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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR CS AMPLIADA COM CT CS – 11/12/2020

1

Ao décimo primeiro dia de dezembro 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: Fernando Reis (Mendes), Alessandra Ferreira

10

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

11

(Comendador Levy Gasparian), Marcos Barros (Miguel Pereira), Graziela Scolarik (indicado

12

para representar Paraíba do Sul), Edward Leão (Paty de Alferes), Marília Gabriela de Sá

13

(Sapucaia) e Romero Bandeira (Três Rios). A Plenária contou, portanto, com a presença de 03

14

(três) Secretários Municipais de Saúde: Mendes, Três Rios e Vassouras e de 07 (sete) Suplentes:

15

Areal, Comendador Levy Gasparian, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty de Alferes, Sapucaia e

16

Três Rios. Câmara Técnica: Stefan Vieira (Areal), Joseane Faria (Comendador Levy Gasparian),

17

Marcos Barros (Miguel Pereira), Charles de Deus (Paracambi), Edward Leão (Paty de Alferes) e

18

Erica Bretas (Sapucaia). Convidados: Luciana Almeida (NDVS CS). Dr. André cumprimentou a

19

todos, solicitou uma rodada de apresentação e deu início à Plenária. I. Apresentação: 1.

20

Informes CT CIB/RJ e COSEMS/RJ. Dra. Dilian apresentou a mensagem de final de ano do

21

COSEMS/RJ e repassou os informes da Assembleia do COSEMS/RJ, da Câmara Técnica e da

22

CIB/RJ. Ocorreu um debate acerca da planilha dos leitos de UTI COVID-19 pactuada em CIB

23

que serão custeados pelo Ministério da Saúde e que serão incorporados a rede de atenção à saúde

24

ao final de doze meses. Ocorreu o questionamento de por que os leitos de Paraíba do Sul,

25

Sapucaia e Três Rios não constarem na planilha e a Dra. Dilian informou que o número mínimo

26

de leitos para a habilitação por Hospital deve ser de 10 leitos, visando a conformação da equipe.

27

Dra. Alessandra informou que após acordar a ampliação de dois leitos, perfazendo um total de

28

dez leitos de UTI COVID-19 no Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição encaminhou
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29

ofício à SAECA solicitando a inclusão dos leitos na planilha. Dra. Alessandra discorreu que o

30

Dr. Rodrigo Lages informou não poder incluir os mesmos em função da pactuação anterior em

31

CIB/RJ. Dra. Dilian discorreu que tentará auxiliar nesta problemática. 2. Apresentações

32

Vigilância em Saúde: Monitoramento dos casos COVID-19 e Cenário epidemiológico de

33

Arboviroses e Sarampo. Sra. Janice realizou as apresentações de Vigilância em Saúde

34

constantes da CIB/RJ e informou o monitoramento dos casos COVID-19 da Região Centro Sul.

35

3. Panorama Covid-19. Sra. Patrícia informou a situação dos leitos de UTI COVID-19 da

36

Região Centro Sul e salientou que apenas os oito leitos do Hospital Nossa Senhora da Conceição

37

no município de Três Rios não foram disponibilizados para regulação pelo SER. Sra. Patrícia

38

informou que foi prorrogada a habilitação de apenas dezenove leitos UTI COVID-19 no Hospital

39

Universitário de Vassouras. Sra. Patrícia reiterou a importância de informar diariamente a taxa

40

de ocupação dos leitos COVID-19 tanto no Sistema e-SUS Notifica quanto no link

41

disponibilizado pela subsecretaria de COVID/SES/RJ. Dr. Marcelo discorreu que têm ocorrido

42

muitas solicitações de vagas de UTI COVID para regulação no SER com quadro clínico não

43

equivalente. Dr. Marcelo informou que foi pactuado em CIB o Protocolo para regulação do

44

acesso ao paciente com suspeita de COVID-19 no SER e que assim tiver acesso o disponibilizará

45

a todos os envolvidos no processo de transferência dos pacientes. Dr. Marcelo reiterou a

46

necessidade de atualização diária no SER dos dados clínicos dos pacientes que estão aguardando

47

regulação e discorreu sobre a importância de verificar se todos os profissionais das portas de

48

entrada possuem senha de solicitando do SER e se há necessidade de treinamento. 4. Panorama

49

da CIR CS nos últimos quatro anos, considerando o fechamento de gestão municipal. Sra.

50

Juliana apresentou o panorama da CIR CS nos últimos quatro anos. II. Pactuação: 1.

51

Aprovação da Ata da 10ª Reunião Ordinária CIR/CS de 2020 realizada em 23/11/2020 por

52

videoconferência. Dr. André perguntou aos presentes se há algum questionamento na ATA que

53

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

54

esse ponto de pauta foi pactuado. 2. Remanejamento recursos da PPI – procedimento Média

55

Complexidade Hospitalar por Abrangência - leitos em Hospital dia - do munícipio de

56

Petrópolis para os munícipios de Areal, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia e Três
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57

Rios. Sra. Patrícia informou que este remanejamento visa amenizar a falta de habilitação dos

58

leitos de saúde mental no Hospital Nossa Senhora da Piedade. Sra. Patrícia informou que os

59

municípios referenciados efetuaram este remanejamento visando manter a sustentabilidade dos

60

leitos enquanto não são habilitados pelo Ministério da Saúde. Dr. André perguntou se todos

61

acordavam. Todos anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado. 3. Remanejamento PPI leitos

62

Obstétricos que estão alocados no município de Três Rios para o município de Paraíba do

63

Sul. Sra. Patrícia discorreu que com a a reabertura da Maternidade Dr. Antônio Avelino de

64

Oliveira Elmor em 18/09/2020 no Hospital Nossa Senhora da Piedade situado em Paraíba do Sul

65

foi realizado o remanejamento da PPI dos leitos obstétricos. Dr. André perguntou se todos

66

acordavam. Todos anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado. 4. Remanejamento recursos da

67

PPI

68

Abrangência/Referência que estão alocados no munícipio de Queimados para o Paracambi.

69

5. Remanejamento recursos da PPI – leitos de Média Complexidade Hospitalar por

70

Referência que estão alocados no munícipio de Barra do Piraí para o Paracambi. Sra.

71

Patrícia informou que os processos de remanejamentos estão em apreciação pela área técnica e

72

que como passou o prazo de trinta dias de início dos processos trouxe para pactuação para que

73

possa inserir as Deliberações quando a SAECA solicitar. Dr. André perguntou se todos

74

acordavam. Todos anuíram e esses pontos de pauta foram pactuados. 6. Atualização PAR Rede

75

Cegonha – inclusão das maternidades. Sra. Juliana informou que como o PAR Rede Cegonha

76

foi atualizado no ano passado, a Área Técnica da SES/RJ sugeriu que ocorresse apenas a

77

inclusão das maternidades dos municípios de Paracambi e Paraíba do Sul e um destaque na parte

78

da habilitação dos dez leitos de Gestação de Alto Risco no Hospital Universitário de Vassouras.

79

Sra. Juliana apresentou um recorte das alterações efetuadas para melhor entendimento, conforme

80

Anexo I. . Dr. André perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e esse ponto de pauta foi

81

pactuado. III. Informes: 1. Reunião CIR CS Extraordinária a ser realizada no dia

82

17/12/2020. Sra. Juliana solicitou aos gestores se haveria a possibilidade de pactuar uma Reunião

83

CIR CS Extraordinária para o dia 17/02/2020 ás 14h, pois algumas áreas técnicas gostariam de

84

dar alguns informes e, em função de agenda prévia, não houve possibilidade de estarem hoje na

–

procedimentos

Média

Complexidade

Ambulatorial/Hospitalar

por
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85

reunião. Todos acordaram. 2. Capacitação RT-PCR Centro Sul. Dra. Dilian informou a

86

Capacitação dos profissionais da Região Centro Sul que ocorrerá no dia 17/12/2020 das 18h às

87

20h. Sra. Juliana informou a distribuição das vinte vagas para a nossa região: foras duas vagas

88

para os municípios que possuem um quantitativo maior de Unidade Básica de Saúde e

89

demonstraram interesse em ampliar a testagem: Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel

90

Pereira, Paracambi, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Sapucaia, Três Rios e Vassouras; e uma

91

vaga para Areal e Comendador Levy Gasparian. Sra. Juliana solicitou aos presentes que

92

encaminhem os nomes dos profissionais que realizarão a capacitação. 3. Ampliação da

93

testagem de Biologia Molecular RT-PCR para a detecção do RNA do Coronavírus (SARS -

94

CoV- 2 ). Dra. Dilian apresentou a Ampliação de Testagem RT-PCR no ERJ. Sra. Juliana

95

informou a reunião ampliada agendada para 18/12/2020 às 14h. 4. Informações dos

96

encaminhamentos ao UNACON – Vassouras: judicialização de diversos procedimentos e

97

medicações ao município de Três Rios. Dr. Marcelo informou que tem ocorrido problemas

98

com a abertura de agenda pelo UNACON, mas que a SAECA acordou com o Dr. Leonardo que

99

pagará o recurso de extrateto e o prestador informou que assim que receba o mesmo reabrirá a

100

agenda. Dr. Marcelo discorreu que tem ocasionado uma demanda reprimida e tem solicitado

101

ajuda à REUNI, mas que conta com a compreensão dos gestores na demora da regulação destes

102

pacientes. Dr. Leonardo confirmou que o prestador reabrirá a agenda assim que ocorrer o

103

pagamento do extrateto. 6. Capacitação SAMU 192 REGIONAL. Dr. Romero informou que

104

acordou a participação de vários palestrantes e que necessita de uma data para que possa

105

providenciar a capacitação. Ocorreu um debate e foi acordado realizar a capacitação em Janeiro

106

em função da troca de gestão. 7. Solicitação de informações dos recursos regionais do SUS –

107

CIR e NDVS. Sra. Juliana informou que este informe permanecerá na pauta até resolução. 8.

108

Informações sobre a Portaria nº 3.193 de 27/11/2020 – Informatiza APS. Sr. Marcos

109

discorreu que não entendeu porque não recebeu recurso para informatizar as três equipes de

110

Miguel Pereira. Dr. André informou que a Portaria nº 1.571 de 19/06/2020 homologou a adesão

111

das equipes de Saúde da Família informatizadas, que foi o caso de Miguel Pereira. Dr. André

112

informou que a Portaria nº 3.193 de 27/11/2020 institui incentivo financeiro federal, em caráter
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113

excepcional e temporário, para informatização das equipes de Saúde da Família e de Atenção

114

Primária, por meio da implementação de Prontuário Eletrônico. Dr. André reforçou que esta

115

portaria trás uma forma de adesão distinta, pois é direcionada aos municípios que não

116

encaminharam produção pelo PEC. Dr. André discorreu que entrará de férias e não poderá estar

117

presente na próxima CIR CS, mas que gostaria de deixar registrado que é muito grato pela

118

parceria, que aprende muito com a Região Centro Sul e tem certeza de que seguirão todos juntos,

119

mesmo que alguns troquem de território ou que saiam temporariamente. Dr. André discorreu que

120

os integrantes da CIR CS são atuantes, coesos e parceiros e que tem muito orgulho em ser o

121

representante do Nível Central. Dr. Leonardo discorreu que assim como o Sr. Stefan, do

122

município de Areal, sairá da Saúde e assumirá a Secretaria de Governo de Vassouras, mas que

123

deseja agradecer a parceria de todos. Sra. Juliana agradeceu a presença de todos e a reunião foi

124

encerrada às dezessete horas e dez minutos, sem nenhum outro ponto levantado pelos

125

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

126

presente Ata em seis de janeiro dois mil e vinte e um.
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