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1

Ao vigésimo sexto dia de janeiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, foi realizada a 1ª

2

Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Centro Sul do ano de 2021 através de

3

videoconferência, com a presença dos seguintes membros: Secretaria de Estado de Saúde do Rio

4

de Janeiro: Representante Nível Central, Izabela Ribeiro; Secretária Executiva da Comissão

5

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

6

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

7

Fluminense, Marcelo Rubens, Coordenadora do Núcleo Descentralizado de Vigilância em

8

Saúde, Janice Costa, Walace Alves (Coordenador Regional do CEREST), Dayse Aguiar

9

(Assessora Chefe de Regionalização), Renata (SVS) e Claudia Lage (Superintendência de

10

Regulação). Secretários (as) Municipais de Saúde: Gilmara Garcia (Areal), Adriano Vasconcelos

11

(Comendador Levy Gasparian), Fernando Reis (Mendes), Luiz Alberto Barbosa (Miguel

12

Pereira), Diego Almeida (Paracambi), Juarez Pereira (Paraíba do Sul), Fabiana Abreu (Paty do

13

Alferes), Marcella Raposo (Sapucaia) e Izabel Mendonça (Três Rios). Suplentes: Marciel

14

Furtado (Areal), Joseane Faria (Comendador Levy Gasparian), Ismael Souza (Engenheiro Paulo

15

de Frontin), Raquel Leal (Mendes), Marcos Barros (Miguel Pereira), Maria Aparecida Souza

16

(Paracambi), Alessandra Ferreira (Paraíba do Sul), Edward Leão (Paty de Alferes) e Fátima

17

Machado (Vassouras). Em relação aos membros da CIR, a Plenária contou, portanto, com a

18

presença de 09 (nove) Secretários Municipais de Saúde: Areal, Comendador Levy Gasparian,

19

Mendes, Miguel Pereira, Paracambi, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Sapucaia e Três Rios, de

20

09 (nove) Suplentes: Areal, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes,

21

Miguel Pereira, Paracambi, Paraíba do Sul, Paty de Alferes e Vassouras e 01 (um) representante

22

de nível central da SES. Convidados: Apoiadora do COSEMS/RJ, Dilian Hill, Renata, Igor Leite

23

e Fernando Bozza (Aplicativo Dados do Bem), e Charles de Deus (SMS Paracambi). Dr. Dayse

24

Aguiar se apresentou, cumprimentou a todos, informou o desligamento do Dr. André como

25

representante do Nível Central na Região Centro e a que a Dra. Suzane, que se encontra de

26

férias, irá assumir essa representação. Dra. Dayse informou que nesta reunião a Sra. Izabela irá

27

representa-la sugeriu uma rodada de apresentação e deu início à Plenária. I. Apresentação: 1.

28

Acolhimento Regional da Assessoria de Regionalização/Secretaria Executiva da CIR CS. Dra.
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29

Dayse discorreu sobre a importância do diálogo atento e receptivo sobre as diferentes maneiras e

30

diferentes olhares sobre a percepção da saúde, dos problemas de saúde e dos desafios quanto à

31

organização dos serviços de saúde. Que apesar desta diversidade, todos são regidos pelas mesmas

32

regras nos espaços institucionais, pois o SUS obedece às regras da Administração Pública, onde

33

todos são inseridos neste contexto da gestão governamental e, portanto da Administração Pública

34

e das suas regras. Do ponto de vista específico do setor saúde há uma série de normativas que

35

vão desde a Constituição Federal até toda a legislação infraconstitucional, inclusive aquelas que

36

determinam as atribuições e o funcionamento das instâncias colegiadas, como é o caso das

37

Comissões Intergestores Regionais (CIR). Sendo muito importante que todos estejam

38

familiarizados com essas regras, pois a quantidade de portarias ministeriais que são publicadas

39

diariamente é substancial e as Equipes Técnicas, cada uma com a temática que lhe diz respeito

40

fica com essa atribuição mais específica. Dra. Dayse discorreu que no Planejamento Estratégico

41

em Saúde para alcançar a imagem objetiva, ou seja, aquela situação a qual desejamos alcançar e

42

que neste caso, é especificamente do ponto de vista da Regionalização, além da governança

43

regional, todos os nossos esforços estão voltados para a organização das ações e serviços de

44

saúde em Rede de Atenção à Saúde em um determinado território para uma determinada

45

população que pode ser referido a uma Região de Saúde. E que está se referindo ao conceito de

46

Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS disposto na Portaria nº 4.279 de 30/12/2010. O

47

alcance desta imagem objetiva está inteiramente relacionado à gestão em saúde, nos diferentes

48

papéis que desempenhados, com as diferentes responsabilidades e atribuições e citou algumas

49

macrofunções, como: a formulação das políticas públicas de saúde, o planejamento e a

50

programação das ações e serviços de saúde, a regulação, o controle e avaliação e o

51

financiamento, entre outros. Este Colegiado possui um papel importantíssimo, que tem o

52

conhecimento de que a Região Centro Sul é muito ativa, que Juliana e Patrícia são muito

53

atuantes e disponíveis para dar o suporte da Secretaria Executiva, bem como a Dra. Dilian,

54

Apoiadora do COSEMS/RJ na região e que espera que 2021 seja um ano profícuo de trabalho

55

para os novos gestores e para os que permaneceram, onde se inicia um novo ciclo de gestão.

56

Desejou muito sucesso a todos, pois ainda há a situação de emergência sanitária que requer
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57

medidas de enfrentamento salutares, agradeceu a compreensão e colaboração de todos para que a

58

logística de entrega das vacinas fosse bem sucedida. Dra. Dayse agradeceu a oportunidade de

59

participar da primeira reunião de 2021, desejou uma excelente reunião e passou a condução para

60

as Sras. Izabela e Juliana. Sra. Izabela deu boas vindas a todos, agradeceu a presença dos

61

colegas da SES/RJ, se apresentou e sugeriu uma rodada de apresentação. Sra. Juliana

62

cumprimentou a todos e apresentou de forma reduzida em função da extensão da pauta a

63

Deliberação CIB/RJ nº 4.656 de vinte e quatro de agosto de dois mil e dezessete que atualizou o

64

Regimento Interno das CIR no âmbito do Estado RJ. 2. Apresentação do aplicativo "Dados do

65

Bem". Sra. Izabela informou que esta apresentação foi solicitada pela Superintendência de

66

Vigilância em Saúde, é um aplicativo que está sendo utilizado por alguns municípios e foi

67

acordado de passar por todas as CIRs para que os secretários tenham conhecimento desta nova

68

ferramenta para atendimento e rastreamento dos casos de COVID-19. Os Srs. Igor Leite e

69

Fernando Bozza fizeram a apresentação o Aplicativo Dados do Bem e deixaram os respectivos

70

contatos para sanar qualquer dúvida. 3. Recursos Regionais. Sra. Juliana apresentou os recursos

71

regionais: CIES CS, CIR CS e NDVS CS, informou que foi realizada a prestação de contas da

72

CIES CS que está alocado no município de Paraíba do Sul e solicitou à Dra. Izabel a realização

73

da prestação de contas dos recursos da CIR CS e do NDVS CS que estão alocados no município

74

de Três Rios. 4. Panorama do andamento das Redes de Atenção á Saúde. Sra. Juliana

75

apresentou o andamento das Redes de Atenção à Saúde ressaltando os avanços e os desafios. Sra.

76

Izabela parabenizou e discorreu que foi apresentado um excelente diagnóstico que servirá como

77

base para o planejamento das ações de saúde durante os próximos quatro anos. 5.

78

Monitoramento dos casos Covid-19 na Região Centro Sul realizado pelo NDVS CS. Sra.

79

Janice apresentou o monitoramento dos casos COVID-19 da Região Centro Sul. 6. Panorama

80

de ocupação dos leitos Covid-19. Sra. Patrícia apresentou as habilitações e cofinanciamentos

81

estaduais dos leitos covid, alertou sobre a importância de informar a taxa de ocupação dos leitos

82

tanto para a SES/RJ quanto no e-SUS Notifica. E discorreu que na 3ª Reunião Extraordinária

83

CIR CS realizada no dia dezessete de dezembro de dois mil e vinte foi atualizado os leitos

84

COVID CS, porém na CIB/RJ Extraordinária realizada no dia vinte e dois de dezembro de dois
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85

mil e vinte ocorreu nova atualização e alertou a importância de a Região Centro Sul manter sua

86

tabela de leitos COVID-19 atualizada. Foi realizada a atualização dos leitos COVID-19 da

87

Região Centro Sul, conforme Anexo 1. Sra. Patrícia apresentou o panorama de ocupação dos

88

leitos COVID-19 e alertou para o expressivo aumento de casos no ano de 2021. II. Pactuação:

89

1. Aprovação das Atas da 11ª Reunião Ordinária CIR/CS de 2020 e 3ª Reunião

90

Extraordinária realizadas por videoconferência. Sra. Juliana informou que encaminhou as

91

Atas por e-mail e que não recebeu nenhuma notificação sobre as mesmas. Sra. Izabela perguntou

92

se as Atas poderiam ser consideradas aprovadas. Todos anuíram e esse ponto de pauta foi

93

pactuado. 2. Calendário de Reuniões CT e CIR CS para o ano de 2021. Sra. Juliana

94

apresentou o calendário de reuniões CT e CIR CS para o ano de 2021. Sra. Izabela perguntou se

95

todos acordavam. Todos anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado. 3. Solicitação de

96

Credenciamento/Habilitação de 01 CAPS I para o município de Areal. Sra. Patrícia

97

informou que este dispositivo não consta do PAR RAPS 2019-2021, mas que o município

98

recebeu uma Emenda Parlamentar para construção do CAPS I e que a CAPS SES apoia a

99

implantação deste dispositivo. Sra. Izabela perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e esse

100

ponto de pauta foi pactuado. 4. Projeto para implantação de duas Equipes Multiprofissionais de

101

Atenção Especializada em Saúde Mental / Unidade Ambulatorial Especializada (AMENT) do

102

município de Três Rios. Sra. Patrícia informou que este dispositivo não consta do PAR RAPS

103

2019-2021, mas que a nova gestão achou pertinente implantar estes dispositivos. E discorreu que

104

o PAR RAPS será atualizado após término do processo de desinstitucionalização da Clínica de

105

Repouso de Três Rios e a implantação dos novos serviços requeridos neste processo. Sra. Izabela

106

perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado. Dra. Dilian

107

alertou para a necessidade de os municípios encaminharem a prestação de contas do COFI-

108

RAPS. III. Informes: 1. Resolução SES/RJ nº 2.210, de 13/01/2021 e Minuta de Deliberação

109

CIB, referente à Regulação Única dos procedimentos de Alta Complexidade. Sra. Cláudia

110

Lage cumprimentou a todos e informou que está representando a Coordenação das Regionais que

111

por compromissos assumidos não conseguiu estar presente. Sra. Cláudia apresentou a Resolução

112

SES/RJ nº 2.210 de 13/01/2020, discorreu que esta Resolução dispõe que os leitos de UTI
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113

COVID-19 estão sob gestão da Superintendência Estadual através da regulação via SER e

114

perguntou se havia alguma dúvida por parte dos gestores. Informou sobre a Minuta da

115

Deliberação CIB/RJ que irá instituir, no âmbito da rede SUS do território do Estado do Rio de

116

Janeiro, que o acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde para recursos assistenciais

117

estratégicos e de Alta Complexidade, serão regulados através do Sistema Estadual de Regulação

118

(SER) e estarão sob a gestão da Superintendência de Regulação/ SES/RJ. Sra. Cláudia perguntou

119

se havia alguma dúvida por parte dos gestores. e ninguém se pronunciou. 2. Informes CT

120

CIB/RJ e COSEMS/RJ. Dra. Dilian discorreu que realizou a apresentação referente ao processo

121

eleitoral do COSEMS/RJ na reunião com os gestores que antecedeu a CIR CS e, também na

122

reunião da Câmara Técnica CS. E que os pontos importantes da reunião da CT CIB/RJ constam

123

como ponto de informe desta reunião e que pelo adiantado da hora acha ser pertinente somente

124

reiterar a importância de que os gestores e técnicos leiam os e-mails encaminhados tanto por ela

125

quanto pela SE/CIR CS. 3. Informações dos encaminhamentos ao UNACON – Vassouras:

126

judicialização de diversos procedimentos e medicações ao município de Miguel Pereira. Sra.

127

Juliana informou que este item retornou à pauta em função de o município de Três Rios também

128

ter solicitado as mesmas informações em reuniões anteriores. Sra. Fátima discorreu que não

129

foram explicitados novamente quais as medicações que estão sendo prescritas pelos médicos do

130

UNACON e que pela solicitação do município de Três Rios os exames apontados foram

131

cistoscopia e videohisteroscopia. Sra. Fátima discorreu que a videohisteroscopia não consta na

132

PPI, mas que a cistoscopia consta e que o único município que possui este recurso na PPI de

133

Vassouras é o município de Engenheiro Paulo de Frontin e que para apenas realização de um

134

procedimento no valor de dezoito reais. Sra. Fátima informou que entrou em contato com o Dr.

135

Carlos Vidal, responsável pelo UNACON, e que o mesmo explicou que necessita saber quais os

136

medicamentos prescritos que são objetos desta solicitação de informe para que alinhe essa

137

questão com os profissionais. Sr. Marcos informou que encaminhará por e-mail a discriminação

138

dos medicamentos e procedimentos e o nome do(s) médico(s) que realiza(m) essas prescrições.

139

4. Solicitação de informações sobre o andamento do Projeto EMAD do município de

140

Miguel Pereira. Sra. Patrícia informou que o Sr. Marcos lhe passou que solicitou este informe
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141

por não ter ocorrido pactuação em CIB/RJ, mas que foi informado que precisa sanar algumas

142

pendências no Projeto e que fará a atualização do mesmo e retornará com este ponto de informe.

143

5. Solicitação de informações sobre o andamento do Projeto de Urgências e Emergências

144

sobre a segunda Base Descentralizada do SAMU 192 – Conrado. Sra. Juliana informou que

145

ocorrerá uma reunião do GCR RUE Ampliada com CT CS no dia 04/02/2021 às 14h por

146

videoconferência para tratar da atualização do PAR RUE e questões pertinentes a essa Rede de

147

Atenção. E informou que esta solicitação já consta do respectivo PAR atualizado em 2018 e que

148

o retorno do Dr. Lenine à Coordenação Estadual da RUE auxiliará muito a região no andamento

149

dos processos que necessitam de aval do Ministério da Saúde. 6. Solicitação de informações

150

sobre o PAR RCPD relacionada ao pleito do CER Tipo II para o município de Miguel

151

Pereira. Sra. Juliana discorreu que apresentou o escalonamento dos pleitos da RCPD no início

152

da reunião e que foi informada pela Área Técnica da SES/RJ que tanto a atualização do PAR

153

RCPD quanto o escalonamento dos pleitos foram encaminhados ao Ministério da Saúde. 7.

154

Informações relacionadas ao comunicado SITEC sobre o cancelamento em 01/03/2021 de

155

envio de exames citopatológicos e posterior remanejamento da referência do município de

156

Vassouras. Sra. Fátima discorreu que após solicitar esta pauta foi informada pela SAECA que o

157

Estado irá indicar o novo prestador após a análise da qualidade do serviço dos mesmos e que está

158

aguardando retorno da SAECA. 8. Cofinanciamento Leitos Saúde Mental em Hospital Geral

159

- saber sobre as perspectivas de habilitação e financiamento pelo Ministério da Saúde, ou

160

mesmo Cofinanciamento Estadual da Raps para o ano de 2021. Sra. Patrícia discorreu que a

161

CAPS SES informou que estes leitos serão contemplados no COFI-RAPS 2021 e que foi

162

acordado o remanejamento da PPI dos leitos de Hospital-dia dos municípios consorciados para o

163

município de Paraíba do Sul e que até o momento foram pactuados em CIB/RJ as solicitações de

164

Areal e Paraíba do Sul. Informou que as solicitações de remanejamento de Comendador Levy

165

Gasparian, Sapucaia e Três Rios estão aguardando a SAECA encaminhar para pactuação em

166

CIB/RJ. Sra. Alessandra discorreu que estes remanejamentos não resolvem o problema do

167

custeio destes leitos, pois pelos cálculos realizados cada leito vai custar em torno de cinco mil e

168

seiscentos reais por mês e que o município de Paraíba do Sul necessita da ciência do
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169

cofinanciamento estadual para realizar a contratualização dos mesmos. Sra. Izabela solicitou que

170

o município encaminhe um ofício a SE/CIR CS solicitando a Área Técnica informações de que

171

os leitos da Unidade de Referência Especializada em Hospital Geral (URE-HG) do Hospital

172

Nossa Senhora da Piedade serão contemplados no COFI-RAPS 2021. 9. Atenção ao Parto e

173

Nascimento no Hospital Nossa Senhora da Piedade - possibilidade de retorno do incentivo

174

estadual de R$ 150.000,00 para composição da contratualização da Maternidade do

175

Hospital Nossa Senhora da Piedade. Sra. Alessandra informou que o Projeto Técnico da

176

maternidade foi encaminhado direto para a Área Técnica da SES/RJ, mas que encaminhará para

177

o e-mail da SE/CIR CS. Sra. Alessandra discorreu que o município de Paraíba do Sul recebeu

178

por um período um incentivo financeiro de cento e cinquenta mil reais para implantação e

179

custeio da maternidade, mas que foi retirado do Teto Financeiro no início de em função da não

180

implantação do serviço. Explicou que a maternidade foi inaugurada em setembro de 2019 e que

181

este cofinanciamento é fundamental para garantir a continuidade da prestação deste serviço haja

182

vista que o volume de partos realizados pelo SUS é pequeno, o que eleva os custos. Que o

183

município de Paraíba do Sul solicita informações relacionadas ao retorno deste custeio por parte

184

da SES//RJ. Sra. Juliana informou que já tem um processo SEI com esta solicitação e que esta

185

questão será discutida no GCR Rede Cegonha. Sra. Izabela perguntou se esta solicitação foi

186

encaminhada a SE/CIR CS através de ofício, sendo respondida que sim e deu como

187

encaminhamento uma CI para a respectiva Área Técnica contendo número do processo SEI

188

existente. 10. Previsão de Cofinanciamento Estadual para Leitos de Suporte ventilatório -

189

implantação de 03 leitos no HNSP, necessidade de cofinanciamento. Sra. Alessandra

190

informou que o Hospital Nossa Senhora da Piedade recebeu três respiradores e que pretende

191

implantar três leitos de suporte respiratório. Sra. Alessandra discorreu que como o SAIPS está

192

fechado para novas habilitações o município de Paraíba do Sul gostaria de informações

193

relacionadas à possibilidade de que o cofinanciamento estadual para os leitos de UTI COVID-19

194

se estenda aos leitos de suporte respiratório. Sra. Izabela discorreu que a Assessoria de

195

Regionalização não tem ciência desta possibilidade, mas solicitou que o município de Paraíba do

196

Sul encaminhe um ofício a SAECA informando a implantação destes leitos com cópia para a
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197

SE/CIR CS para que a mesma encaminhe uma CI com a solicitação de informações quanto à

198

possibilidade de cofinanciamento estadual. 11. Aprovação de credenciamento para serviço de

199

Laqueadura Tubária. Sra. Alessandra informou que o Projeto do Serviço de Laqueadura

200

Tubária foi encaminhado direto para a Área Técnica da SES/RJ e que, inclusive, já foram

201

sanadas pendências solicitadas pela mesma, mas que encaminhará o Projeto para o e-mail da

202

SE/CIR CS para formalização através de processo SEI conforme o fluxo de encaminhamento.

203

12. Informe sobre outro caminho de regulação para o serviço de Broncoscopia com biópsia.

204

Dr. Marcelo informou que a solicitação de regulação para o serviço de broncoscopia com biópsia

205

que é regulado pelo SER também pode ser inserida no SISREG para ser realizada no Hospital

206

dos Servidores e no Hospital do Fundão. Dr. Marcelo discorreu que solicitou este ponto de

207

informe em função da demanda reprimida por este serviço e que ainda não há previsão do

208

retorno deste serviço no Hospital Ary Parreiras. Que gostaria de solicitar que os gestores

209

reforcem com os hospitais e portas de entrada que solicitam transferência para UTI COVID-19

210

façam contato prévio com a Unidade Executante para que a mesma tenha real ciência do estado

211

do paciente que receberá, principalmente se a transferência for para o Hospital Universitário de

212

Vassouras que possui três UTIs COVID-19 que distribui os pacientes de acordo com o grau de

213

gravidade do mesmo. Dr. Marcelo deu boas vindas aos novos gestores e aos que permaneceram e

214

se colocou à disposição para auxiliar no que for necessário. Sra. Juliana sinalizou a todos que não

215

interessa o tamanho do desafio, o que importa é a grandeza da união, pois sabe que será um

216

período ainda muito difícil em função da pandemia, mas que gostaria de colocar que a Secretaria

217

Executiva, a Assessoria de Regionalização e as Áreas Técnicas da SES/RJ estão a disposição

218

para auxiliar a todos. Sra. Izabela discorreu que a Região Centro Sul tem como característica

219

forte a união e que espera que todos tenham uma ótima gestão ao longo destes quatro anos. Sra.

220

Izabela agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada às dezesseis horas e cinquenta

221

minutos, sem nenhum outro ponto levantado pelos participantes, foram concluídos os trabalhos.

222

Eu, Patrícia Ribas, Assistente da CIR CS, lavrei a presente Ata em onze de fevereiro dois mil e

223

vinte e um.
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