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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT CS AMPLIADA CIR CS – 24/03/2021

1

Ao vigésimo quarto dia de março de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, foi realizada a 3ª

2

Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Centro Sul Ampliada com Câmara

3

Técnica do ano de 2021 através de videoconferência com a SES/RJ, com a presença dos

4

seguintes membros: Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro: Representante Nível

5

Central, Elisabet Pauer; Suplente do Nível Central, Suzane Gattas; Secretária Executiva da

6

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

7

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

8

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

9

Vigilância em Saúde, Patrícia Moza; SGAIS, Rebeca Cabral; SAECA, Cláudia Lunardi; SAFIE,

10

Carolina Lazzarotto ; Apoiadora da CIES/RJ, Sara Gonçalves e Assessora Técnica do Pacto

11

Interfederativo , Mônica Clemente. Secretários (as) Municipais de Saúde: Gilmara Garcia

12

(Areal), Fernando Reis (Mendes) e Luiz Alberto Barbosa (Miguel Pereira). Suplentes: Joseane

13

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

14

Maria Aparecida Souza (Paracambi), Edward Leão (Paty de Alferes), Janaína Rocha (Sapucaia)

15

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

16

com a presença de 03 (três) Secretários Municipais de Saúde: Areal, Mendes e Miguel Pereira,

17

de 07 (sete) Suplentes: Areal, Comendador Levy Gasparian, Mendes, Miguel Pereira, Paracambi,

18

Paty de Alferes, Sapucaia e Vassouras e 02 (dois) representantes do nível central da SES.

19

Câmara Técnica: Joseane Faria (Comendador Levy Gasparian), Erica Rodrigues (Engenheiro

20

Paulo de Frontin), Marcos Barros (Miguel Pereira), Charles de Deus (Paracambi), Edward Leão

21

(Paty de Alferes), Janaína Rocha (Sapucaia) e Fátima Machado (Vassouras). Convidados:

22

Apoiadora do COSEMS/RJ, Dilian Hill. Sra. Suzane cumprimentou a todos e informou que por

23

motivos pessoais não poderá mais seguir como suplente do Nível Central na Região Centro Sul.

24

Todos agradeceram a parceria e dedicação nestes anos junto à Região Centro Sul. Sra. Elisabeth

25

cumprimentou a todos e informou aos gestores a necessidade de alterar a ordem de algumas

26

pautas, pois em função do feriadão ocorreu a necessidade de alterar as datas das Plenárias CIRs e

27

algumas têm ocorrido no mesmo momento e as Áreas Técnicas necessitam de estarem presentes

28

em todas. Todos acordaram. I. Apresentação: 1. Leitos destinados a SRAG/COVID-19. Sra.
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29

Rebeca cumprimentou a todos. Reforçou a importância da atualização diária pelos municípios da

30

taxa de ocupação dos leitos, conforme pactuação em CIB/RJ sob a Deliberação CIB nº 6.324, de

31

11/02/2021. Recomendou a disponibilização no SER dos leitos que compõem a versão atual do

32

plano estadual de enfrentamento à COVID-19 conforme resoluções que regulamentam o

33

financiamento estadual desses leitos. Informou o Chamamento Público nº 04 que foi publicado

34

em uma edição extra do Diário Oficial no dia 18/03/2021 que tem por objetivo ampliar o

35

quantitativo de leitos disponíveis no Plano Estadual. Esta ampliação visa implantar cem leitos de

36

UTI e duzentos leitos clínicos em serviços da capital e do interior. III- Informe: 1. Orientações

37

sobre Cirurgias Eletivas. Dra. Cláudia cumprimentou a todos. Informou que o rol de

38

procedimentos e os recursos pactuados em CIB/RJ foram transmitidos ao Ministério da Saúde e

39

serão disponibilizados aos municípios executores. Informou a proposta de treinamento aos

40

municípios executores para que não ocorra perca de recursos. Necessita de pactuação em CIR CS

41

do rol de procedimentos e os respectivos municípios executores para que a SAECA possa

42

formalizar uma agenda de treinamento. Os recursos poderão ser executados ao longo deste ano e,

43

se houver necessidade, há a possibilidade de pleitear a ampliação destes recursos. Comentou que

44

sabe da dificuldade de se pensar em cirurgia eletiva neste momento de pandemia, mas solicitou

45

que o grupo de planejamento se reúna junto aos gestores nas próximas duas semanas e realize

46

uma pactuação ad referendum e encaminhe por e-mail para que a SAECA possa organizar o

47

treinamento. I. Apresentação: 2. Monitoramento dos casos Covid-19 na Região Centro Sul.

48

Sra. Patrícia Moza cumprimentou a todos e informou que está como Coordenadora Regional do

49

Núcleo Descentralizado de Vigilância em Saúde – NDVS CS. Apresentou o Mapa de

50

distribuição regional segundo avaliação de risco referente à vigésima segunda atualização do dia

51

dezoito de março. Informou a preocupação quanto à divergência dos dados apresentados na

52

Região Centro Sul e os dados da SES/RJ, que descobriu que muitos coordenadores estavam com

53

acessos restritos nos sistemas de informação: e-SUS e SIVEP e que esta problemática foi

54

resolvida. Demonstrou o cenário covid-19: novas variantes, situação de reinfecção de casos,

55

síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica e monitoramento dos casos de EAPV. Em

56

relação à vacinação contra COVID-19, informou que o ERJ apresenta a pior relação de dados
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57

registrados no NOVO SIPNI e reiterou a importância de inserir os dados nos sistemas de

58

informação. Apresentou o cenário COVID-19 da Região Centro Sul. Divulgou a Webnar

59

“Estratégias de testagem da COVID-19 e monitoramento da resposta vacinal: perspectivas atuais

60

e futuras” que será realizada no dia sete de abril das quatorze às dezessete horas no youtube.

61

Informou que em relação ao PQAVS - Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em

62

Saúde o NDVS dividiu sua equipe por municípios para que possa acompanhar de forma mais

63

individualizada os outros agravos. Alertou para os financiamentos realizados entre dois mil e

64

dezenove e dois mil e vinte para as DANT e apresentou o cronograma preliminar dois mil e vinte

65

e um para a construção ascendente do Plano Estadual para ações de enfrentamento das DANT

66

2022-2030. 3. Financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica:

67

Contrapartida Estadual e Prestação de Contas.

68

Informou o Incentivo à Assistência Farmacêutica na Atenção Básica (IAFAB) para financiar a

69

aquisição dos medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica

70

constantes dos Anexos I e IV da RENAME vigente no SUS. O IAFAB é um recurso tripartite,

71

com aplicação, no mínimo, dos seguintes valores de seus orçamentos próprios. Com relação à

72

União: os valores serão definidos com base no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

73

(IDHM) de acordo com a faixa em que o município se encontra por habitante/ano. Com relação

74

ao Estado do Rio de Janeiro: atualmente repassa R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por

75

habitante/ano, em consonância com a Resolução SES/RJ nº 2.045, de 27 de maio de 2020. Com

76

relação aos municípios: R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) por habitante/ano.

77

Apresentou as normativas vigentes; o panorama da contrapartida estadual nos anos de 2019-

78

2020; o panorama das prestações de contas dos municípios da Região Centro Sul e informou que

79

este último foi encaminhado por e-mail com orientações aos municípios em onze de fevereiro de

80

dois mil e vinte e um. Em relação ao IAFAB 2021 informou que se encontra em tramitação a

81

minuta de Resolução SES que visa estabelecer a transferência de recursos financeiros aos

82

municípios, referentes à contrapartida estadual para o financiamento do Componente Básico da

83

Assistência Farmacêutica relativa à competência 2021. Solicitou que os municípios encaminhem

84

a atualização dos contatos. 4. Panorama de ocupação dos leitos Covid-19. Sra. Patrícia reiterou

Sra. Carolina cumprimentou a todos.
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85

a importância do envio diário da taxa de ocupação de leitos Covid-19 por todos os municípios e,

86

também, o registro obrigatório de internações COVID-19 no e-SUS Notifica. Apresentou o

87

panorama de internações dos pacientes da Região Centro Sul. Sr. Marcelo informou que hoje o

88

SER possui dezesseis solicitações de transferência de UTI em fila e dezesseis solicitações de

89

transferência pendentes esperando atualização do quadro clínico do paciente. Informou que a

90

Superintendência de Regulação solicitou a atualização dos leitos, mas como não há

91

representantes de todos os municípios terão de realizar esta na próxima reunião. Ocorreu um

92

debate acerca da possibilidade de os leitos de suporte ventilatórios serem considerados como

93

leitos de UTI. Os gestores demonstraram muita preocupação, pois para os hospitais de pequeno

94

porte possuir leito de suporte ventilatório até que consiga transferir um paciente para um leito de

95

UTI é de suma importância. Sra. Patrícia comentou que esperavam que a Área Técnica pudesse

96

esclarecer essas dúvidas, mas que, infelizmente, houve a necessidade de inverter a ordem dos

97

informes na pauta, mas que orienta aos gestores entrarem em contato com a SAECA para sanar

98

as possíveis dúvidas. II. Pactuação: 1. Execução das ações de educação regionais e o curso de

99

gestão de projetos. Indicação dos Técnicos municipais. Sra. Sara cumprimentou a todos.

100

Informou a proposta de um curso de Gestão de Projetos com a finalidade de apoiar e estimular a

101

execução dos recursos financeiros que estão alocados nos municípios executores e estão

102

previstos para o Plano de Ação para o ano de dois mil e vinte e um. Ressaltou a importância da

103

CIES Regional como instrumento fortalecedor da Educação Permanente, com reuniões

104

periódicas compostas pelos técnicos indicados e, também, com uma coordenação Regional.

105

Provocou uma reflexão sobre o processo de trabalho e qualificação dos profissionais objetivando

106

a melhoria na atenção a saúde. Informou que considerando a baixa execução das ações de

107

educação regionais que constam no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde, a

108

Superintendência de Educação em Saúde da SES irá ofertar o Curso de Gestão de Projetos

109

(parceria SES – ECG/TCE) exclusivo para profissionais que estejam diretamente vinculados à

110

execução dos projetos nos municípios. Sra. Juliana informou que realizou uma reunião da CIES

111

CS e a ação escolhida será a primeira do Plano de Ação de Educação Permanente em Saúde

112

Centro Sul para o ano de dois mil e vinte e um será “Realizar uma Oficina de integração dos
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113

grupos de trabalho temáticos regionais”, que consiste no Projeto a ser elaborado ao longo do

114

curso pelas três profissionais indicadas. As Indicadas foram: Carolina Montes Durões de Souza

115

(Paraíba do Sul), Amélia Milagres Fumian (Paty do Alferes) e Letícia Lazarini de Abreu (Três

116

Rios). Sra. Elisabeth perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e este ponto de pauta foi

117

pactuado. 2. Pactuar entre os gestores da região Centro Sul o compromisso de alcançar as

118

metas municipais dos indicadores tripartite 2021 e dos 11 indicadores bipartite pactuados

119

em CIB/RJ. Sra. Mônica cumprimentou a todos. Comentou que até o final do mês os municípios

120

deverão obter a aprovação nos seus respectivos Conselhos Municipais e inserir as suas metas

121

bipartites tanto no DIGISUS quanto no formulário do Google forms. A pactuação em CIR CS é

122

a efetivação do compromisso regional de que cada gestor baseado na sua série histórica e no seu

123

planejamento. Lembrou que todas as metas devem estar contempladas no Plano Municipal de

124

Saúde e se prontificou a sanar qualquer dúvida que ainda persista. Ninguém se pronunciou. Sra.

125

Elisabeth discorreu que apenas um município encaminhou as metas para a SE/CIR CS e solicitou

126

aos demais que o façam para que a Sra. Juliana possa fazer a Deliberação CIR CS. Perguntou se

127

todos estavam de acordo. Todos anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado. 3. Aprovação das

128

Atas da 1ª e 2ª Reuniões Ordinárias CIR/CS de 2021 realizadas por videoconferência. Sra.

129

Elisabet perguntou se as Atas poderiam ser consideradas aprovadas. Todos anuíram e esse ponto

130

de pauta foi pactuado. 4. Acordar ajustes no Calendário de Reuniões CT e CIR Centro Sul

131

para o ano de 2021. Sra. Juliana informou os ajustes realizados no calendário. Sra. Elisabet

132

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

133

foi pactuado. 5. Indicação do Coordenador(a) e Suplente do Grupo Condutor Regional da

134

Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência da Região Centro Sul para compor o Grupo

135

Condutor Estadual RCPD. Sra. Juliana informou que em reunião do GCR RCPS CS no dia

136

04/03/2021 foram indicados: Camile do Rosário Pereira (Três Rios) como Titular e Fernando

137

Britto Barboza (Miguel Pereira) como Suplente. Sra. Elisabet perguntou se todos acordavam.

138

Todos anuíram e este ponto de pauta foi pactuado. 6. Projeto de implantação do Programa

139

Melhor em Casa – 01 EMAD Tipo 2 e 01 EMAP no Município de Miguel Pereira. Sra.

140

Juliana informou que o Projeto foi encaminhado à respectiva Área Técnica e que há a
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141

necessidade de Deliberação CIR CS para encaminhar junto à documentação requerida para

142

análise. 7. Solicitação de Credenciamento/Habilitação do CER Tipo II do município de

143

Miguel Pereira. Sra. Juliana informou que o Dr. Luiz Alberto solicitou que este item permaneça

144

como pactuação, mas acredita que não haja necessidade porque consta da pactuação do PAR

145

RCPS. Levará para discussão no respectivo Grupo Condutor e irá verificar com a SAECA e, se

146

não houver necessidade de nova pactuação, informará na próxima CIR CS. 8. Solicitação de

147

credenciamento/habilitação serviço de mamografia no Hospital Municipal Luiz Gonzaga

148

no município de Miguel Pereira. Sra. Juliana informou que há a necessidade de Deliberação

149

CIR CS para encaminhar junto à documentação requerida para análise pela SAECA. Sra.

150

Elisabet perguntou se todos acordavam com os itens 6, 7 e 8. Todos anuíram e estes pontos de

151

pauta foram pactuados. 9. Solicita a ratificação para a expansão dos Serviços de

152

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) com Unidades de Suporte Básico em bases

153

descentralizadas nos distritos de: Conrado, Município de Miguel Pereira; Vila do Pião,

154

Município de Sapucaia; e Andrade Pinto, Município de Vassouras, da Região Centro Sul.

155

Sra. Juliana informou que o GCR RUE CS está realizando a atualização do PAR RUE CS e foi

156

apontada a necessidade de expandir o serviço do SAMU 192 nos respectivos municípios. Sra.

157

Elisabet perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e este ponto de pauta foi pactuado. 10.

158

Solicitação de remanejamento dos recursos de procedimentos de Média Complexidade

159

Ambulatorial

160

vaginal/microflora dos municípios de Três Rios e Vassouras, alocados no município do Rio

161

de Janeiro para o município de Vassouras. Sra. Elisabeth informou que esta solicitação já foi

162

encaminhada a SAECA via SEI para acelerar o processo de remanejamento da PPI e que a

163

Deliberação CIR CS será inserida para continuidade desta solicitação. Perguntou se todos

164

acordavam. Todos anuíram e este ponto de pauta foi pactuado. 11. Atualização do Plano de

165

Ação Regional da Rede de Atenção Psicossocial da Região Centro Sul - 2019-2021pactuado

166

através da Deliberação CIR CS nº 03 de 17/01/2020. Sra. Patrícia informou que essa

167

atualização decorre da abertura do SAIPS para alguns dispositivos que foram pleiteados e ou

168

implantados pelos municípios e não constavam da pactuação anterior. Apresentou a atualização

por

Abrangência:

Diagnósticos

–

exame

citopatologico

cervico-
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169

do PAR RAPS CS referente ao período de 2020-2021. Sra. Elisabet perguntou se todos

170

acordavam. Todos anuíram e este ponto de pauta foi pactuado. 12. Indicação do

171

Coordenador(a) e Suplente do Grupo de Trabalho Regulação da Região Centro Sul . Sra.

172

Patrícia informou que em reunião do GT Regulação CS no dia 23/03/2021 foram indicados:

173

Flávio Pinheiro de Pádua (Areal) como Titular e Luis Augusto Teixeira de Abreu (Paraíba do

174

Sul) como Suplente. Sra. Elisabet perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e este ponto de

175

pauta foi pactuado. III. Informes: 2. Informes CT CIB/RJ e COSEMS/RJ. Sra. Dilian

176

apresentou os informes da CT CIB/RJ e COSEMS/RJ. 3. Implantação da Ouvidoria

177

Municipal no município de Miguel Pereira. 4. Implantação do SISREG Ambulatorial no

178

município de Miguel Pereira. 5. Implantação de Práticas Integrativas no município de

179

Miguel Pereira. Sra. Juliana explicou que o Sr. Marcos estava sem áudio e parabenizou o

180

município de Miguel Pereira pela implantação da Ouvidoria, do SISREG municipal e das

181

Práticas Integrativa que constituem em um grande avanço na gestão. Sra. Patrícia informou o

182

desejo do Sr. Marcos que constasse em ata o agradecimento ao apoio do Luciano de Vassouras e

183

do Flávio de Areal na implantação do SISREG municipal. 6. Solicitação de remanejamento

184

dos recursos de procedimentos de Média Complexidade Ambulatorial por Abrangência:

185

Diagnósticos – exame citopatologico cervico-vaginal/microflora do município de Mendes,

186

alocado no município de Valença para o município de Vassouras. Sr. Fernando discorreu que

187

tem enfrentado muitos problemas com o prestador de Valença, conforme relatado em várias

188

reuniões, e que acredita que este remanejamento seja um avanço para o município de Mendes. 7.

189

Solicitação de remanejamento dos recursos de procedimentos de Alta Complexidade

190

Ambulatorial por Abrangência: Diagnósticos – Densitometria Óssea do município de

191

Mendes, alocado no município de Vassouras para o município de Paracambi. Sr. Fernando

192

discorreu sobre o remanejamento. Sra. Patrícia informou a dúvida relativa à necessidade de

193

Paracambi precisar solicitar o credenciamento/habilitação do serviço de Densitometria Óssea.

194

Comunicou a Paracambi a necessidade de contato com a SAECA para sanar esta dúvida.

195

Informou que encaminhou ao Sr. Charles o Manual de Credenciamento e Habilitação da

196

SAECA. 8. Solicitação para utilização do saldo remanescente das Propostas de Emendas
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197

Parlamentares nºs: 11216.262000/1180-02, 11216.2620001/18-003, 3306201712282014506,

198

3306201712191615946, 11216.262000/1177-10, 11216.262000/1177-12, 11216.262000/1177-

199

11,

200

3306201712280847068, 11216.262000/1160-01, 11216.262000/1160-03, 11216.262000/1140-

201

01,

202

3306201712280847068 para Atenção Primária;11216.262000/1190-12 para Vigilância em

203

Saúde

204

11216.262000/1177-17 para Atenção Especializada do município de Vassouras. Sra. Fátima

205

informou a utilização do saldo remanescente das respectivas Propostas de Emendas

206

Parlamentares. 9. Necessidade de novo prestador devido a solicitação de transferência dos

207

pacientes internados em leitos de longa permanência do Hospital Eufrásia Teixeira Leite do

208

município de Vassouras. Sra. Patrícia informou que esse informe foi oriundo do GT Regulação

209

e se refere tanto à retirada dos pacientes de longa permanência que estavam internados no

210

Hospital Eufrásia Teixeira Leite e que precisaram ser retirados quanto ao pleito de implantação

211

de Leitos de Longa Permanência no Hospital Universitário de Vassouras. Explicou que nem

212

todos os municípios possuem recursos de leitos crônicos na PPI e que esta problemática deve ser

213

levada pelos gestores a SAECA. 10. Solicitação de orientação quanto às questões pertinentes

214

ao Conselho Municipal de Saúde de Mendes que demandam aprovação. Sra. Raquel

215

informou que conseguiram realizar uma reunião virtual com o quórum necessário para aprovar

216

todas as demandas reprimidas. 11. Solicitação de discussão quanto às medidas de prevenção

217

da disseminação da COVID-19, para a realização de um alinhamento entre os municípios

218

da região. Sra. Raquel informou que o Dr. Fernando deseja alinhar com os municípios de

219

Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin, Paracambi, Miguel Pereira e Vassouras medidas

220

conjuntas de prevenção da disseminação da COVID-19. Sra. Juliana comentou que está à

221

disposição para abrir uma sala para videoconferência se os gestores desejarem se reunir par

222

alinhar as ações desejadas. 12. Encaminhamento do GT Regulação: Possibilidade de

223

financiamento para Tomografia. Sra. Patrícia explicou que os técnicos solicitaram um estudo

224

da possibilidade de financiamento estadual para a tomografia em decorrência de a PPI

11216.262000/1177-09,

11216.262000/1160-02,

e

3306201712282054223,

3306201712292350871,

11216.262000/1200-05,

330620171228203336,

3306201712292350871,

3306201712282054223

11216.262000/1177-16

e

e
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225

Assistencial não comportar a demanda para as Urgências/Emergências e, também, dos pacientes

226

COVID-19. O Rio Imagem e HTO Dona Lindu não realizam exames de emergência, somente

227

agendam de forma eletiva. 13. Indicações SMS para os GT/GCR/Comissões. Sra. Patrícia

228

explicou que as Indicações encaminhadas pelos municípios vieram faltando algumas

229

coordenações e, que, também, estão ocorrendo troca de coordenações e que a SE/CIR CS precisa

230

ter as indicações atualizadas para um melhor andamento dos GT/GCR/Comissões. Sra. Elisabet

231

agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada às dezesseis horas e trinta minutos, sem

232

nenhum outro ponto levantado pelos participantes, foram concluídos os trabalhos. Eu, Patrícia

233

Ribas, Assistente da CIR CS, lavrei a presente Ata em vinte de abril de dois mil e vinte e um.

9

