Assessoria de Regionalização
Comissão Intergestores Regional Centro Sul

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR CS AMPLIADA COM CT CS – 02/10/2020
1

Ao segundo dia de outubro de dois mil e vinte, às quatorze horas e quinze minutos, foi realizada

2

a 8ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Centro Sul do ano de 2020 através

3

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

4

Nível Central, André Schimidt; Suplente do Nível Central, Suzane Gattas; Secretária Executiva

5

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

6

Intergestores Regional Centro Sul, Patrícia Ribas; Coordenador da Central de Regulação

7

Regional Centro Sul Fluminense, Marcelo Rubens, Coordenadora do Núcleo Descentralizado de

8

Vigilância em Saúde, Janice Costa e Apoiadora do COSEMS/RJ, Dilian Hill. Secretários (as)

9

Municipais de Saúde: Márcia Paraízo (Areal), Fernando Reis (Mendes), Camila Miranda

10

(Miguel Pereira), Izabel Mendonça (Paraíba do Sul) e Leonardo Rocha (Vassouras). Suplentes:

11

Joseane Faria (Comendador Levy Gasparian), Raquel Leal (Mendes), Marcos Barros (Miguel

12

Pereira), Maria Aparecida Souza (Paracambi) e Erica Bretas (Sapucaia – solicitado pelo gestor).

13

A Plenária contou, portanto, com a presença de 05 (cinco) Secretários Municipais de Saúde:

14

Areal, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul e Vassouras e de 05 (cinco) Suplentes:

15

Comendador Levy Gasparian, Mendes, Miguel Pereira, Paracambi e Sapucaia. Convidados:

16

André Ramos, Luciane Velasque e Aline Costa (Subsecretaria Extraordinária das Ações

17

Governamentais Integradas da COVID-19) e Jaqueline Lopes (CT SMS Três Rios). Dr. André

18

cumprimentou a todos e deu início à Plenária. Dra. Dilian solicitou se a apresentação poderia

19

iniciar pela apresentação do Dr. André Ramos em função de o mesmo precisar participar de outra

20

reunião. Todos acordaram. I. Apresentação: Organização da Rede Assistencial para Covid

21

19, com definição da necessidade e prioridades de leitos, compondo o Plano Estadual de

22

enfrentamento à COVID. Dr. André informou que esta apresentação é uma Proposta para

23

discussão sobre a rede de atenção hospitalar ao COVID-19 na Região Centro Sul e que tem como

24

objetivos confirmar o quantitativo de leitos informados no Plano de Contingência ao COVID-19;

25

discutir regionalmente as proporções entre leitos de UTI Covid e Não Covid considerando o

26

cenário atual da pandemia e demais enfermidades; discutir o cenário de ocupação de leitos para

27

COVID considerando o percentual mínimo para habilitação junto ao Ministério da Saúde e

28

analisar cenário de oferta de leitos com base na necessidade epidemiológica. Dr. André informou
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que o método utilizado para a apresentação é o do Diagnóstico Comparativo e que tráz as

30

informações pactuadas em CIB/RJ comparadas ao Censo de leitos da Sec. COVID através de

31

diversas fontes de consulta; o Cenário atualizado da pandemia COVID – capacidade instalada,

32

fila de espera e evolução epidemiológica; o Cenário da capacidade instalada e fila de espera para

33

enfermidades Não COVID; as taxas de ocupação por estabelecimento de saúde (e-SUS VE) e,

34

após abrir espaço para discussão sobre eventuais necessidades de adequação de perfil de leitos.

35

Dr. André Ramos realizou a apresentação. Sra. Luciane apresentou o cenário COVID-19, a taxa

36

de ocupação de leitos em enfermaria e UTI COVID por Região de Saúde, as solicitações de

37

habilitação de UTI COVID e as concedidas pelo Ministério da Saúde. Sra. Luciane apresentou

38

comparativo dos leitos existentes na Região Centro Sul realizado através do censo e os

39

constantes do Plano de Contingência e solicitou aos gestores uma atualização dos mesmos. Dr.

40

André parabenizou a apresentação e solicitou que ocorresse uns 15 minutos de discussão aberta

41

antes da atualização dos leitos. Sra. Juliana discorreu que gostaria que antes dessa atualização

42

fosse realizada a apresentação realizada pela Sra. Patrícia acerca dos leitos clínicos e de UTI

43

COVID, dos Centros de Triagem, um desdobramento das solicitações de habilitação de UTI

44

COVID e a evolução da pandemia na Região Centro Sul no mês de setembro. Sra Patrícia

45

informou que realizou um levantamento visando fundamentar a atualização dos leitos pelos

46

presentes. Todos acordaram. 2. Panorama dos leitos Covid-19 da Região Centro Sul. Sra.

47

Patrícia iniciou apresentando a planilha de leitos que foi disponibilizada para pactuação na

48

CIB/RJ de setembro e discorreu que além da necessidade de atualização dos leitos percebeu que

49

constavam os Centros de Triagem dos municípios de Comendador Levy Gasparian, Sapucaia e

50

Três Rios. Sra. Patrícia demonstrou uma tabela contendo todos os Centros de Triagem da Região

51

Centro Sul e discorreu que os municípios de Areal, Miguel Pereira e Sapucaia já possuem

52

habilitação dos mesmos pelo Ministério da Saúde. Sra. Patrícia informou aos demais municípios

53

a Portaria nº 1.445 de 29/05/2020 que instituiu os Centros de Atendimento para enfrentamento à

54

COVID-19 e dispõe sobre a habilitação dos mesmos e discorreu que se na nova atualização

55

constar os Centros de Triagem é importante informar os mesmos com os respectivos cadastros no

56

CNES ao Dr. André Ramos. Sra. Patrícia apresentou os processos de habilitação dos leitos UTI
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COVID, informou que os 05 leitos de Sapucaia e 50 leitos de Vassouras foram habilitados até o

58

dia 12/11/2020, que as solicitações de habilitação dos 10 leitos de Miguel Pereira e 08 de Paraíba

59

do Sul foram inseridas no SAIPS pela SAECA no dia 17/09/2020 e que a solicitação de

60

renovação de habilitação dos 08 leitos de Três Rios está aguardandando a assinatura do

61

Secretário Estadual de Saúde para inserção no SAIPS. Sra. Patrícia apresentou uma tabela

62

contendo os leitos clínicos e de UTI Adulto existentes na Região Centro Sul. Dr. André e Sra.

63

Luciane decidiram atualizar os leitos a partir desta apresentação e a metodologia utilizada foi

64

chamar o representante de cada município e confirmar o quantitativo existente, conforme Anexo

65

1. Os presentes parabenizaram e agradeceram a Sra Patrícia pelo levantamento apresentado, que

66

permitiu uma boa visualização das diferenças no número de leitos e rápido consenso na sua

67

correção. Sra. Luciane informou que os municípios de Engenheiro Paulo de Frontin e Miguel

68

Pereira não estão informando a taxa de ocupação dos seus leitos e solicitou auxílio junto a esses

69

municípios no tocante a necessidade desta informação. Sra. Patrícia discorreu que para finalizar

70

achou pertinente apresentar a evolução do COVID-19 na Região Centro Sul no período

71

compreendido entre 01/09/2020 a 30/09/2020, pois embora seja apresentada uma baixa taxa de

72

ocupação dos leitos COVID, a Região apresentou 1.235 novos casos confirmados e 25 óbitos,

73

além de possuir 576 pacientes em análise. Sra. Patrícia discorreu que a Região Centro Sul tem

74

preocupação relacionada a leitos de UTI para com as outras patologias, mas que neste momento

75

os leitos de UTI COVID não podem ser direcionados a estas em função da necessidade de todo

76

um processo para habilitação destes dentro da Rede de Urgência e Emergência. Sra. Patrícia

77

discorreu que os leitos de UTI COVID foram implantados no mês de maio onde ocorreu uma

78

grande demanda por estes leitos, com o cancelamento do cofinanciamento estadual dos 50 leitos

79

de Vassouras e 10 leitos de Miguel Pereira, além da suspensão da regulação dos pacientes para o

80

Hospital Zilda Arns em Volta Redonda e que os pacientes COVID era regulados via SER para os

81

hospitais do Rio de Janeiro. Sra. Patrícia discorreu que existe um contexto epidemiológico que

82

sustenta a necessidade de habilitação destes leitos de UTI COVID e que a baixa taxa de

83

ocupação destes leitos apresentada é diretamente proporcional à efetividade das ações

84

implementadas pelos Centros de Triagem. Sra. Juliana discorreu que os dados apresentados
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foram fundamentais para a percepção de que a pandemia está presente na Região Centro Sul e

86

que os objetivos destas apresentações foram cumpridos. Dra. Dilian reforçou a necessidade da

87

habilitação tantos dos leitos de UTI COVID quanto dos leitos de suporte respiratório e citou o

88

exemplo da Região Noroeste que não possui mais leitos de UTI COVID implantados em seu

89

território e são regulados via SER para o Hospital Zilda Arns no município de Volta Redonda

90

cujo transporte de transferência do paciente tem duração de seis horas de viajem. Dra. Dilian

91

discorreu que gostaria de parabenizar o excelente trabalho de levantamento de dados realizado

92

pela Sra. Patrícia. Dr. André também se manifestou sobre as apresentações, parabenizando a

93

todos ao envolvidos e perguntou se algum município gostaria de se manifestar. Sra. Juliana

94

solicitou ao Dr. André se poderia disponibilizar esta planilha para que a SE CIR CS encaminhe

95

aos gestores as duas apresentações. Dr. André e Sra. Luciane agradeceram a participação nesta

96

Plenária, informaram que vão encaminhar a apresentação por e-mail e se despediram por terem

97

outro compromisso.

98

encaminhou por e-mail um passo-a-passo realizado pelo Dr. Mauro, COSEMS, para utilização

99

do Portal da Transparência Fiscal SES/RJ; a situação dos municípios no SIOPS e a

100

disponibilização das webnars do COSEMS/RJ no youtube. 4. Monitoramento dos casos Covid-

101

19 na região Centro Sul. Jra. Janice apresentou o monitoramento dos casos COVID-19 e alertou

102

para a divergência das informações apresentadas pelos municípios e pela SES/RJ. Informes: 5.

103

Cenário epidemiológico de Arboviroses e Sarampo. Sra. Janice apresentou o Cenário

104

epidemiológico de Arboviroses e Sarampo e alertou que o Plano Municipal de Contingência de

105

Arbovirose tem como prazo de entrega o dia 30/10/2020. 7. Licenças Zoom para a Atenção

106

Primária à Saúde. Dr.André informou que o CONASEMS firmou uma parceria com a Zoom

107

que disponibilizará 40 mil licenças de videoconferência por um ano. Dr. André informou que a

108

orientação foi o fomento da Atenção Primária com as Unidades Básicas de Saúde utilizando esta

109

ferramenta para que seja utilizada prioritariamente para implementar estratégias de

110

Teleatendimento. Dra. Dilian informou que os usuários indicados pela Secretaria municipal de

111

Saúde devem se cadastrar no Portal do CONASEMS para ativar suas licenças. Pactuação: 1.

112

Aprovação da Ata da 7ª Reunião Ordinária CIR/CS de 2020 realizada em 01/09/2020 por

3. Informes CT CIB/RJ e COSEMS/RJ. Dra. Dilian informou que
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videoconferência. Dr. André perguntou aos presentes se há algum questionamento na ATA que

114

foi encaminhada por e-mail ou se a mesma poderia ser considerada aprovada. Todos anuíram e

115

esse ponto de pauta foi pactuado. 2. Indicação para compor Grupo de Trabalho Regional de

116

Oftalmologia – representantes da gestão da SES e gestão municipal. Sra. Juliana informou

117

que este grupo terá a função de discutir a Rede de Oftalmologia e que na Reunião da Câmara

118

Técnica foi apontada a indicação da Dra. Alessandra Ferreira da Silva como titular e da Dra.

119

Izabel Mendonça como suplente para compor o Grupo de Trabalho Regional de Oftalmologia.

120

Dr. André perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado. 3.

121

Solicitação de Credenciamento e habilitação do Centro de Parto Normal Intra-hospitalar –

122

CPNi Tipo II, no município de Paraíba do Sul/RJ. Dra. Izabel informou que o CPNi Tipo II

123

possui 6 leitos PPP, equipe completa de pediatra, obstetra, anestesista, enfermeiras obstetras e

124

que foi inaugurada no dia 18/09/2020. Sra. Juliana informou que irá encaminhar a Deliberação

125

CIR CS desta pactuação por e-mail para a Dra. Izabel para que o município de Paraíba do Sul

126

solicite a SAECA por ofício esta solicitação de credenciamento e habilitação juntamente com o

127

respectivo projeto. Sra. Juliana informou que irá inserir o CPNi no PAR Rede Cegonha que está

128

em processo de atualização. Sra. Patrícia discorreu que todas as solicitações de componentes da

129

Rede Cegonha precisam constar no referido PAR e que em função disto, a SE CIR CS

130

demonstrou nas apresentações os tópicos a serem atualizados, neste ponto a Tabela: CENTRO

131

DE PARTO NORMAL E CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUÉRPERA onde foi acrescido

132

o pleito de Paraíba do Sul, além dos pleitos dos municípios de Miguel Pereira e Vassouras que

133

necessitam ser ratificados. Sra. Patrícia apresentou a Tabela: CAPACIDADE INSTALADA

134

DE LEITOS OBSTÉTRICOS atualizada com o número de leitos oriundos da reabertura das

135

maternidades dos municípios de Paracambi e Paraíba do Sul. Dr. André achou interessante esse

136

fomento na Atualização do PAR REDE CEGONHA e perguntou se todos estavam de acordo

137

com esse ponto de pauta. Todos anuíram e foi considerado pactuado. 4. Solicitação do

138

remanejamento dos recursos do bloco MAC, no valor de R$ 164.840,42 mensais, retirados

139

da PPI do município de Paraíba do Sul através da Deliberação CIB/COSEMS/RJ nº 66 de

140

06/02/2020 por não apresentar produção no ano de 2019 na especialidade obstetrícia,
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direcionados em caráter temporário, a gestão estadual. 5. Solicitação do remanejamento

142

dos recursos do bloco MAC, no valor de R$ 157.706,09 mensais, retirados da PPI do

143

município de Paracambi através da Deliberação CIB/COSEMS/RJ nº 66 de 06/02/2020 por

144

não apresentar produção no ano de 2019 na especialidade obstetrícia, direcionados em

145

caráter temporário, a gestão estadual. Dr. André perguntou se todos estavam de acordo com

146

esses pontos de pautas. Todos anuíram e os mesmos foram considerados pactuados. 6.

147

Solicitação de Credenciamento/Habilitação do Serviço de Residência Terapêutica Tipo II

148

para o município de Sapucaia. Sra. Erica informou que o imóvel já foi alugado e que a

149

previsão de inauguração da SRT é no mês de novembro. Sra. Patrícia discorreu que esse

150

dispositivo consta do PAR RAPS CS. Dr. André perguntou se todos estavam de acordo com esse

151

ponto de pauta. Todos anuíram e foi considerado pactuado. Dr. André discorreu a importância

152

de uma apresentação na última reunião CIR CS dos dispositivos implantados por todos os

153

municípios em 2020, um ano tão difícil, enfrentando uma pandemia, com fechamento de gestão

154

municipal e com tantas realizações importantes para a Região Centro Sul. Dra. Suzane

155

complementou a ideia discorrendo que a apresentação poderia ser pautada na evolução dos

156

dispositivos implantados nas respectivas Redes de Atenção. Dr. André pautou que essa ideia

157

necessita ser trabalhada e, de repente, realizar um modelo de reunião ampliada, talvez no

158

formato de Seminário Regional, pois foram tantos avanços que necessitam ser reconhecidos.

159

Dra. Dilian discorreu que gostaria de parabenizar a Dra. Izabel e Dr. Diego respectivamente

160

pela reabertura das maternidades e, também, ao município de Sapucaia pela abertura da SRT

161

em seu território. Dra. Dilian achou a ideia excelente e lembrou que quando iniciou o seu

162

trabalho de Apoiadora do COSEMS em 2013 a Região Centro Sul estava no início do processo

163

de construção dos Planos de Ação Regionais das Redes prioritárias e discorreu sobre a

164

importância de retomada destas redes através da Atenção Básica como ordenadora do cuidado.

165

7. Ratificar solicitação Deliberação CIR CS nº 33 de 12/04/2008 04 2018 que pactuou a

166

solicitação de credenciamento/habilitação do Serviço de Planejamento Familiar:

167

laqueadura e vasectomia, no Hospital Nossa Senhora da Piedade. Sra. Juliana informou que

168

essa Deliberação é de 2018 e que no decorrer dos anos ocorreram vários problemas com a VISA
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Estadual, além de que esta solicitação consta no antigo sistema de informação SCP. Sra. Juliana

170

informou que a Margareth, Apoiadora da Rede Cegonha, esta ciente que iniciará um novo

171

processo de solicitação de Credenciamento/habilitação via SEI. Sra. Juliana discorreu que este

172

dispositivo também deverá constar na atualização do PAR REDE CEGONHA. Sra. Juliana

173

informou que irá encaminhar a Deliberação CIR CS desta pactuação por e-mail para a Dra.

174

Izabel para que o município de Paraíba do Sul solicite a SAECA por ofício esta solicitação de

175

credenciamento e habilitação juntamente com o respectivo projeto. Sra. Juliana informou ao

176

município de Miguel Pereira a necessidade de retomar o pleito em CIR CS caso haja intenção de

177

manter o pleito. Dra. Izabel discorreu que gostaria de aproveitar e solicitar uma inclusão de

178

informe com o intuito de solicitar para a SES/RJ um retorno quanto as solicitações de habilitação

179

dos leitos de UTI COVID-19. Dra. Izabel discorreu que o município de Paraíba do Sul

180

encaminhou ofício solicitando a habilitação destes leitos há 03 meses e até a presente data não

181

houve resposta. Dra. Izabel informou que estão ocorrendo divergências na taxa de ocupação dos

182

leitos realizada pela SES e a realizada pelo Hospital Nossa Senhora da Piedade. Dra. Izabel

183

informou que entrou em contato com o Ministério da Saúde e foi informada que há pendências

184

na solicitação. Dr. André discorreu que acha importante o encaminhamento de uma CI

185

solicitando essas informações. Sra. Juliana informou que em setembro foi encaminhada uma CI

186

com esse mesmo teor e que a resposta foi que as solicitações de habilitação das UTIs de Miguel

187

Pereira e Paraíba do Sul haviam sido inseridas no SAIPS. Dra. Dilian discorreu que é importante

188

encaminhar outra CI, inclusive, para respaldar os municípios para com os órgãos de controle.

189

Sra. Patrícia informou que a resposta da SAECA dizia que estas habilitações foram inseridas no

190

SAIPS no dia 17/09/2020 e que não haviam recebido o ofício de renovação dos leitos de UTI

191

COVID do município de Três Rios. Sra. Patrícia informou que na CI constava a informação de

192

que o ofício de Três Rios havia sido encaminhado por e-mail para a SAECA no dia 10/08/2020 e

193

que inseriu o respectivo ofício no processo SEI para sanar qualquer dúvida, pois não visualizou

194

no SEI nenhum processo de solicitação de renovação da habilitação dos leitos. Sra. Patrícia

195

informou que a SAECA iniciou um novo processo a partir do ofício encaminhado pela SE CIR

196

CS. Dra. Izabel discorreu que o Ministério da Saúde informou que o processo de inserção da
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solicitação de habilitação dos leitos, além das pendências, não estava concluído e orientou ao

198

município encaminhar um e-mail para a SAECA solicitando informações sobre estas pendências,

199

o que foi feito e que até a presente data não ocorreu resposta. Dra. Izabel discorreu que o

200

Ministério Público está cobrando o município de Paraíba do Sul o porquê de a UTI COVID estar

201

funcionando a tempo tempo sem possuir habilitação pelo Ministério da Saúde e que o

202

encaminhamento de outra CI solicitando estas informações é, também, uma forma de o

203

município se resguardar perante essa cobrança. Dr. André deu como encaminhamento a

204

realização desta CI e perguntou se todos acordavam com o ponto 7 de pactuação. Todos anuíram

205

e esse ponto de pauta foi pactuado. III. Informes: 1. UNACON – Vassouras: judicialização de

206

diversos procedimentos e medicações ao município de Três Rios. Sra. Jaqueline solicitou que

207

a SMS Vassouras encaminhe um documento que respalde o município de Três Rios quanto à

208

integralidade do cuidado no atendimento aos pacientes atendidos pelo UNACON. Sra. Jaqueline

209

discorreu que o paciente da entrada no UNACON e, após o atendimento, vai à SMS Três Rios

210

com solicitação de exames de alto custo, como por exemplo videohisteroscopia com biópsia e

211

cistoscopia, bem como de medicações que estão gerando problemas de judicialização. Sra.

212

Jaqueline citou o exemplo de um paciente portador de neoplasia óssea que teve a prescrição de

213

morfina de 2 em 2 horas. Sra. Jaqueline discorreu que ao entrar em contato com o UNACON a

214

respeito da internação deste paciente foi informada que o UNACON é responsável apenas pela

215

parte ambulatorial e que o paciente deve ser direcionado para o hospital geral do município de

216

origem. Sra. Jaqueline solicitou ao Dr. Leonardo um parecer junto ao prestador para que fique

217

esclarecido qual o papel do UNACON no tocante à integralidade do atendimento do paciente

218

oncológico. Dr. Leonardo informou que levou essa questão ao prestador e discorreu que o

219

município de Vassouras não possui PPI para a parte diagnóstica e, em decorrência não pode

220

repassar este recurso ao prestador. Dr. Leonardo discorreu que já ocorreu o pleito de Polo

221

Diagnóstico, mas que o mesmo não foi contemplado e informou que na 11ª Reunião CIR CS

222

realizada no dia 13/12/2017 no município de Areal foi apresentado um Fluxo de Atendimento do

223

UNACON para ser pactuado e que o mesmo foi encaminhado para a área Técnica da SES/RJ

224

para análise e não teve retorno até a presente data. Dr. Leonardo solicitou a Sra. Jaqueline a
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relação de medicamentos prescritos. Sra. Jaqueline se comprometeu a encaminhar e reiterou que

226

possui cerca de 20 solicitações em fila para cistoscopia. Dr. Leonardo discorreu que o município

227

de Vassouras está produzindo na especialidade de oncologia em extrateto desde janeiro de 2020

228

e que o Estado já possui uma dívida em torno de dois milhões de reais somente para com o

229

UNACON. Dr. Leonardo informou que faz parte do GT Estadual de Oncologia e que já levou

230

esta questão para discussão e solicitou um parecer da Área Técnica que ficou de responder na

231

próxima reunião, mas que solicita apoio da Região Centro Sul no tocante a esses pagamentos

232

pela SES/RJ. Dra. Dilian sugeriu o encaminhamento de uma CI solicitando o pagamento do

233

extrateto. Sra. Jaqueline informou a Portaria SAES/MS nº 1.399 de 17/12/2019 que redefine os

234

critérios e parâmetros referenciais para a habilitação de estabelecimentos de saúde na alta

235

complexidade em oncologia no âmbito do SUS. Dra. Izabel relatou que algumas ações e serviços

236

têm oferta obrigatória pelo estabelecimento de saúde habilitado como UNCACON e discorreu há

237

a necessidade de ciência da habilitação do UNACON para verificar a portaria que está vigente e

238

verificar quais ações e serviços incluídos na habilitação. Sra. Juliana informou que fará um

239

estudo do que é preconizado nesta Portaria e propõe a realização de um GT ampliado CT e

240

Regulação para discutir estas questões do UNACON. 2. Situação da demanda locorregional e

241

acesso a procedimentos ambulatoriais e hospitalares especializados não COVID -19. Sra.

242

Patrícia discorreu que ficou acordado na reunião anterior que os municípios encaminhassem as

243

suas demandas reprimidas por exames diagnósticos de oncologia, mas que apenas os municípios

244

de Areal, Paraíba do Sul e Vassouras encaminharam. Sra. Patrícia discorreu que na reunião

245

anterior essa demanda era direcionada ao município de Três Rios, mas que o mesmo já está

246

liberando agenda para a realização dos exames. Sra. Patrícia solicitou aos presentes que

247

informem as dificuldades encontradas no momento e a Dra. Izabel informou que os exames e

248

cirurgias realizados no HTO Dona Lindu foram suspensos, em decorrência de atraso no

249

pagamento de recursos pela SES/RJ e que também há a problemática dos exames ofertados pelo

250

Hospital Zilda Arns que não estão sendo ofertados. Ocorreu um longo debate e foi solicitado o

251

encaminhamento de duas CIs, uma para cada prestador, solicitando informações sobre a não

252

realização dos exames/cirurgias ofertados, previsão de retorno e/ou possibilidade de regular as
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solicictações para outros prestadores. 3. Informações das Centrais de Regulação Municipais,

254

UPA 24 horas e Portas de Entrada de Urgência/Emergência municipais: endereço físico, e-

255

mail, telefone para contato em função da descentralização da regulação via SER de alguns

256

serviços ofertados pela CER. Dr. Marcelo informou que o Superintendente de Regulação tem

257

vontade de descentralizar a regulação dos serviços e, para auxiliar neste processo, solicita estas

258

informações para facilitar o contato com os solicitantes. 4. Alinhamento das internações nos

259

leitos de Saúde Mental do Hospital Nossa Senhora da Piedade do município de Paraíba do

260

Sul. Sra. Patrícia informou que têm ocorrido reuniões entre a equipe responsável pelos leitos de

261

Saúde Mental do Hospital Nossa Senhora da Piedade e as Coordenações de Saúde Mental dos

262

municípios referenciados para estes leitos com o objetivo de alinhar o encaminhamento,

263

acompanhamento e alta dos pacientes. 6. Preparação regional para a Campanha de

264

Multivacinação prevista para o mês de Outubro. 8. Identificação de unidades de saúde de

265

referência para as Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI). 9. Atualização dos

266

Planos de Ação Regionais: Rede Cegonha e RUE. 10. Solicitação de informações sobre o

267

pedido de Habilitação GAR Vassouras. 11. Capacitação Regional para o SAMU-192 e a

268

atualização da Declaração acerca da existência e funcionamento de software de regulação

269

de urgências e emergências que garanta confiabilidade e integridade da informação,

270

possibilitando a transparência do processo e acesso direto às informações por parte dos

271

gestores para o processo de Qualificação da Base Descentralizada SAMU-192. A partir do

272

ponto de informe 6 ocorreu queda de energia elétrica em função de um problema em Furnas e

273

vários membros não conseguiram acompanhar a reunião, inclusive a SE CIR CS, NDVS CS,

274

CREG CSF e alguns municípios. Sra. Patrícia conseguiu retornar após vinte minutos, ainda sem

275

luz, no final da reunião. Dr. André agradeceu a presença de todos. A reunião foi encerrada às

276

dezessete horas e vinte minutos, sem nenhum outro ponto levantado pelos participantes, foram

277

concluídos os trabalhos. Eu, Patrícia Ribas, Assistente da CIR CS, lavrei a presente Ata em vinte

278

e um de outubro dois mil e vinte.
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