Assessoria de Regionalização
Comissão Intergestores Regional Centro Sul

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR CS AMPLIADA COM CT CS – 23/11/2020

1

Ao vigésimo terceiro dia de novembro de dois mil e vinte, às quatorze horas e vinte minutos, foi

2

realizada a 10ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Centro Sul do ano de

3

2020 através de videoconferência com a SES/RJ, com a presença dos seguintes membros:

4

Representante 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) e Leonardo Rocha (Vassouras). Suplentes: Stefan Vieira (Areal), Joseane Faria

11

(Comendador Levy Gasparian), Maria Fatima Morra (Engenheiro Paulo de Frontin), Raquel Leal

12

(Mendes), Marcos Barros (Miguel Pereira), Leonardo Vasconcelos (Paraíba do Sul), Marília

13

Gabriela de Sá (Sapucaia) e Romero Bandeira (Três Rios). A Plenária contou, portanto, com a

14

presença de 03 (três) Secretários Municipais de Saúde: Areal, Mendes e Vassouras e de 08 (oito)

15

Suplentes: Areal, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguelm

16

Pereira, Paraíba do Sul, Sapucaia e Três Rios. Convidados: Sara Gonçalves (Apoiadora CS Sup.

17

Educação Permanente), Maria Giseli Ferreira (SAECA RCPD), Cláudia Lage (Coordenação

18

Centrais de Regulação SES), Juliana Gonçalves (SAECA), Celso Vergne (Coord. de Equidade

19

em Saúde de Populações Específicas) e Charles de Deus (CT SMS Paracambi). Dr. André

20

cumprimentou a todos, solicitou uma rodada de apresentação e deu início à Plenária. I.

21

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

22

dos municípios: Ampliação de testagem RT-PCR no ERJ realizada na CIB/RJ e informou que a

23

ideia é a descentralizar a realização destes testes para as Unidades Básicas de Saúde com o

24

intuito de impedir que a pessoa contaminada circule no município para realizar o teste. Dra.

25

Dilian informou a doação de cinquenta impressoras térmicas pela FIOCRUZ e que os municípios

26

contemplados na Região Centro Sul foram: Mendes, Miguel Pereira, Paracambi, Três Rios e

27

Vassouras. Dra. Dilian informou que o município de Sapucaia está na lista de espera. Dra. Dilian

28

informou que encaminhará aos municípios o Termo de Compromisso e Doação das impressoras
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29

por e-mail e que o prazo para retirada da mesma na FIOCRUZ é dia 27/11/2020. Dra. Dilian

30

alertou aos municípios de Mendes e Sapucaia quanto à homologação do 4º bimestre do SIOPS e

31

lembrou que encaminhou por e-mail a apresentação do CONASEMS sobre encerramento da

32

gestão. 2. Panorama Covid-19. Sra. Patrícia discorreu sobre a preocupação com os leitos de

33

UTI COVID-19 da Região Centro Sul que estão sem habilitação pelo Ministério da Saúde,

34

apresentou a taxa de ocupação destes leitos segundo a Secretaria Extraordinária de COVID e

35

reiterou a importância de os municípios informarem a ocupação diariamente através do link

36

encaminhado via WhatsApp. Sra. Patrícia informou que em um período de 53 dias a Região

37

Centro Sul teve 2.251 novos casos confirmados e mais 44 óbitos, além de possuir 1.366

38

pacientes em análise. Ocorreu um extenso relato por parte dos presentes acerca de todas as

39

dificuldades enfrentadas e quanto a preocupação quanto a demora da inserção das solicitações de

40

habilitação dos leitos de UTI COVID-19 da Região Centro Sul pela SES/RJ. 3. Apresentações

41

Vigilância

42

Multivacinação – 2020 e Sarampo e Monitoramento dos casos Covid-19. Srª Janice discorreu

43

que sobre o Cenário epidemiológico de Arboviroses há a preocupação com a taxa de internação

44

de dengue no ERJ que é de 25,1 e alertou quanto a importância das visitas domiciliares dos ACS.

45

Sra. Janice informou o Calendário de visitas, o LIRAa 2021 e alertou sobre a presença do Aedes

46

aegypti e Aedes albopictus na Região Centro Sul. Sra. Janice informou que a Campanha de

47

Multivacinação 2020 foi prorrogada até o dia 27/11/2020 e discorreu que a Região Centro Sul

48

não atingiu o índice preconizado para a Cobertura Vacinal para menores de 1ano e 1 ano

49

acumulada até outubro. Sra. Janice alertou que até o mês de outubro o ERJ apresentou 1.820

50

casos confirmados de sarampo. Sra. Janice alertou para o expressivo aumento de casos

51

confirmados de COVID e para a importância da ampliação da testagem do RT-PCR para as

52

Unidades Básicas de Saúde como forma de conter o avanço da doença, pois a taxa de letalidade é

53

de 6,61% no ERJ. Sra. Janice informou o impacto da COVID-19 em trabalhadores essenciais e

54

discorreu que foi criada uma Câmara Técnica em setembro para discutir a construção de um

55

Plano Nacional de Vacinação e definir essas Estratégias. Srª Janice informou que até o dia 21/11

56

a Região Centro Sul apresentou 10.081 casos confirmados e pelas notificações no Estado 9.109

em

Saúde:

Cenário

epidemiológico

de
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57

casos confirmados e; 292 óbitos sendo 240 óbitos notificados no Estado. Sra. Janice discorreu

58

para o aumento dos casos confirmados de COVID e alertou para a importância do isolamento

59

social. Dra. Dilian discorreu sobre os números baixos da campanha de vacinação no ERJ e que

60

visualizou na Região da Baía da Ilha Grande que a Atenção Básica não insere os dados da

61

vacinação no e-SUS VE, ficando a cargo da Vigilância em Saúde e que há necessidade de

62

realizar GTs ampliados da Atenção Básica com a Vigilância em Saúde para articular esta

63

problemática. Sra. Janice discorreu que a inserção dos dados da campanha de vacinação no e-

64

SUS é competência da Atenção Básica e que o Dr. André já levou esta questão nos Gts, mas que

65

pode ocorrer uma nova discussão deste processo de trabalho para que a meta preconizada pelo

66

Ministério da Saúde não seja prejudicada. Dr. André discorreu que acredita que este não seja o

67

problema da região, mas que levará novamente esta questão para discussão no GT. 4. Adesão do

68

Estado do RJ à Política Nacional de Saúde Integral da População LGBTI. Sr. Celso Vergne

69

informou as temáticas conduzidas atualmente pela Superintendência de Atenção Psicossocial e

70

Populações em Situação de Vulnerabilidade/Coordenação de Equidade em Saúde de Populações

71

Específicas, em relação à população de Lésbicas Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e

72

Intersexos (LGBTI) no ERJ. Sr. Celso informou que o objetivo é identificar, junto às regiões de

73

saúde, as estratégias e necessidades para implementação e consolidação de ações para o cuidado

74

integral em saúde deste segmento conforme previsto pelo Plano Nacional de Saúde Integral

75

LGBT, com vistas à Adesão do Estado do RJ. Sra. Juliana se desculpou por não conseguir

76

colocar a apresentação para ser visualizada e informou que encaminhará a mesma por e-mail

77

para os gestores e representantes da Câmara Técnica. Informe: 5. Status dos pleitos de

78

habilitação de leitos UTI Covid-19 na Região. Sra. Juliana, SAECA, informou que as

79

solicitações de habilitação dos leitos de UTI COVID-19 dos municípios de Paraíba do sul, Três

80

Rios e Vassouras já foram inseridos no SAIPS, sendo que os 8 leitos de Três Rios foram

81

aprovados pelo Ministério da Saúde e estão aguardando a publicação da Portaria. Sra. Juliana

82

informou que a SAECA está aguardando a assinatura do Secretário Estadual de Saúde para

83

inserir as solicitações de habilitação dos leitos de UTI COVID-19 dos municípios de Miguel

84

Pereira e Sapucaia. Sra. Juliana informou que quanto às solicitações de habilitação dos leitos de
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85

suporte ventilatório, os leitos do município de Areal já foram aprovados e será publicada a

86

portaria e os leitos do município de Paracambi entraram em diligência. Sra. Juliana informou que

87

a diligência corresponde à ausência de registro de equipamento no CNES e a SAECA entrará em

88

contato com o município a fim de sanar esta problemática. Sra. Juliana informou que a SAECA

89

não conseguiu contato com o município de Vassouras quanto a essa solicitação de habilitação.

90

Sra, Juliana informou que as novas habilitações terão duração de sessenta dias,

91

excepcionalmente, e, portanto, caso precisem renovar a habilitação, será necessário nova

92

solicitação de habilitação no mês de janeiro/2021. Dr. André perguntou se algum município ou a

93

Sra. Patrícia queria se pronunciar. Sra. Patrícia discorreu que as notícias foram ótimas e que

94

espera que as pendências sejam resolvidas. Dra. Dilian perguntou se em janeiro deverá ser

95

solicitado nova habilitação ou renovação de habilitação porque o município de Três Rios

96

solicitou renovação e, não tem ciência, se foi em decorrência de a inserção no SAIPS ter passado

97

do prazo, não foi aceito pelo Ministério da Saúde e que precisou solicitar nova habilitação. Sra.

98

Juliana discorreu que entende ser prorrogação, mas que irá sanar esta dúvida com o Ministério da

99

Saúde. Sra. Patrícia informou que os municípios de Sapucaia e Três Rios solicitaram nova

100

habilitação e que Vassouras solicitou prorrogação porque estava dentro do prazo. Dr. Romero

101

discorreu que corrobora a informação da Sra. Patrícia, pois foi pessoalmente à SAECA entregar

102

o ofício pedindo a renovação da habilitação dos leitos de Três Rios e foi instruído a solicitar

103

nova habilitação. 5. Resultados da pesquisa sobre a estrutura do Planejamento em Saúde

104

com ênfase nas regiões/municípios. Dra. Suzane apresentou a devolutiva da pesquisa sobre a

105

estrutura do Planejamento em Saúde com ênfase nas regiões/municípios. Dra. Suzane discorreu

106

sobre a importância de os municípios visualizarem a situação dos seus instrumentos de

107

planejamento, principalmente na finalização da gestão, e solicitar a Capacitação de Gestores e

108

Técnicos indicados para acesso ao Sistema DIGISUS, que ainda não participaram de oficinas.

109

Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 9ª Reunião Ordinária CIR/CS de 2020 realizada em

110

28/10/2020 por videoconferência.

111

questionamento na ATA que foi encaminhada por e-mail ou se a mesma poderia ser considerada

112

aprovada. Todos anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado. 2. Matriz Educação Permanente

Dr. André perguntou aos presentes se há algum
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113

em Saúde Centro Sul para 2021. Sra. Juliana informou que em função da pandemia a Matriz de

114

Educação Permanente em Saúde precisou sofrer alguns ajustes e foram elencadas 5 Ações para

115

2021: Realizar oficina de integração dos grupos de trabalho temáticos regionais; Realizar Mesas

116

Redondas de Trocas de Experiências para atualização dos processos de trabalho, para os

117

componentes dos Grupos de Trabalho (GT/CIR) e Grupos Condutores Regionais; Realizar o III

118

Seminário de Saúde Mental da Região Centro Sul do Estado do Rio de Janeiro: Atualização em

119

transtornos mentais graves e aqueles decorrentes do uso prejudicial de álcool, crack e outras

120

drogas e Realizar Oficina de elaboração do Plano de Ação Regional de EPS. Sra. Sara,

121

Apoiadora/SES/RJ CIES CS, alinhou com a Sra. Juliana algumas dúvidas relacionadas à

122

realização de algumas capacitações e solicitou à Sra. Juliana que encaminhasse a planilha

123

contendo a Matriz Educação Permanente em Saúde Centro Sul para 2021 no dia seguinte para

124

ser inserida no Plano Estadual. Sra. Sara se colocou à disposição para apoiar enquanto Estado o

125

andamento da CIES CS e discorreu que gostaria de salientar aos gestores que a Educação

126

Permanente é transversal e que que é de suma importância que ela esteja presente nos grupos de

127

trabalho. Sra. Sara solicitou aos gestores que apoiem a Educação Permanente que é um braço da

128

CIR e que realiza uma análise do processo de trabalho para a transformação das práticas e a

129

qualificação da Atenção à Saúde. Dr. André perguntou se todos estavam de acordo com esse

130

ponto de pauta. Todos anuíram e foi considerado pactuado. 3. Retificar o Protocolo e Fluxo

131

para funcionamento da Unidade de Referência Especializada em Hospital Geral (URE-HG)

132

no Hospital Nossa Senhora da Piedade no munícipio de Paraíba do Sul com pactuação

133

através da Deliberação CIR CS nº 14 de 21/07/2020. Sra. Patrícia informou que têm ocorrido

134

reuniões semanais entre o município executante, os municípios encminhadores, CIR CS e

135

CAPS/SES para alinhar o encaminhamento dos pacientes, a qualidade da informação, do

136

acompanhamento do paciente enquanto internado e da alta. Sra. Patrícia discorreu que foi feita

137

uma análise dos nós críticos da Saúde Mental em cada território e realizado um trabalho de apoio

138

das práticas pela CAPS/SES de forma que os pacientes quando necessitarem ser encaminhados

139

para estes leitos venham munidos de informações salutares para o tratamento dos mesmos. Sra.

140

Patrícia informou que foi criado um Relatório de Internação para uniformizar as informações
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141

necessárias no encaminhamento do paciente e uma Comissão Gestora Avaliativa, que é

142

composta por representantes da CIR CS, da CAPS/SES e dos municípios de Areal, Comendador

143

Levy Gasparian, Paraíba do Sul, Sapucaia e Três Rios, com a função de intervir e orientar nas

144

internações que ultrapassarem quinze dias corridos, além de auxiliar no suporte às questões que

145

estejam fora do alcance do Protocolo Pactuado. Dr. André perguntou se todos estavam de acordo

146

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

147

Credenciamento/Habilitação de 03 Serviços de Residência Terapêutica Tipo II para o

148

município de Três Rios. Sra. Patrícia informou que a implantação destes dispositivos consta do

149

PAR RAPS CS 2019-2021 e que a previsão de inauguração da SRT Tipo II é no mês de

150

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

151

pactuado. III. Informes: 1. Termo de Compromisso de Apoio Hospitalar e dados bancários

152

para recebimento de recursos do PAHI. Sra. Patrícia informou que a SE/CIR CS foi

153

autorizada a encaminhar os Termos de Compromisso do PAHI e documentação requerida via

154

SEI para os oito municípios da Região Centro Sul contemplados: Areal, Engenheiro Paulo de

155

Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paracambi, Paraíba do Sul, Três Rios e Vassouras e alertou

156

para o prazo: 27/11/2020. 2. Atualização dos Planos de Ação Regionais: Rede Cegonha e

157

RUE. Sra. Juliana informou que ocorreu uma reunião do GCR Rede Cegonha, que a mesma foi

158

muito produtiva e o PAR Rede Cegonha está em processo de atualização. Sra. Juliana reforçou a

159

necessidade de o município de Paraíba do Sul encaminhar o Plano da sua maternidade e que

160

necessita das informações relacionadas à ambiência de todas as maternidades e solicitou ao Dr.

161

Leonardo que mesmo sem habilitação para GAR que oriente ao Hospital Universitário de

162

Vassouras que realize o atendimento ao parto de Alto Risco, pois é necessário que o prestador

163

apresente a produção para a habilitação pelo Ministério da Saúde. 3. Capacitação SAMU 192

164

Regional. Sra. Juliana discorreu sobre a importância da realização da Capacitação do SAMU

165

192 Regional para que os municípios possam solicitar ao Ministério da Saúde a habilitação e,

166

principalmente, o município de Três Rios solicitar a renovação da qualificação que expira em

167

novembro. Dr. Romero discorreu que já selecionou a grade da capacitação e que a mesmo

168

ocorrerá tanto presencial, no auditório da Faculdade Suprema no município de Três Rios, quanto
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169

por videoconferência e que falta apenas acertar a data da realização da mesma. Dr. Romero

170

solicitou a Sra. Juliana que encaminhe uma listagem aos gestores para que os mesmos façam as

171

indicações para a capacitação. 4. Informações dos encaminhamentos ao UNACON –

172

Vassouras: judicialização de diversos procedimentos e medicações ao município de Três

173

Rios. Sra. Juliana informou que ocorreu uma reunião do município de Vassouras com a SAECA

174

para tratar do pagamento do extrateto da oncologia com resultados promissores. Sra. Patrícia

175

discorreu que o ponto de pauta permaneceu, pois há a necessidade de o município de Vassouras

176

alinhar com o prestador a prescrição de exames e medicamentos que constem na tabela SUS. 5.

177

Ampliação da testagem de Biologia Molecular RT-PCR para a detecção do RNA do

178

Coronavírus. Dr. André discorreu que esse ponto de informe foi transmitido no inicio da

179

reunião pela Dra. Dilian. 6. Status dos pleitos de habilitação de leitos UTI Covid-19 na

180

Região. Dr. André discorreu que esse ponto de informe foi transmitido no inicio da reunião pela

181

Sra. Juliana da SAECA. 7. Solicitação de informações referentes aos recursos regionais do

182

SUS. Sra. Juliana discorreu que esta é uma solicitação da Assessoria de Regionalização e que

183

passou para a Dra. Alessandra a necessidade de apresentar a prestação de contas dos recursos

184

regionais do NDVS CS e CIR CS. 8. Plano Estadual da Rede de Cuidados à Pessoa com

185

Deficiência – RCPD no Estado do Rio de Janeiro e o escalonamento dos pleitos em âmbito

186

estadual. Sra. Giseli, SAECA, informou que a intenção deste ponto de pauta é esclarecer a

187

lógica de aprovação do escalonamento dos pleitos da RCPD. Sra. Juliana informou que os

188

gestores têm ciência e acordaram com o estabelecido pela SAECA, mas reforçou as solicitações

189

de credenciamento do CER Tipo II no município de Miguel Pereira e do CER Tipo IV no

190

município de Três Rios. Sra. Gisele informou que estes pleitos foram pactuados em CIB/RJ e

191

que a ideia de retornar às regiões de saúde seria de demonstrar como ficou o escalonamento de

192

pleitos a nível estadual, pois a SAECA pactuou este escalonamento seguindo critérios

193

estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Sr. Marcos reclamou que a construção do CER Tipo II

194

de Miguel Pereira ficou em 3º lugar no Estado e a Sra. Giseli informou que quando o Ministério

195

da Saúde definir os recursos que serão disponibilizados a ordem não tem significado porque o

196

recurso será disponibilizado mediante a disponibilidade de o município de construir e do
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197

cumprimento das diligências. Sr. Marcos agradeceu a explicação. 9. Informações dos

198

encaminhamentos dos pontos de pauta das reuniões CIR CS no ano de 2020. Sra. Patrícia

199

discorreu que foram encaminhados dois convites para esta reunião e que no último foram

200

encaminhados os encaminhamentos de todas as reuniões da CIR CS do ano de 2020 constando as

201

Deliberações, processo SEI, respostas solicitadas e pendências a serem sanadas. Sra. Patrícia

202

discorreu que gostaria de trazer o retorno das solicitações dos municípios de Areal, Engenheiro

203

Paulo de Frontin, Mendes e Paty do Alferes sobre as problemáticas enfrentadas quanto à

204

realização do procedimento Citopatologico cérvico-vaginal e microflora ofertado pelo prestador

205

Dr. Ulisses Laboratório de Patologia Ltda. Sra. Patrícia informou que foi encaminhado e-mail

206

para a SAECA buscando orientações, mas que até a presente data não houve retorno; que este

207

ponto foi discutido em reunião do GCR Rede Cegonha e a Sra. Suellen, SISCAN, informou que

208

o SITEC não possui capacidade instalada para absorver mais nenhum município. Sra. Patrícia

209

informou que a orientação recebida foi a possibiliade de remanejar a PPI para outro prestador

210

e/ou realizar um estudo da capacidade de realização do citopatológico e o que consta na PPI, ou

211

seja, fundamentar a necessidade de alterar a PPI deste procedimento. 10. UNACOM fechou a

212

agenda extra para novos pacientes. Dr. Marcelo informou que o HUV não abrirá agenda extra

213

enquanto não ocorrer o pagamento do extrateto da Oncologia pelo Estado e que já está

214

ocasionando uma pequena demanda reprimida. 11. Dificuldade de regular paciente para o

215

HTO Dona Lindu. Dr. Marcelo discorreu que tem ocorrido reclamações por parte dos

216

municípios em relação aos pacientes regulados para o HTO, pois os mesmos ficam longos

217

períodos na fila de aguardando confirmação de reserva no Sistema SER e levou esta questão para

218

o HTO e a resposta foi que o HTO Dona Lindu está absorvendo cirurgias do INTO, do Hospital

219

Carlos Chagas e do Hospital Estadual Vereador Melchiades Calazans. Dr. Marcelo informou que

220

acabou de receber a informação de que a SES está estudando uma forma de parametrizar o SER

221

para receber duas chaves de realização de exames em uma solicitação para os exames realizados

222

no HTO Dona Lindu. Sra. Juliana agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada às

223

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

8

Assessoria de Regionalização
Comissão Intergestores Regional Centro Sul

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR CS AMPLIADA COM CT CS – 23/11/2020

224

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

225

de dezembro dois mil e vinte.
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