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1

Ao primeiro dia de setembro de dois mil e vinte, às quatorze horas e dezessete minutos, foi

2

realizada a 7ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Centro Sul do ano de 2020

3

através de videoconferência com a SES/RJ, com a presença dos seguintes membros:

4

Representante do Nível Central, André Schimidt; Suplente do Nível Central, Suzane Gattas;

5

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

6

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

7

Central de Regulação Regional Centro Sul Fluminense, Marcelo Rubens, Coordenadora do

8

Núcleo Descentralizado de Vigilância em Saúde, Janice Costa e Apoiadora do COSEMS/RJ,

9

Dilian Hill. Secretários (as) Municipais de Saúde: Márcia Paraízo (Areal), Fernando Reis

10

(Mendes), Camila Miranda (Miguel Pereira), Izabel Mendonça (Paraíba do Sul), Alessandra

11

Ferreira (Três Rios) e Leonardo Rocha (Vassouras). Suplentes: Joseane Faria (Comendador Levy

12

Gasparian), Maria Fátima Morra (Engenheiro Paulo de Frontin), Marcos Barros (Miguel

13

Pereira), Maria Aparecida Souza (Paracambi); Edward Leão (Paty do Alferes); Marília Gabriela

14

Teixeira (Sapucaia) e Romero Bandeira (Três Rios). A Plenária contou, portanto, com a presença

15

de 06 (seis) Secretários Municipais de Saúde: Areal, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul,

16

Três Rios e Vassouras e de 07 (sete) Suplentes: Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo

17

de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Sapucaia e Três Rios. Convidados:

18

Marcelle (Apoiadora SAPS/SES/RJ), Cláudia Lage (Coordenação Centrais de Regulação SES),

19

Luli (COSEMS/RJ), Ana Rigato (Área Técnica da Saúde da Criança SES/RJ), Letícia Doro

20

(APS Miguel Pereira), Gabriela (APS Três Rios) Erica Bretas (APS/CS CS Sapucaia) e Alcione

21

Leal (APS/CS CS Vassouras). Dr. André cumprimentou a todos e deu início à Plenária. I.

22

Apresentação: 1. Informes CT CIB/RJ e COSEMS/RJ. Dra. Dilian informou que já fez as

23

apresentações da Assembleia do COSEMS na reunião da Câmara Técnica na semana passada e

24

que os gestores que não estiveram presentes na Assembleia participaram da reunião da CIB/RJ.

25

Dra. Dilian lembrou que a prestação de contas dos cofinanciamentos do Estado precisa ser

26

realizada conforme o RAG, informando a meta, o cumprimento da meta e o prazo de execução

27

dos recursos. Dra. Dilian alertou que esta prestação de contas precisa ser entregue com urgência,

28

pois estão sendo publicados os novos cofinanciamentos, como o COFI-RAPS e o PREFAPS,
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entre outros. Dra. Dilian informou que encaminhou as publicações do período por e-mail e a

30

webinar que ocorrerá no dia 03/09/2020 às 14h sobre “Desafios e perspectivas da atuação da

31

vigilância na saúde do trabalhador na pandemia e na pós pandemia” com a participação de Rene

32

Mendes (ABRASTT) e do Dr. Mário Sérgio (SVEA/SVS/SES/RJ). 2. Monitoramento dos

33

casos de COVID-19 na Região Centro Sul. Por problemas com a conexão da internet não

34

ocorreu esta apresentação. Sra. Janice informou que o monitoramento foi encaminhado hoje para

35

o e-mail dos gestores e alertou que a Região Centro Sul ainda se encontra na faixa amarela

36

devido ao aumento de casos. Sra. Janice discorreu que hoje a Região apresenta um total de 6.526

37

casos confirmados e 226 óbitos e que a taxa de letalidade é de 4,6, considerada alta pelo

38

Ministério da Saúde e pelo Organização Mundial de Saúde. Informe 13. Cenário

39

epidemiológico de Arboviroses e Sarampo. Sra. Janice informou que na Região Centro Sul a

40

Arbovirose que predomina é a Dengue com uma taxa de 24,5 por cem mil habitantes. Sra. Janice

41

alertou para a queda das visitas domiciliares e discorreu que tem ciência que esta é decorrente da

42

pandemia. Sra. Janice alertou para o aumento de casos de Sarampo no Estado e lembrou que

43

ocorreu uma grande Campanha de vacinação contra Sarampo na Região. 3. Panorama de

44

ocupação dos leitos COVID CS. Sra. Patrícia apresentou a ocupação dos leitos e informou que

45

esta tabela não discrimina se são leitos de clínica médica ou de UTI. Sra. Patrícia informou que

46

os leitos clínicos COVID-19 CS que constam no Plano de Contingência estão conseguindo

47

absorver os pacientes. Sra. Patrícia informou que foi publicada a Portaria de habilitação dos

48

leitos de UTI COVID do Hospital Universitário de Vassouras e que os mesmos serão regulados

49

pelo SISREG. Sra. Patrícia informou que ao conversar com o Dr. Marcelo, CREG CSF,

50

observaram a impossibilidade de obter os dados através do sistema, pois antes os pacientes eram

51

regulados pelo SER que possibilitava o acompanhamento da regulação das solicitações de

52

transferências para UTI. Sra. Patrícia informou que este acompanhamento somente poderá

53

ocorrer com as informações encaminhadas pelos municípios e perguntou se poderiam dar

54

descontinuidade neste acompanhamento. Sra. Patrícia perguntou se acordavam e ninguém se

55

pronunciou. Sra. Patrícia informou que foi publicada a Deliberação CIB/RJ nº 6.224 de

56

13/08/2020 que pactuou a atualização do Plano de Resposta COVID-19 e que a única
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divergência apontada são os 05 leitos de UTI COVID-19 do Hospital Nossa Senhora das Dores

58

do município de Areal que na realidade são 05 leitos de suporte ventilatório, pois os 10 leitos

59

clínicos do município de Três Rios que funcionam, mas que constam como expansão, não podem

60

constar no Plano em decorrência do CNES informado pelo município não possuir leitos

61

cadastrados. Sra. Patrícia informou que na ATA da 6ªReunião Ordinária que será pactuada hoje

62

consta como anexo a planilha leitos COVID CS da Deliberação CIB-RJ nº 6.203 de 09/07/2020 -

63

ANEXO II PÁGINA 55 para resguardar o município de Areal caso haja alguma problemática.

64

Sra. Patrícia informou a Portaria nº 2.181 de 19/08/2020 que dispõe sobre o registro obrigatório

65

das internações COVID no e-SUS Notifica e apresentou uma tabela com a listagem dos hospitais

66

da Região Centro Sul que estão informando suas internações COVID e a periodicidade destas

67

informações no sistema. Sra. Patrícia alertou aos gestores sobre a importância deste registro no

68

sistema, pois esta portaria trás algumas sanções quanto ao não cumprimento do que dispõe.

69

Informe 10. Taxa de ocupação dos leitos UTI COVID-19. Dra. Dilian lembrou o Ofício

70

encaminhado aos gestores da Secretaria Extraordinária de COVID solicitando que a taxa de

71

ocupação dos leitos seja preenchida diariamente e discorreu que para o bem da regionalização e

72

compreensão de todos os gestores e da gestão compartilhada que os municípios indicassem um

73

ponto focal para repassar essas informações para que a Sra. Patrícia as repassem ao Estado. Sra.

74

Patrícia informou que este ponto está na pauta como informe e que inclusive colocou na

75

Apresentação da Reunião a Deliberação CIB/RJ nº 6.245 de 21/08/2020 que pactua o

76

preenchimento do formulário para informação das taxas de ocupação de leitos de enfermaria e

77

UTI, destinados a pacientes confirmados ou com suspeita de covid-19, dos municípios do ERJ.

78

Dr. Romero informou que o Ministério Público criou um Canal de Saúde para alimentar os dados

79

das internações COVID e que, além disto, o município de Três Rios precisa encaminhar ao MP

80

duas vezes por semana a listagem com a ocupação de leitos, número de casos novos e de óbitos.

81

Dr. Romero perguntou se mais algum município sofreu essa demanda pelo MP. Dr. Romero

82

discorreu que acha importante a ciência da taxa de ocupação de leitos, mas que esta é difícil de

83

ser calculada e acha que dará muito trabalho ao Dr. Marcelo, CREG CSF. Sra. Josiane informou

84

que o município de Comendador Levy Gasparian recebeu essa demanda e alertou aos gestores
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que como premissa para o cadastro no Canal de Saúde é necessário possuir Plano de

86

Contingência para a Atenção Primária e Plano de Contingência de Testagem da população. 4.

87

Financiamento Federal da APS. Sr. Luli apresentou o trabalho realizado pelo Grupo de

88

Estudos sobre o Financiamento da Atenção Básica realizado pelo COSEMS RJ e iniciou

89

demonstrando as mudanças no financiamento federal decorrentes da Portaria nº 2.979, de

90

12/11/2019 que instituiu o Programa Previne Brasil que passa a ser constituído por: capitação

91

ponderada; pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas. Sr. Luli informou

92

que no Componente Capitação Ponderada a Portaria 3.263 de 11/12/2019 instituiu recursos para

93

a implantação e fortalecimento das ações de cadastramento. Sr. Luli informou que o incentivo

94

financeiro foi equivalente ao valor de R$ 8.927,77 por eSF e que foi anunciada na 6ª Reunião

95

Ordinária da CIT a alteração do prazo desta portaria para até dezembro/2020, com intuito de

96

qualificar as ações de cadastramento na APS. Sr. Luli reiterou que os municípios precisam

97

cumprir a meta de cadastrar 70% dos usuários e que o não atingimento desta meta implica na

98

dedução de 30% do valor recebido. Sr. Luli informou a Portaria nº 47 de 28/08/2020 que

99

prorrogou o prazo da transição do “Previne Brasil – Capitação Ponderada” por mais duas

100

competências, até Outubro de 2020. Sr. Luli informou que foi realizado o cálculo sobre dados da

101

Portaria 3.263/19 e cadastros de junho de 2020 e apresentou o cenário dos municípios da Região

102

Centro Sul. Sr. Luli apresentou a evolução dos cadastros válidos, discorreu sobre as regras de

103

transição para 2020 e apresentou a previsão de impacto financeiro 2020 e 2021. Sr. Luli

104

informou que no Componente Desempenho foi publicada a Portaria 1.740 de 10/07/2020 que

105

estabelece que todas as equipes receberão os valores relativos ao alcance de 100% das metas,

106

dividindo-se todo o orçamento, igualmente entre todas as equipes e apresentou o cenário dos

107

municípios da Região Centro Sul. Sr. Luli discorreu sobre a dificuldade de identificação e

108

acompanhamento dos recursos no FNS do Componente Ações Estratégicas e apresentou o

109

cenário dos municípios da Região Centro Sul. Sr. Luli terminou a apresentação demonstrando o

110

cenário do Financiamento da Atenção Básica para os municípios da Região Centro Sul. 5.

111

Situação da Triagem Neonatal biológica (Teste do Pezinho) em tempos de pandemia. Sra.

112

Ana Rigato apresentou a situação da Triagem Neonatal na Região Centro Sul e alertou para as
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dificuldades com o preenchimento dos formulários pelos municípios e o quantitativo das

114

amostras retidas. Sra. Ana Rigato discorreu que a triagem neonatal a partir da matriz biológica,

115

“teste do pezinho,” é um conjunto de ações preventivas, responsável por identificar

116

precocemente indivíduos com determinadas doenças, para que sejam tratados em tempo

117

oportuno, evitando agravos e até a morte. Sra. Ana Rigato informou que para manter o fluxo e

118

aumentar a cobertura do teste do Pezinho, a Área Técnica da Saúde da Criança SES/RJ gostaria

119

de pactuar na Região Centro-Sul: a garantia da continuidade da coleta da triagem neonatal nos

120

municípios

121

portador semanalmente, entendendo o caráter essencial do exame, no Serviço de Referência em

122

Triagem Neonatal localizado no município do Rio de Janeiro. II. Pactuação: 1. Cobertura do

123

teste do Pezinho, pactuar a: Garantia da continuidade da coleta da triagem neonatal nos

124

municípios a todos os recém-nascidos e Garantia da entrega do material via

125

portador semanalmente, entendendo o caráter essencial do exame, no Serviço de

126

Referência em Triagem Neonatal localizado no município do Rio de Janeiro. Dr. André

127

discorreu que diante do exposto se os gestores acordavam com este ponto de pactuação. Todos

128

anuíram e este ponto de pauta foi pactuado. 2. Aprovação da Ata da 6ª Reunião Ordinária

129

CIR/CS de 2020 realizada em 21/07/2020 por videoconferência.

130

presentes se a Ata poderia ser considerada aprovada. Todos anuíram e esse ponto de pauta foi

131

pactuado. 3. Atualização do Plano de Ação Regional da Rede de Cuidados a Pessoa com

132

Deficiência Centro Sul. Sra. Juliana informou que esta atualização é uma solicitação da

133

Coordenação da Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência do Estado como demanda do

134

Ministério da Saúde. Sra. Juliana informou que a orientação foi a atualização dos Planos

135

Municipais e, por conseguinte, a Atualização do Plano de Ação Regional da Rede de Cuidados a

136

Pessoa com Deficiência Centro Sul. Sra. Juliana informou que os municípios encaminharam suas

137

atualizações para constar no Plano Regional que foi consolidado pela Sra. Giseli Ferreira,

138

Coordenadora Regional da Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência da Região Centro Sul.

139

Dr. André perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e este ponto de pauta foi pactuado. 4.

140

Escalonamento dos pleitos para a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) na

a

todos

os

recém-nascidos

e

a

garantia

da

entrega

do

material via

Dr. André perguntou aos
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Região Centro Sul. Sra. Juliana apresentou a última planilha pactuada de escalonamento de

142

pleitos. Ocorreu um debate acerta das prioridades dos municípios relacionadas aos pleitos e

143

alterada a ordem dos mesmos. Dr. André perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e este

144

ponto de pauta foi pactuado, conforme Anexo 1. 5. Projeto de Equipe Multiprofissional de

145

Atenção Especializada em Saúde Mental / Unidades Ambulatoriais Especializadas

146

(AMENT) do município de Engenheiro Paulo de Frontin. Sra. Patrícia informou que no PAR

147

RAPS 2019-2021 na Ação implantar AMENT, segundo a Portaria nº 5.888/2017 o município de

148

Engenheiro Paulo de Frontin informou que implantaria este dispositivo. Sra. Patrícia informou a

149

necessidade de pactuar este Projeto para inserir no SAIPS e solicitar habilitação ao Ministério da

150

Saúde. Dr. André perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e este ponto de pauta foi

151

pactuado. 6. Solicitação de credenciamento e habilitação de 20 leitos de Unidade de Terapia

152

Intensiva Pediátrico Tipo II no Hospital Universitário de Vassouras no respectivo

153

município. Dr. Leonardo informou a solicitação de credenciamento e habilitação de 20 leitos de

154

Unidade de Terapia Intensiva Pediátrico Tipo II no HUV. Sra. Juliana informou que ocorreu um

155

pleito anterior de credenciamento e habilitação de dez leitos desta especialidade que será

156

cancelado em função do aumento do quantitativo de leitos ofertados. Dr. André perguntou se

157

todos acordavam. Todos anuíram e este ponto de pauta foi pactuado. 7. Indicação para os

158

Cursos da parceria SES/TCE: Curso de Qualificação de Multiplicadores na Saúde e Curso

159

de Metodologias aplicadas à Educação Permanente em Saúde. Sra. Juliana informou que os

160

dois cursos são completamente on-line e que é necessário pactuar os nomes dos participantes.

161

Sra. Juliana informou que foram acordados na CIES CS os seguintes nomes: Curso de

162

Qualificação de Multiplicadores na Saúde: Patrícia Dias Ribas (SE/CIR CS), Luciana de Freitas

163

Seves Duarte (SMS Miguel Pereira), Juraci Meyer de Souza Cardoso e Letícia Lazarine de

164

Abreu (SMS Três Rios) e Curso de Metodologias aplicadas à Educação Permanente em Saúde:

165

Manoel Vicente Alves e Thaís Moraes da Silva Reis (SMS Paracambi), Leilainne Ramos Coelho

166

(SMS Paraíba do Sul) e Natália Ananias Fialho Moraes (SMS Sapucaia). Sra. Juliana informou a

167

importância de liberar esses profissionais nos horários de aula para que possam realizar o curso.

168

Dr. André perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e este ponto de pauta foi pactuado. 8.

6

Assessoria de Regionalização
Comissão Intergestores Regional Centro Sul

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR CS AMPLIADA COM CT CS – 01/09/2020
169

Retificação da Deliberação CIR CS nº 08 de 19/02/2020 que pactuou a indicação da

170

Coordenação do GRC RCPD CS para compor o Grupo Condutor da Rede de Cuidados da

171

Pessoa com Deficiência Estadual para incluir o suplente. Sra. Juliana informou que na

172

reunião do GCR RCPD foi acordado que o Sr. Edward Leão iria compor o Grupo Condutor

173

RCPD Estadual como suplente da titular, Sra. Giseli Ferreira, Coordenadora Regional do GCR

174

RCPD. Dr. André perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e este ponto de pauta foi

175

pactuado. III. Informes: 1. Prestação de contas dos recursos de Educação Permanente

176

Regional Centro Sul alocados no município de Paraíba do Sul. Sra. Juliana discorreu que o

177

detalhamento da prestação de contas foi encaminhado por e-mail em função da pauta extensa e

178

informou que há o valor de R$ 71.697,80 em conta. Sra. Juliana informou que o valor de R$

179

142.495,00 referentes à Portaria nº 4.033/2010 que foi direcionado ao Estado para que este

180

transferisse para o município de Paraíba do Sul não foi depositado conforme demonstrado pelos

181

extratos constantes na prestação de contas e que a Coordenação de Educação Permanente da SES

182

irá verificar o que ocasionou esta problemática. Sra. Juliana informou que a CIES CS irá

183

atualizar o quadro de capacitações para utilizar este recurso. 2. Solicitar a retificação da

184

Deliberação CIB/RJ nº 5.890 de 19/07/2019 que pactuou as referências em Alta

185

Complexidade Cardiovascular do ERJ em função de não constar no Anexo II as

186

Referências de Serviços para as regiões do Médio Paraíba e Centro Sul. Sra. Patrícia

187

discorreu que o Dr. Marcelo, CGRC CSF, verificou que a Deliberação CIB/RJ nº 5.890 de

188

19/07/2020 que pactuou as referências em Alta Complexidade Cardiovascular do ERJ em função

189

de não constar no Anexo II as Referências de Serviços para as regiões do Médio Paraíba e

190

Centro Sul. Sra. Patrícia discorreu que é importante solicitar esta retificação. Dr. André deu

191

como encaminhamento uma CI solicitando a retificação desta Deliberação. 3. Necessidade

192

Urgente de referência em Gestação de Alto Risco (GAR) para a Região Centro Sul. Dr.

193

Fernando informou que tem encontrado muita dificuldade na regulação de pacientes gestantes de

194

Alto Risco em função da não habilitação ainda do Hospital Universitário de Vassouras (HUV)

195

como GAR. Dr. Fernando informou que o município de Mendes possui 16 pacientes grávidas

196

com obesidade, hipertensão e diabetes e que antes da pandemia quando as gestantes
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completavam 36 semanas de gestação elas eram encaminhadas para o HUV e marcava a cesárea,

198

mas que agora este fluxo de atendimento não está atendido. Dr. Fernando informou que na

199

reunião da Câmara Técnica foi orientado que o município entrasse em contato com a

200

Coordenação da Rede Cegonha Estadual que marcou uma reunião para discutir esta pauta no dia

201

10/09/2020 às 14h por videoconferência. Dr. Fernando informou que Mendes tinha três gestantes

202

em fila e que uma foi transferida via SER para o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, uma

203

que apresentava muita gravidade foi transferida por meio político e a outra continua em fila. Sra.

204

Juliana discorreu a importância de discutir o fluxo das gestantes de alto risco na Rede Cegonha e

205

reiterar a importância de o HUV ser contemplado com essa habilitação. 4. Solicitação de

206

informações quanto à previsão do retorno do aporte financeiro do Estado à Maternidade

207

Laurindo José Ferreira do município de Paracambi. Sra. Maria Aparecida informou a

208

abertura da maternidade do município de Paracambi e discorreu que tem atendido a gestantes de

209

vários municípios, como por exemplo: Japeri, Mesquita, Queimados, Volta Redonda e

210

Vassouras. Sra. Maria Aparecida informou que na Plenária CIB em que foi pactuada a dedução

211

do aporte financeiro mensal de R$ 157.706,09 em função da não abertura da maternidade e que

212

estes valores retornariam ao Teto Financeiro de Paracambi logo após inicio das atividades dos

213

serviços, bem como apresentação de produção nos sistemas de informação do SUS. Sra. Maria

214

Aparecida informou que o município de Paracambi pleiteou o retorno deste aporte financeiro por

215

ofício através do processo SEI-080001/017720/2020 e solicita o apoio da Região Centro Sul e

216

SE/CIR CS no tocante a este pleito. Dr. André orientou a aguardar o pronunciamento da SES e

217

que acompanhará este pleito junto a Área Técnica. 5. Solicitação de aporte financeiro estadual

218

para custeio do Hospital Municipal de Sapucaia. Sra. Patrícia informou o pleito do Dr.

219

Arquimedes de aporte financeiro estadual para o Hospital Municipal de Sapucaia e discorreu que

220

o mesmo tem previsão de possuir 30 leitos para o atendimento de clínica médica em geral e que

221

está com previsão de dois meses para a conclusão das obras. 6. Informações relacionadas ao

222

Acordo de Cooperação Técnica realizado entre a SES/RJ e o município de Sapucaia, no

223

valor de R$ 2.751.640,00 para aparelhamento das unidades de saúde básicas, de alta e

224

média complexidade. Sra. Patrícia discorreu que o Dr. Arquimedes solicitou informações
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relacionadas ao Acordo de Cooperação Técnica realizado entre a SES/RJ e o município de

226

Sapucaia, no valor de R$ 2.751.640,00 para aparelhamento das unidades de saúde básicas, de

227

alta e média complexidade. Dr. André discorreu que todos os municípios possuem seus projetos

228

e pleitos individuais e que no espaço da CIR tem-se trabalhado com fluxos mais

229

institucionalizados e que entende que utilizar este espaço para formalizar os pleitos individuais

230

pode acarretar em perda de direcionamento de inclusão de informes. 7. Posicionamento quanto

231

ao andamento das solicitações das UTIs COVID-19 dos municípios de Miguel Pereira e

232

Paraíba do Sul e da solicitação de renovação da habilitação de UTI Covid-19 do município

233

de Três Rios. Sra. Patrícia informou que foram publicadas as Portarias de habilitação de leitos

234

UTI COVID-19 nºs.: nº 2.147 de 14/08/2020 para cinquenta leitos em Vassouras e 2.145 de

235

14/08/2020 para cinco leitos em Sapucaia. Sra. Patrícia informou que estas habilitações foram

236

realizadas através do fluxo antigo e que as restantes precisaram reencaminhar novos Ofícios

237

seguindo a normativa vigente e os gestores de Miguel Pereira e Paraíba do Sul informaram que

238

as solicitações de habilitação estavam aguardando a assinatura do Secretário de Saúde Estadual.

239

Sra. Patrícia informou que foi averiguar estas informações no SEI e que as mesmas procedem,

240

mas relatou que não conseguiu visualizar no sistema a solicitação de renovação de habilitação do

241

município de Três Rios. Sra. Patrícia informou que o respectivo ofício foi encaminhado para a

242

SAECA através do e-mail saeca@saude.rj.gov.br com cópia para a SE/CIR CS no dia

243

10/08/2020. Sra. Patrícia informou que orientou aos gestores que entrassem em contato com a

244

Karen da SAECA para solicitar informações no tocante ao andamento destes processos. Ocorreu

245

um debate e os gestores solicitaram que fosse encaminhado uma CI solicitando informações

246

acerca destes pleitos. Dr. André solicitou a Sra. Juliana o encaminhamento desta CI. 8. Ofício n°

247

516/PJTCV/20 de 29/03/2020 do MPRJ – recebido pelo Prefeito do município de Miguel

248

Pereira questionando se o município de Miguel Pereira possui interesse na formalização de

249

Convênio para utilização das vagas na Instituição de Longa Permanência para Idosos

250

(ILPI) que será construída no Município de Vassouras. Dr. Leonardo discorreu que o

251

dispositivo de ILPI é relacionado à Secretaria de Assistência Social e não da Secretaria de Saúde.

252

Sr. Marcos informou que o município de Miguel Pereira está com dificuldade de responder a
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esse ofício e que o mesmo também foi direcionado aos municípios de Engenheiro Paulo de

254

Frontin, Mendes e Paty do Alferes. Os representantes destes municípios discorreram que ainda

255

não receberam este ofício. Dra. Dilian orientou que o município encaminhe um ofício a

256

Vassouras questionando se está será implantada uma Instituição de Longa Permanência para

257

Idosos e, caso seja, se será pactuada regionalmente. Dra. Dilian discorreu que o Dr. Leonardo

258

pode responder informando que a ILPI é um dispositivo asilar relacionada à Secretaria de

259

Assistência Social e não da Secretaria de Saúde. Sra. Dilian informou que com este trâmite os

260

municípios demandados podem responder ao Ministério Público. 9. Situação da demanda

261

locorregional e acesso a procedimentos ambulatoriais e hospitalares especializados não

262

COVID -19. Dr. André discorreu que este ponto de pauta pode ser melhor trabalhado na reunião

263

do mês que vem, que foi uma solicitação da Assessoria de Regionalização através do contato

264

com outras Regiões de Saúde que resultou na preocupação do olhar para com os procedimentos e

265

ações que não estavam sendo realizados em função da COVID-19. Dr. André discorreu que

266

informou à Assessoria de Regionalização que essa questão tem sido trabalhada na nossa região

267

por solicitação do município de Paraíba do Sul e corroborada pelos demais municípios. Dr.

268

André discorreu que com o avançado do tempo de reunião considera melhor a condução deste

269

ponto de pauta para a próxima reunião, pois há a questão do planejamento e reorganização destes

270

serviços de forma a minimizar essa problemática. Dra. Alessandra informou que está tendo

271

dificuldade com os prestadores e que precisará rever as pactuações, pois no mesmo espaço aonde

272

era realizado um determinado quantitativo de procedimentos por dia, com as novas regras de

273

redução de riscos de contágio está ocorrendo uma redução da oferta de procedimentos muito

274

significativa. Dra. Alessandra já solicitou ao prestador a informação de qual é a real capacidade

275

de absorver os procedimentos realizados por ele e que, além disso, há procedimentos em que o

276

município de Três Rios é a referência, como por exemplo, a mamografia, e o prestador, por

277

problemas de espaço está sinalizando que se ele tiver de optar entre assumir toda a demanda

278

regional e deixar de ofertar o procedimento, ele deixará de ofertar. Dra. Alessandra discorreu que

279

não pode deixar que isto ocorra, pois é um procedimento muito importante em função do

280

diagnóstico em oncologia. Dra. Alessandra discorreu que as medidas de redução dos riscos de
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contágio estão encarecendo o sistema, pois o profissional vinha ao município uma única vez por

282

semana para atender a agenda e está precisando vir três ou quatro vezes por semana para poder

283

dar conta da programação. Dra. Alessandra discorreu que o prestador está negociando o valor do

284

procedimento em função do exposto. Dra. Alessandra discorreu que os cofinanciamentos foram

285

suspensos em função da pandemia, mas que se houver o retorno, terá de ocorrer um

286

planejamento no sentido de verificar qual a capacidade que poderá ser ofertada, sem esquecer da

287

demanda reprimida gerada pela pandemia. Dra. Alessandra discorreu que a PPI está a cada

288

momento mais distante da realidade e que este é um importante ponto de reflexão. Dr. André

289

discorreu que este é um ponto de preocupação e que acha pertinente delegar este estudo para

290

algum grupo técnico, pois este é o período de rever o planejamento, pois, principalmente, os

291

exames diagnósticos de câncer, se não forem realizados ocasionam um diagnóstico tardio e

292

agravamento da doença. Sra. Juliana discorreu que foi solicitado aos Coordenadores Municipais

293

de Regulação que encaminhassem suas demandas reprimidas a SE/CIR CS para consolidação e

294

posterior discussão em um GT Regulação ampliado com Câmara Técnica, mas que somente os

295

municípios de Areal, Paraíba do Sul e Vassouras encaminharam. Sra. Patrícia discorreu que o

296

cenário mudou, pois não é necessário apenas saber a demanda reprimida dos municípios, mas

297

também o quanto cada município executor pode ofertar e a que valor. Sra. Patrícia solicitou aos

298

demais municípios encaminhadores que enviem suas demandas reprimidas para a SE/CIR CS e

299

que os municípios executores encaminhem o que poderão ofertar e a que valor, pois munidos de

300

informação os técnicos poderão elaborar um estudo do quantitativo que poderá ser ofertado dos

301

procedimentos requeridos. Dr. André discorreu que tem ciência de que os municípios estão

302

sobrecarregados com a pandemia e o processo eleitoral, além da escassez dos técnicos que

303

ocupam várias funções importantes em seus territórios, mas que considera importante priorizar

304

esta pauta. Dr. André deu como encaminhamento o agendamento de uma reunião para discutir

305

esse ponto de pauta. 11. Questionário para diagnóstico acerca da estrutura de planejamento

306

em saúde dos municípios do estado do Rio de Janeiro, em face da pandemia da Covid-19.

307

Dra. Suzane informou que os municípios de Areal, Miguel Pereira, Paty de Alferes e Três Rios

308

ainda não encaminharam e reiterou a importância do preenchimento e encaminhamento deste
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questionário. Dra. Suzane informou que têm ocorrido reuniões entre a SES/RJ, COSEMS/RJ e

310

Ministério Público para a construção de um projeto mais robusto de apoio aos municípios em

311

relação aos instrumentos de planejamento. 12. Identificação das necessidades de investimentos

312

prioritários dos Estados nos componentes da Rede Cegonha. Dr. André que esta é uma

313

solicitação do Ministério da Saúde que foi encaminhada por e-mail no dia 25/08/2020 contendo o

314

link do formulário a ser preenchido. Sra, Juliana informou que este formulário tem o objetivo de

315

identificar as necessidades de investimentos prioritários dos Estados nos componentes da

316

Rede Cegonha para execução de obras (reforma e ampliação) e aquisição de equipamentos e

317

materiais permanentes. Sra. Juliana solicitou que o link do formulário seja divulgado para as

318

maternidades do seu território que realizam parto e integram a Rede Materno Infantil do SUS

319

e, apoiem para que a resposta seja dada com brevidade dentro do prazo solicitado. O prazo

320

para preenchimento e envio deste formulário é até o dia 31/08/2020. 14. Propostas de

321

Emendas Parlamentares nºs: 360003213902/02-000, no valor de R$ 445.371,00 e

322

360002884632/01-900, no valor de R$ 500.000,00 de custeio MAC; 360002884602/01-900, no

323

valor de R$ 500.000,00 de custeio PAB e 360003220382/02-000, no valor de R$ 100.000,00

324

de custeio dos serviços PAB COVID para o município de Vassouras. Dr. Leonardo informou

325

as Propostas de Emendas Parlamentares. 15. Utilização dos recursos das Propostas de

326

Emendas

327

11216262000/1177-10, no valor de R$ 3.400,00; 11216262000/1180-02, no valor de R$

328

128.900,00; 11216262000/1177-15, no valor de R$ 100.000,00, de equipamentos para APS;

329

11216262000/1180-03, no valor de R$ 21.100,00; 3306201712282/0145-06, no valor de R$

330

25.000,00 e 3306201712191/6159-46, no valor de R$ 50.000,00 de equipamentos para AP-SB

331

para o município de Vassouras. Dr. Leonardo informou a utilização dos recursos destas

332

Propostas de Emendas Parlamentares. 16. Propostas de Emendas Parlamentares nºs: 14003-

333

2014; 14004-2014; 14005-2014; 14006-2014; 14007-2014; 14012-2014 e 14018-2014 para

334

aquisição

335

11297536000/1170-40, 11297536000/1170-18, 11297536000/1170-44, 11297536000/1170-45,

336

11297536000/1170-43, 11297536000/1170-15 para aquisição de equipamento e material

Parlamentares

de

nºs:

equipamento

11216262000/1180-01,

e

material

no

permanente

valor

e

de

R$300.000,00;

11297536000/1170-01,
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permanente da Atenção especializada e 1712240732247 para aquisição de ambulância do

338

município de Paty do Alferes. Sr. Edward informou as Propostas de Emendas Parlamentares.

339

17. Solicitação de Remanejamento de recursos da PPI – procedimentos Média

340

Complexidade Ambulatorial/Hospitalar por Abrangência/Referência - do munícipio de

341

Paracambi. Sra. Patrícia informou a solicitação de remanejamento de recursos da PPI do

342

município de Paracambi. 18. Atualização dos Planos de Ação Regionais: Rede Cegonha e

343

RUE. Sra. Juliana informou que a atualização do PAR da Rede Cegonha iniciará com as

344

discussões dos fluxos das gestantes de Alto Risco que ocorrerá na reunião do dia 10/09/2020 e

345

que é necessário retomar as reuniões do GCR RUE para iniciar a atualização do referido Plano.

346

19. Informações sobre as solicitações de Habilitações do município de Vassouras. Sra.

347

Juliana informou que a SE/CIR CS está acompanhando por solicitação do município de

348

Vassouras as solicitações de habilitações para o HUV junto a Área Técnica e SEI e discorreu que

349

está a disposição para auxiliar nos pleitos regionais de habilitação dos demais municípios.

350

INCLUSÃO: 20. Realização de uma nova Mostra Regional de experiências exitosas NASF-

351

AB. Dr. André informou que este informe foi uma solicitação do GT AB que nas duas últimas

352

reuniões tem contado com a presença dos NASFs e estão preparando uma Nova Mostra Regional

353

de experiências exitosas NASF-AB no formato on-line. Dr. André agradeceu a presença de

354

todos. A reunião foi encerrada às dezessete horas e vinte minutos, sem nenhum outro ponto

355

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

356

CIR CS, lavrei a presente Ata em vinte e dois de setembro dois mil e vinte.
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