou que a nossa região

77

apresenta um critério de risco moderado. Sr. Stefan informou a Portaria nº 510 de 16/06/2020

78

que inclui leito e habilitação de Suporte Ventilatório Pulmonar para atendimento exclusivo dos

79

pacientes da COVID- 19 e discorreu que é importante destacar a atualização dos leitos COVID

80

no ERJ e a inclusão dos Leitos de Suporte Ventilatório, nova modalidade de financiamento pelo

81

Ministério da Saúde. Sr. Stefan solicitou que constasse em Ata que o município de Areal inseriu

82

no SAIPS a proposta de adesão a essa modalidade de financiamento e recebeu como orientação

83

que necessita constar no Plano de Contingência Estadual e que é necessária a inserção no

84

sistema de um ofício da SES solicitando essa habilitação e ratificando as informações da Nota
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Técnica da Anvisa e a disponibilidade de equipamentos e Recursos Humanos requeridos na

86

respectiva portaria. Sr. Stefan informou que na Região Centro Sul essa habilitação foi solicitada

87

pelos municípios de Areal, Paracambi e Vassouras, mas que na Deliberação CIB nº 6.203 de

88

09/07/2020 publicada no IOERJ hoje não constou os leitos de Vassouras. Sr. Stefan solicitou ao

89

Dr. André apoio na SAECA no tocante a essa problemática e Dr. André se comprometeu a

90

auxiliar neste processo. Dr. André solicitou a Sra. Alcione que verifique com o gestor sobre a

91

posição desta solicitação do município de Vassouras. 2. Monitoramento dos casos de COVID-

92

19 na Região Centro Sul. Sra. Danielle apresentou o monitoramento dos casos de COVID-19

93

por município e discorreu sobre a preocupação do aumento dos números de casos positivados e

94

de óbitos. Sra. Danielle discorreu sobre a inconsistência dos números apresentados pelo

95

Monitoramento Regional em relação aos números apresentados pelo Estado e relatou a

96

dificuldade enfrentada pelos técnicos em relação às inconsistências apresentadas pelo e-SUS VE.

97

Sra. Danielle informou que apenas os municípios de Engenheiro Paulo de Frontin, Sapucaia e

98

Vassouras informam os casos de Síndrome Gripal. Sra. Danielle apresentou a Curva de

99

monitoramento das taxas de Incidência acumulada de COVID-19, por municípios na nossa

100

região apresentada na CIB/RJ e demonstrou preocupação em relação aos municípios de

101

Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira e Paty do Alferes cujas incidências estão

102

muito inferiores em relação à incidência da nossa região e em relação aos municípios de Areal,

103

Sapucaia e Vassouras cujas incidências estão muito acima da incidência do Estado. 4. Planilha

104

de atualização dos leitos COVID CS pactuada na CIB/RJ, Panorama de ocupação dos

105

leitos COVID CS e Regulação via SER das solicitações de transferência UTI COVID. Dr.

106

Marcelo informou que recebeu um relatório da SES/RJ com informações da diminuição de

107

internações em enfermaria no ERJ, mas que as internações em UTI têm subido de forma

108

gradativa e que na data de hoje a taxa de ocupação dos leitos UTI nos Hospitais de Gestão

109

Estadual é de 41,6%. Dr. Marcelo informou que na semana passada essa taxa era de 33%, o que

110

acarreta em aumento de 8,6% e que deve ser muito bem avaliado a questão do isolamento social,

111

do uso de máscara e de todas as questões que levam a esse aumento da demanda por internação

112

em UTI COVID. Dr. Marcelo discorreu que a Sra. Patrícia irá detalhar o material que
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prepararam, pois não está se sentindo bem e está com sintomas de COVID. Sra. Patrícia

114

informou que como na última reunião ocorreram três apresentações distintas do cenário COVID

115

CS foi pensado em trazer um novo olhar, no sentido de não analisar somente o cenário de

116

internações e regulação, mas também a utilização dos leitos e como eles estão representados no

117

Plano de Contingência Estadual. Sra. Patrícia apresentou a planilha de leitos pactuada na última

118

CIB e demonstrou preocupação com os dez leitos clínicos implantados e em funcionamento do

119

município de Três Rios que constam como ampliação, pois pode acarretar algum problema para

120

com o Ministério da Saúde que preconiza em suas habilitações que os leitos constem no Plano

121

Estadual. Sra. Patrícia apresentou a planilha que demonstra a distribuição dos pacientes

122

internados por município e demonstrou que em sua maioria estão conseguindo manter os seus

123

munícipes nos seus leitos clínicos e que o município de Três Rios está conseguindo absorver, na

124

medida do possível, os pacientes de Comendador Levy Gasparian que não possui hospital. Sra.

125

Patrícia informou a preocupação com o município de Sapucaia, pois há uma distribuição dos

126

pacientes para outras UTIs. Sra. Patrícia informou que há quinze pacientes da Região Centro Sul

127

internados nos hospitais do Rio de Janeiro transferidos via SER através da CREG CSF. Sra.

128

Patrícia discorreu que de forma geral a Região Centro Sul vem cumprindo o seu papel no sentido

129

de absorver seus pacientes conforme pactuado no Plano de Resposta de Emergência ao

130

Coronavírus no ERJ. Sra. Patrícia apresentou a planilha do levantamento de necessidades dos

131

municípios em relação a camas, ventiladores e monitores solicitada pelo Ministério da Saúde

132

para atendimento a pacientes COVID e informou que embora conste que o município de Mendes

133

não necessita de nenhum equipamento que posteriormente o município encaminhou solicitação e

134

que espera que o pleito seja atendido. Dr. André repassou um questionamento da Dra. Camila no

135

tocante ao quantitativo de – 10 leitos UTI Pediátricos. Sra. Patrícia informou que essa

136

informação foi corrigida na Deliberação CIB/RJ nº 6.203 publicada hoje e decorreu de um erro

137

de publicação anterior que constava que Miguel Pereira ia implantar 10 leitos de UTI Pediátrica.

138

Sr. Stefan discorreu que também não entendeu constar 5 leitos de UTI no Hospital Nossa

139

Senhora das Dores, mas que acertou essa divergência solicitando a alteração destes por 5 leitos

140

de suporte ventilatório. Dra. Dilian informou que não foram somente os leitos clínicos de Três
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Rios que não constaram nesta última publicação, que todos os leitos de Mangaratiba, Região da

142

Baía de Ilha Grande, também não constaram. Dra. Dilian informou que está tentando entrar em

143

contato com a Dra. Tatiana da SAECA sobre a problemática dos leitos, pois há a preocupação

144

com os kits de entubação que serão fornecidos pelo Ministério da Saúde. Dr. André discorreu

145

que tanto o Sr. Stefan quanto a Dra. Dilian têm auxiliado muito nas questões da região nas

146

reuniões da CT da CIB e na Assembleia do COSEMS quanto à revisão e acerto do quantitativo

147

dos leitos e que é importante toda essa problemática constar em Ata para a formalização destes

148

pontos. Dr. Marcelo discorreu que acabou de ser informado que os municípios de Areal, Paraíba

149

do Sul e Três Rios estão com a capacidade máxima de ocupação de leitos nesse momento. Dr.

150

André agradeceu a região pelo excelente trabalho técnico desenvolvido em todos os pontos

151

discutidos nestes três pontos de apresentação. Dr. André deu como encaminhamento que esta

152

apresentação seja encaminhada por e-mail aos gestores em conjunto com as portarias e

153

deliberações publicadas para análise pelos gestores e que conste como anexo a planilha com os

154

leitos publicada e a planilha com os leitos implantados solicitados através de ofício pelos

155

gestores. II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 5ª Reunião Ordinária CIR/CS de 2020

156

realizada em 22/06/2020 por videoconferência.

157

poderia ser considerada aprovada. Todos anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado. 2. Grade

158

de Referência Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência Centro Sul. Sra. Juliana informou

159

que este ponto de pauta foi uma solicitação da Coordenação Geral de Saúde da Pessoa com

160

Deficiência e foi discutida na reunião do GCE RCPD na reunião que ocorreu no dia 15/07/2020.

161

Sra. Juliana informou que essa Grade de Referência demonstra a situação atual da Rede,

162

seguindo o fluxo da PPI, Sra. Juliana informou que esta grade precisa ser pactuada na CIR CS

163

para posterior pactuação em CIB, para que conste na atualização do Plano Estadual conforme

164

solicitado pelo Ministério da Saúde. Sr. Edward informou que não consegue encaminhar os

165

pacientes de Paty de Alferes para Nova Iguaçu, que averiguou na PPI do seu município e não

166

conseguiu visualizar esses recursos. Sr. Edward solicitou que fosse encaminhada pela SAECA a

167

PPI atualizada e informou que gostaria que o município de Paty do Alferes fosse referenciado

168

para o município de Niteroi. Sra. Juliana informou que esta Grade de referência não é definitiva e

Dr. André perguntou aos presentes se a Ata
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que pode ser alterada em função das necessidades e novos pleitos de cada região, mas que há a

170

necessidade de pactuação do Plano Estadual neste momento e que os Planos Regionais serão

171

discutidos e atualizados e o produto destas atualizações serão pactuadas em CIR CS e

172

encaminhadas para a Área Técnica. Dr. André deu como encaminhamento que ocorra um

173

encontro do GCR RCPD CS para discussão desta Grade e que os municípios que também são

174

referenciados para Nova Iguaçu verifiquem se há necessidade de alteração da mesma. Dr. André

175

discorreu que a proposta de atualização desta Grade advinda desta reunião seja discutida na

176

próxima reunião da CT CS e pactuada na respectiva CIR CS. Dr. André informou que levará essa

177

questão para a Dra. Tatiana da SAECA. Dr. André perguntou se todos estavam de acordo com

178

este encaminhamento. Todos anuíram e este ponto de pauta foi pactuado. 3. Protocolo de

179

Acolhimento da Maternidade Laurindo José Ferreira no município de Paracambi. 4.

180

Inclusão da Maternidade Laurindo José Ferreira no município de Paracambi no Plano de

181

Ação da Rede Cegonha da Região Centro Sul. Dr. André parabenizou o Dr. Diego e a toda

182

equipe pela reabertura da maternidade. Dr. Diego agradeceu a todos por todo o apoio recebido

183

durante o processo de reestruturação das instalações e serviços do Hospital Municipal Dr.

184

Adalberto da Graça no município de Paracambi. Dr. Diego informou a abertura do Centro de

185

Imagem com a implantação do tomógrafo que foi de vital importância no diagnóstico de COVID

186

nesta pandemia e, agora, a reabertura da Maternidade que possibilita que as parturientes tenham

187

seus bebes no próprio município. Dr. Diego solicitou a inclusão da maternidade no Plano de

188

Ação da Rede Cegonha da Região Centro Sul e passou a palavra a Sra. Cora, responsável técnica

189

pela maternidade, para apresentar o Protocolo de Acolhimento. Sra. Cora apresentou o Protocolo

190

de Acolhimento. Sra. Juliana e Dr. André parabenizaram o excelente trabalho apresentado. Dr.

191

André discorreu que agora é importante trabalhar no remanejamento da PPI para estabelecer o

192

fluxo de atendimento na referida maternidade. Dr. Diego informou que os referidos

193

remanejamentos serão pontos de pauta da próxima reunião. Dr. André perguntou se todos

194

acordavam. Todos anuíram e estes pontos de pauta foram pactuados. 5. Protocolo e Fluxo para

195

funcionamento da Unidade de Referência Especializada em Hospital Geral (URE-HG) no

196

Hospital Nossa Senhora da Piedade no munícipio de Paraíba do Sul. Sra. Patrícia apresentou
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o Protocolo e Fluxo de funcionamento da URE-HG elaborado pela Coordenação de Saúde

198

Mental do município de Paraíba do Sul, informou que o mesmo foi apreciado pelas

199

Coordenações de Saúde Mental dos municípios referenciados e pela CAPS da SES. Dr. Daniel

200

Elia parabenizou a Dra. Izabel pela implantação deste dispositivo e discorreu que é um grande

201

avanço tanto para os usuários de saúde mental do município de Paraíba do Sul quanto para os

202

dos municípios referenciados. Dr. André perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e este

203

ponto de pauta foi pactuado.

204

Especializada em Saúde Mental / Unidades Ambulatoriais Especializadas (AMENT) do

205

município de Paraíba do Sul. Sra. Patrícia informou que no PAR RAPS 2019-2021 na Ação

206

implantar AMENT, segundo a Portaria nº 5.888/2017 o município de Paraíba do Sul informou

207

que implantaria dois dispositivos. Sra. Patrícia informou que o primeiro foi implantado no mês

208

de novembro de 2019 e conforme o cronograma de implantação o segundo será implantado no 2º

209

semestre de 2020 e necessita de pactuar este Projeto para inserir no SAIPS e solicitar habilitação

210

ao Ministério da Saúde. Dr. Daniel Elia discorreu que segundo o Ministério da Saúde este

211

dispositivo não necessita de apreciação da CAPS SES RJ conforme os outros serviços, mas que

212

gostaria de ter acesso a este Projeto para que possa acompanhar e auxiliar no que for necessário.

213

Sra. Patrícia se comprometeu a encaminhar o mesmo por e-mail. Dr. André perguntou se todos

214

acordavam. Todos anuíram e este ponto de pauta foi pactuado. III. Informes: 1.

215

Remanejamento recursos da PPI – procedimento Média Complexidade Hospitalar por

216

Abrangência - leitos em Hospital dia - do munícipio de Petrópolis para o munícipio de

217

Paraíba do Sul. Sra. Juliana informou que o município de Paraíba do Sul já encaminhou o

218

Ofício de ciência da retirada deste recurso da PPI para o município de Petrópolis por e-mail e

219

que está passando como informe em CIR CS para Parecer da CT CS, conforme Fluxo de

220

Remanejamento pactuado em CIB. Dr. André perguntou aos técnicos presentes se acordam com

221

o referido remanejamento e todos anuíram. Sra. Patrícia informou que realizará o Parecer e

222

encaminhará via SEI juntamente com o Ofício do município solicitando este remanejamento

223

conforme Fluxo estabelecido. 2. Programa de cofinanciamento, fomento e inovação da Rede

224

de Atenção Psicossocial (COFI-RAPS). Dr. Daniel Elia discorreu que a CAPS SES realizou

6. Projeto de Equipe Multiprofissional de Atenção
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uma proposta de Resolução de cofinanciamento para tentar garantir o recurso de custeio dando

226

ênfase nos recursos não habilitados pelo Ministério da Saúde que são os serviços sem pendências

227

no SAIPS e os serviços do FIRHME-RAPS que não serão mais habilitados pelo Ministério da

228

Saúde. Dr. Daniel Elia discorreu que necessita que os municípios respondam o ofício

229

encaminhado pela CAPS SES solicitando a prestação de contas deste recurso, contendo o

230

planejamento de gastos do financiamento, seja executado, em execução ou em planejamento de

231

execução. Dr. Daniel Elia informou que a prestação de contas deste recurso pelos municípios é

232

uma demanda da Procuradoria do Estado e que estas respostas irão subsidiar o pleito da

233

continuidade deste cofinanciamento. Dr. Daniel Elia discorreu que gostaria de dar um retorno

234

quanto a SRT Tipo II do município de Vassouras e informou que como este dispositivo ainda não

235

foi implantado não ocorreu a visita técnica pela CAPS SES e que só após estas duas ações que

236

poderá ser encaminhada à CIB RJ para pactuação de Credenciamento e Habilitação. 3.

237

Cenário epidemiológico de Arboviroses e Sarampo. Sra. Luciana informou que em 2020

238

ocorreu uma redução de 86% nas notificações de casos de Dengue no Estado em relação ao

239

mesmo período de 2019, porém ocorreu um aumento de 12,6% do aumento de casos na Região

240

Centro Sul. Sra. Luciana alertou sobre o aumento dos casos de Dengue. Luciana informou o

241

Alerta raiva nº 1 e informou que a SES RJ propôs a realização da Campanha de vacinação

242

animal contra a raiva no período de 08/09 a 11/12 para todos os 92 municípios do Estado e a

243

logística de vacinação compreenderá que as vacinas e seringas serão disponibilizadas pelo

244

Ministério da Saúde e SES/RJ e os insumos e RH necessários pelas secretarias municipais de

245

saúde. Sra. Luciana alertou para a priorização da digitação e vacinação dos acidentes envolvendo

246

morcego. Sra. Luciana informou os casos de Sarampo notificados na Região Centro Sul em

247

2020: 01 em Comendador Levy Gasparian, em Mendes e 02 em Paty do Alferes. Sra. Luciana

248

informou a Cobertura Vacinal Acumulada de Tríplice Viral em crianças menores de 02 anos da

249

Região Centro Sul: 1ª dose 30,77 e 2 1ª dose 24,18. Sra. Luciana informou que até o dia

250

06/07/2020 os municípios de Areal, Mendes e Paracambi não atingiram a meta de acima de 90%

251

de Cobertura Vacinal 22ª Campanha Contra Influenza. 4. Prorrogação até 31 de agosto da

252

Estratégia de Vacinação contra o Sarampo, com foco na população de 20 a 49 anos e sobre
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o período para a realização das Campanhas Nacionais de Vacinação no segundo semestre

254

de 2020. Sra. Juliana reforçou o ponto de informe acima apresentado na CIR/RJ. 5. Discussão

255

sobre o papel dos Hospitais da Região na Atenção às Redes Temáticas em Saúde. Dra.

256

Izabel discorreu que quer tratar deste ponto de pauta em dois tópicos e que em primeiro lugar

257

gostaria de falar sobre os fluxos de encaminhamento dos pacientes para os Hospitais de

258

referência, principalmente em obstetrícia. Dra. Izabel informou que recebeu por e-mail um

259

Ofício do Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição (HCNSC) informando que os

260

municípios da região não estão respeitando o fluxo de obstetrícia, que os encaminhamentos

261

estavam sendo realizados de médico para médico, que alguns pacientes estão entrando como

262

vaga zero pelo SAMU e destacou que o município de Paraíba do Sul era o que mais estava dando

263

problema. Dra. Izabel informou que a Sra. Patrícia Toledo, diretora do HCNSC, neste ofício

264

citou o caso de situações: uma gestante com mandando judicial para laqueadura tubária

265

concomitante à cesárea e o caso de um recém nascido que foi transferido após contato entre os

266

pediatras dos hospitais dos dois municípios. Dra. Izabel discorreu que o e-mail contendo o

267

referido Ofício foi copiado para o Ministério Púbico, Defensoria Pública, Conselho Regional de

268

Farmácia, CONASS, CONASEMS, SES/RJ e Ministério da Saúde. Dra. Izabel discorreu que

269

considerou este ato tanto um desrespeito para com ela, enquanto gestora do município de Paraíba

270

do Sul, quanto para com a Dra. Alessandra, enquanto gestora do município de Três Rios. Dra.

271

Izabel discorreu que a vaga zero é prerrogativa do médico regulador do SAMU e que se ocorreu

272

contato entre médicos de duas Unidades Hospitalares sobre a transferência de um paciente não

273

respeitando o fluxo de regulação esse assunto deveria ter sido encaminhado à gestão do

274

município de Três Rios para que este entrasse em entendimento com a gestão do município que

275

causou o transtorno para que ambos acertassem o fluxo de encaminhamento dos seus pacientes

276

segundo o Protocolo de Regulação estabelecido. Dra. Izabel discorreu que trouxe este ponto de

277

pauta, pois gostaria de registrar em Reunião da CIR CS toda a sua indignação para com o

278

referido prestador e, também, para registrar que os espaços de discussão estabelecidos sejam

279

respeitados. Dra. Izabel discorreu que o segundo ponto é propor uma discussão das Áreas

280

Temáticas da Urgência e Emergência e da Rede Cegonha com a questão da obstetrícia, ou seja,
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discutir com os grupos técnicos onde os fluxos não estão funcionando e traçar diretrizes para

282

fortalecer o fluxo de encaminhamentos dos pacientes para os hospitais referenciados. Dr. André

283

reforçou a importância das discussões dentro dos grupos condutores e o fortalecimento das

284

Redes de Atenção. 6. Solicitação da regulação de ortopedia do Hospital HTO Dona Lindu,

285

situado no município de Paraíba do Sul, seja realizada exclusivamente pela CREG CSF.

286

Sra. Juliana informou que esta solicitação veio do Grupo de Trabalho Regulação e, também, da

287

Câmara Técnica e alguns gestores, pois têm ocorrido muitos problemas com a regulação dos

288

pacientes no Hospital HTO Dona Lindu. Sra. Juliana discorreu que a Região Centro Sul não tem

289

gerência dos pacientes que estão aguardando para realizar procedimentos, pois esta regulação é

290

realizada pela REUNI. Sra. Patrícia discorreu que os técnicos têm ciência de que o Hospital HTO

291

Dona Lindu tem gestão estadual, mas que esta solicitação foi fundamentada após constatação de

292

que o Hospital Zilda Arns, localizado no município de Volta Redonda, também de gestão

293

estadual, ser regulado pela Central de Regulação Regional do Médio Paraíba. Dr. Marcelo

294

informou que tem recebido muita reclamação de pacientes na fila da REUNI aguardando

295

regulação para joelho, ligamento, menisco, artrose reversa de ombro, entre outros. Dr. Marcelo

296

discorreu que às vezes tem pacientes graves e os municípios ligam solicitando ajuda e a CREG

297

CSF não tem gerencia sobre essa regulação. Dr. Marcelo discorreu que tem sido muito

298

questionado pelos técnicos da Câmara Técnica e pelos gestores no por que a CREG CSF não

299

pode regular esses pacientes se na região do Médio Paraíba essa regulação é feita pela regional.

300

Dr. André discorreu que será importante buscar essa resposta com a Área Técnica de Regulação

301

do Nível Central da SES/RJ e trazer para a próxima reunião. Dr. Marcelo informou que já levou

302

esse questionamento para a Superintendência de Regulação. Dra. Cláudia Lage discorreu que

303

está com o Dr. Leandro Abal, Coordenador das Centrais de Regulação da SES/RJ,

304

acompanhando a reunião e informou que esta proposta está sendo avaliada e em breve darão o

305

retorno. Sra. Juliana discorreu que o Dr. Marcelo é um grande parceiro da Região Centro Sul e se

306

colocou à disposição para auxiliar no que for necessário. 7. Informações referentes à execução

307

dos recursos financeiros, provenientes das Portarias Ministeriais dos anos 2007 a 2011, da

308

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Sra. Juliana discorreu que é necessário
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retomar as discussões da CIES CS e que solicitou a Sra. Sara Gonçalves, Superintendência de

310

Educação Permanente (SUPEP) da SES/RJ, que auxilie no processo de reorganização da CIES

311

CS. Sra. Juliana informou que esse ponto de pauta é uma solicitação do Ministério da Saúde

312

através da SUPEP sobre as informações referentes à execução destes recursos financeiros. Sra.

313

Juliana informou que passou essa solicitação por e-mail para a Dra. Izabel e que se colocou à

314

disposição para auxiliar no que for necessário. 8. Atualização dos Planos de Ação Regionais:

315

Rede Cegonha, RUE e RCPD. Sra. Juliana informou que a SE/CIR CS irá realizar a

316

Atualização dos Planos de Ação Regionais da Rede Cegonha, Urgência e Emergência e Rede de

317

Cuidados a Pessoa com Deficiência. 9. Resolução SES nº 2052, de 24 de junho de 2020, que

318

dispõe sobre o reinício de consultas ambulatoriais, exames e procedimentos cirúrgicos

319

eletivos no Estado do Rio de Janeiro. Sra. Juliana informou que a SE/CIR CS já solicitou aos

320

Coordenadores Municipais de Regulação que encaminhem a demanda reprimida para

321

consolidação e agendamento da reunião do GT Regulação ampliado com CT CS e que apenas os

322

municípios de Areal e Paraíba do Sul responderam. Sra. Juliana solicitou aos gestores o apoio

323

quanto ao retorno deste encaminhamento. Dr. Marcelo discorreu que é de suma importância que

324

os municípios limpem a fila de solicitações no SER, pois as mesmas começaram a ser reguladas

325

e muitos pacientes já realizaram o exame ou vieram a óbito e não comparecem para a realização

326

do exame. Sra. Patrícia lembrou que ficou como encaminhamento na reunião anterior que a

327

CREG CSF fizesse um levantamento dos exames que são realizados no Hospital Zilda Arns e,

328

em consequência, ainda não serão disponibilizados para regulação e encaminhasse a Dra. Camila

329

para verificar a possibilidade de realização pelo Consórcio. Sra. Patrícia informou que o Dr.

330

Marcelo encaminhou esse levantamento e perguntou se havia algum retorno. Sr. Marcos

331

informou que irá verificar com a Dra. Camila. 10. Pauta de distribuição do medicamento

332

oseltamivir. Sra. Juliana informou que a Nota Técnica SAFIE/SGAIS/SES/RJ nº 04/2020 foi

333

encaminhada por e-mail. 11. Orientações quanto à prestação de contas dos recursos para o

334

combate ao Covid-19 nos Instrumentos de Planejamento. Dr. André discorreu que a Dra.

335

Monica Almeida, Assessoria de Planejamento em Saúde, deu esse informe nas Reuniões da

336

Câmara Técnica da CIB e na CIB. Dr. André discorreu que caso haja qualquer dúvida todos tem
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o contato da Sra. Suzane e que a mesma ajudará a sanar qualquer dúvida que ocorra. Sr. Marciel

338

discorreu que nas reuniões citadas acima foi orientado pela Dra. Monica que além do apoio

339

quanto à prestação de contas destes recursos, ocorrerá também um apoio quanto à inclusão das

340

ações do COVID nos Planos Municipais de Saúde e nas alterações na PAS e no DIGISUS. Sr.

341

Marciel informou que a orientação foi que antes de qualquer alteração nestes documentos para

342

aguardar o apoio do Estado, mas que o Ministério Público está cobrando o envio dos Planos

343

alterados. Sr. Marciel solicitou ao Dr. André apoio no tocante ao auxílio para com esta Área

344

Técnica se já existe alguma previsão para que este apoio aconteça. Dra. Dilian informou que faz

345

parte do Grupo Técnico que está elaborando este apoio e que a proposta é a realização de um

346

Seminário com as Regiões, que estão cientes da necessidade de alterar a PAS e o DIGISUS e

347

solicitou que os municípios que já tenham sido demandados por algum órgão de controle sobre

348

estas alterações que encaminhem esta demanda por e-mail porque isto irá subsidiar para futuras

349

ações. 12. Projeto de Conectividade para Unidades de Saúde da Família (USF). Dr. André

350

informou que alguns municípios da Região Centro Sul foram contemplados e que foi

351

encaminhado o link com o formulário do Ministério da Saúde por e-mail. 13. Oficina de

352

“Planejamento em Saúde Bucal” sobre retomada das atividades. Dr. André informou que a

353

oficina já se encontra na 2ª etapa e que se algum município que foi contemplado tiver qualquer

354

problema em participar que está à disposição para auxiliar no que for necessário. 14.

355

Capacitação de multiplicadores sobre Prevenção e Controle de Infecção pelo Novo

356

Coronavírus na Atenção Primária em Saúde. Dr. André informou que esta capacitação é uma

357

parceria com o Médicos sem Fronteiras e que estão entrando em contato com as coordenações

358

municipais para que realizem a inscrição. 15. Seminário Virtual em referência ao Dia

359

Estadual de Conscientização, Mobilização e Combate à Hanseníase. Sra. Ana Luísa divulgou

360

o Seminário de Hanseníase que será realizado no dia 05/08/2020 que é o dia estadual de

361

enfrentamento da Hanseníase e tem como objetivo analisar os indicadores epidemiológicos e

362

operacionais do estado do Rio de Janeiro, problematizando e enfatizando a importância das

363

rotinas de vigilância e os desafios no enfrentamento da Hanseníase em meio à pandemia do

364

COVID-19. Sra. Ana Luíza informou que encaminhará o link de inscrição para a SE/CIR CS e
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que será um prazer contar com a presença de todos. Dr. André agradeceu a presença de todos. A

366

reunião foi encerrada às dezessete horas e vinte minutos, sem nenhum outro ponto levantado

367

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

368

lavrei a presente Ata em onze de agosto dois mil e vinte.

14

