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1

Ao vigésimo nono dia de abril de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, foi realizada a 4ª

2

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

3

videoconferência com a SES/RJ, com a presença dos seguintes membros: Secretaria de Estado de

4

Saúde do Rio de Janeiro: Representante Nível Central, Elisabet Pauer; Secretária Executiva da

5

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, Patrícia Moza; Gerência de Hepatites SES, Raiane, Carlos Augusto

9

Fernandes, Clarice Gdalevici e Susi Moraes e Coord. Geral Centrais Regulação SES, Márcia

10

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

11

(Comendador Levy Gasparian), Ernandes Sousa Filho (Mendes), Luiz Alberto Barbosa (Miguel

12

Pereira), Diego Xavier (Paracambi), Paulo José de Oliveira (Paty de Alferes), Marcella Raposo

13

(Sapucaia) e Izabel Mendonça (Três Rios). Suplentes: Marciel Furtado (Areal), Eliana Faza

14

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

15

Aparecida Souza (Paracambi), Edward Leão (Paty de Alferes) e Fátima Cartaxo (Vassouras). Em

16

relação aos membros da CIR, a Plenária contou, portanto, com a presença de 08 (oito)

17

Secretários Municipais de Saúde: Areal, Comendador Levy Gasparian, Mendes, Miguel Pereira,

18

Paracambi, Paty de Alferes, Sapucaia e Três Rios, de 07 (sete) Suplentes: Areal, Comendador

19

Levy Gasparian, Mendes, Miguel Pereira, Paracambi, Paty de Alferes e Vassouras e 01 (um)

20

representantes do nível central da SES. Convidadas: Apoiadora do COSEMS/RJ, Dilian Hill.

21

Sra. Elisabeth cumprimentou a todos. Foi acordada a alteração da ordem de algumas pautas, pois

22

em função da reunião dos gestores com o COSEMS para indicação do novo representante da

23

Região Centro Sul na Câmara Técnica da CIB/RJ a reunião já possui quórum mas ainda faltam

24

representantes de alguns municípios e de Áreas Técnicas da SES/RJ. III- Informes: 1. Informes

25

CT CIB/RJ e COSEMS/RJ. Sra. Dilian informou: que o Sr. Marcos Barros será o novo

26

representante da Região Centro Sul na Câmara Técnica da CIB/RJ; as próximas webnars e o

27

estudo que será realizado pelo Núcleo de Estudos em Saúde Pública (Nesp), em parceria com o

28

LabECoS e a Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde (Conacs), intitulado
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29

"Estudo Multicêntrico sobre o Perfil dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) e Agentes

30

Comunitários de Saúde (ACS)”. A pesquisa surgiu da necessidade de realizar um levantamento

31

do perfil social, demográfico, econômico, cultural e profissional dos ACS e ACE do Brasil.

32

Divulgou o link contendo o questionário que irá fundamentar a pesquisa e solicitou aos gestores

33

o preenchimento deste. Informou os pontos importantes da Assembleia e CT CIB RJ. I.

34

Apresentação: 1. Regulação das internações por Covid-19: Panorama Regional. Sra. Márcia

35

Reis cumprimentou a todos. Apresentou o cenário das solicitações de internações para leitos

36

COVID-19 reguladas no SER referente à semana de dezoito a vinte e quatro de abril. 2.

37

Panorama do acompanhamento da ocupação; habilitação/financiamento, Plano de

38

Contingência e parametrização no SER dos leitos Covid-19 Região Centro Sul. Sra. Patrícia

39

cumprimentou a todos e informou que encaminhou por e-mail as Deliberações CIB/RJ

40

relacionadas aos leitos COVID-19. Discorreu sobre a importância de manter atualizada a

41

ocupação dos leitos tanto na SES/RJ quanto no e-SUS Notifica. Alertou para a importância de

42

manter atualizado o quantitativo de leitos COVID-19 tanto no Plano de Contingência quanto no

43

sistema e-SUS Notifica, sendo que neste último é importante atualizar a quantidade de

44

respiradores disponíveis na Unidade de Saúde. Apresentou o panorama de acompanhamento das

45

internações COVID-19 da Região Centro Sul. Sr. Marcelo discorreu sobre a importância de

46

solicitar a parametrização no SER dos leitos clínicos COVID-19 e iniciar a regulação destes no

47

sistema. 3. Monitoramento dos casos Covid-19 na região Centro Sul e Informes Vigilância

48

em Saúde. Sra. Patrícia Moza cumprimentou a todos. Informou que a diferença entre as

49

notificações regional e estadual está diminuindo consideravelmente e que este processo passou

50

por dois momentos importantes. O primeiro foi a descoberta em uma reunião com os

51

responsáveis pelo Painel de monitoramento COVID da SES e as Coordenações Municipais de

52

que alguns municípios possuíam acessos restritos no sistema, o que foi solucionado. O segundo

53

foi melhorar a digitação das vacinas aplicadas de forma a diminuir a diferença das informações.

54

Informou a descoberta de duas variantes no município de Paraíba do que Sul que estão sendo

55

investigadas pelo CIEVS. Apresentou a diferença entre os casos confirmados e os óbitos da

56

Região Centro Sul e da SES/RJ e esclareceu que embora esteja diminuindo, o problema consiste
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57

na digitação dos mesmos no e-SUS e SIVEP. Informou três pactuações em CIB/RJ: a que define

58

as atribuições da saúde do trabalhador no ERJ; a adesão à proposta preliminar de aplicação de

59

recursos suplementares para controle da tuberculose no ERJ, segundo eixos estratégicos

60

identificados e os recursos das Doenças Crônicas não Transmissíveis. II. Pactuação: 1.

61

Aprovação da Ata da 3ª Reunião Ordinária CIR/CS de 2021 realizada por

62

videoconferência. Sra. Elisabet perguntou se a Ata poderia ser considerada aprovada. Todos

63

anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado. 2. Pactuação referente à dispensação de

64

medicamentos para hepatites virais, com definição das unidades dispensadoras na região e

65

da utilização do SICLOM como sistema de informação para gestão clínica e logística. Sra.

66

Clarice cumprimentou a todos. Informou a proposta relacionada aos municípios de referência

67

regional como unidades de dispensação de medicamentos para hepatites virais utilizando o

68

sistema de Logística de Medicamentos para Hepatites Virais (SICLOM-HV). Explicou que foi

69

definido em Grupos de Trabalho da Assistência Farmacêutica de que os municípios de Miguel

70

Pereira, Três Rios e Vassouras sejam as referências regionais. Sendo que Miguel Pereira

71

dispense a medicação para Paty do Alferes e Paracambi; Três Rios dispense a medicação para

72

Areal, Comendador Levy Gasparian, Paraíba do Sul e Sapucaia e Vassouras dispense a

73

medicação para Eng. Paulo de Frontin e Mendes. Sra. Elisabet perguntou se todos acordavam.

74

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

75

Habilitação de um Serviço de Residência Terapèutica Tipo II do município de Paraíba do

76

Sul. Sra. Juliana informou que a SRT Tipo II já foi implantada em decorrência da

77

desinstitucionalização dos internos da Clínica de Repouso Três Rios. Sra. Elisabet perguntou se

78

todos acordavam. Todos anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado. 4. Solicitação de

79

credenciamento e habilitação de 01 CER Tipo II, na modalidade Auditiva e Visual no

80

município de Paraíba do Sul. Sra. Juliana informou que o município de Paraíba do Sul, através

81

do Instituto Santa Catarina, atenderá a população com deficiência auditiva, através do Programa

82

de Atenção à Saúde Auditiva, que contempla toda a macrorregião Centro Sul Fluminense, por

83

meio de convênio com o SUS. O Programa do Governo Federal é realizado em parceria com o

84

Estado do Rio de Janeiro, o município de Paraíba do Sul e o Hospital Evandro Ribeiro (Instituto
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85

Santa Catarina). Sra. Elisabet perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e esse ponto de

86

pauta foi pactuado. 5. Solicitação de remanejamento dos recursos de procedimentos de

87

Média Complexidade Ambulatorial por Abrangência: Diagnósticos – exame citopatologico

88

cervico-vaginal/microflora do município Vassouras, alocados no município do Rio de

89

Janeiro para o município de Valença e tornar sem efeito as Deliberações CIR CS nºs. 10 e

90

11 de 24/03/2021. Inclusão advinda do Informe 3. Sra. Elisabet perguntou se todos acordavam.

91

Todos anuíram e este ponto de pauta foi pactuado. 6. Solicitação de remanejamento de PPI

92

Saúde Mental – Hospital-dia dos municípios de Areal, Sapucaia e Três Rios, alocado no

93

município de Petrópolis, para a reserva técnica dos respectivos municípios e tornar sem

94

efeito a pactuação anterior de remanejar estes recursos para a reserva técnica do

95

município de Paraíba o Sul. Inclusão advinda do Informe 7. Sra. Elisabet perguntou se todos

96

acordavam. Todos anuíram e este ponto de pauta foi pactuado. III. Informes: 2. Mudança de

97

objeto da Proposta de Emenda Parlamentar nº 11297.53.6000/1190-2 de duas ambulâncias

98

para transporte de pacientes do Tipo A para uma ambulância Tipo D do município de Paty

99

do Alferes. Sra. Juliana parabenizou o município de Paty do Alferes em decorrência da

100

habilitação da Base Descentralizada SAMU 192. Sr. Edward agradeceu e comentou que a ajuda

101

da SE/CIR CS fundamental nesse processo de aprovação. Informou que durante o processo de

102

aprovação desta Proposta de Emenda parlamentar o município de Paty do Alferes foi

103

contemplado com duas doações de ambulância para transporte de pacientes do Tipo A. O

104

município possui gastos elevados com transferências para UTI dos pacientes internados no

105

Hospital Municipal Luiz Gonzada em Miguel Pereira e adquirir uma ambulância do Tipo D será

106

extremamente importante na redução de custos de contratação de ambulância UTI. Dr. Paulo

107

informou que acabou de receber orientação do Ministério da Saúde que para ser aprovada a

108

mudança de objeto é necessário pactuação estadual. Sra. Elisabet orientou encaminhar hoje

109

mesmo para inclusão de pauta da Reunião da CIB/RJ para pactuação. 3. Dificuldade na

110

solicitação de remanejamento dos recursos de procedimentos de Média Complexidade

111

Ambulatorial

112

vaginal/microflora dos municípios de Mendes, Três Rios e Vassouras, alocados no

por

Abrangência:

Diagnósticos

–

exame

citopatologico

cervico-
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município do Rio de Janeiro para o município de Vassouras. Sra. Fatima informou que

114

quando o município de Vassouras foi informado da descontinuidade de realizar o citopatológico

115

no SITEC ocorreu a tentativa de habilitar o Laboratório do Hospital Universitário de Vassouras

116

para realizar os exames de Três Rios e Vassouras de imediato e o município de Mendes

117

demonstrou interesse nesta possibiliade. A ausência de série histórica deste exame não ocasionou

118

impeditivo no credenciamento do laboratório pela SES/RJ, mas uma preocupação e o município

119

de Vassouras resolveu acatar a sugetão da SAECA e remanejar seu recurso da PPI para o

120

município de Valença. Sugeriu alterar o termo impeditivo no início do informe para dificuldad.

121

Todos acordaram. Sra. Elisabet informou que ao entrar em contato com a SAECA houve o

122

retorno de que se o prestador começar a apresentar produção há a possibilidade de

123

credenciamento deste. Sra. Patrícia lembrou que há a necessidade de anular as deliberações CR

124

CS nºs. 10 e 11 de 24/03/2021 que pactuaram o remanejamento da PPI do citopatológico de Três

125

Rios e Vassouras e alertou que o remanejamento da PPI citopatológico do muicípio de Três Rios

126

para Valença ocorreu em uma reunião técnica e passou na CIB de abril e que seria interessante

127

realizar a pactuação de Vassouras nesta plenária para incluir na pauta da CIB/RJ de maio. Sra.

128

Fátima entrou em contato ccom a SAECA, alinhou esta questão e a pactuação deste

129

remanejamento entrou como inclusão de pauta. 4. Solicitação de remanejamento dos recursos

130

de procedimentos de Média Complexidade Ambulatorial por Referência: mamografia

131

unilateral, alocado no município de Paracambi e retossigmoidoscopia, alocado no

132

município

133

eletroencefalograma, alocado no município de Valença e

134

município de Mendes para o município de Vassouras. Sra. Patrícia informou que toda a

135

documentação requerida para realizar este remanejamento de PPI se encontra na SE/CIR CS, que

136

já foi informado a intenção de retirar o recurso do município de Valença para a SE/CIR MP e

137

que os Pareceres da Câmara Técnica relacionados aos remanejamentos estão prontos para serem

138

inseridos no SEI após esta Plenária. Sra. Patrícia informou ao Dr. Diego que as solicitações de

139

remanejamento de PPI do município de Paracambi de 2020, com a ajuda da Sra. Elisabet para

140

com a SAECA, irão ser pactuadas na CIB/RJ de maio. 5. Oncologia - Fluxo de

de

Mendes;

Média

Complexidade

Ambulatorial

por

Abrangência:

colonoscopia, alocado no
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141

encaminhamento de pacientes UNACON Vassouras. Sra. Fátima discorreu que foi solicitado

142

a Vassouras o alinhamento junto ao UNACON sobre os pacientes já em tratamento por uma

143

patologia e que, quando identificado outro tipo de neoplasia, são orientados a retornar ao setor de

144

regulação municipal para nova inserção no SER. Foi informada pelo prestador que não há essa

145

viabilidade em função da necessidade de o paciente necessitar ser direcionado a outro

146

especialista e de gerar outra APAC para realização de nova biópsia. Sra. Dilian comentou que se

147

o paciente em tratamento de uma neoplasia precisar retornar ao início de outra fila para realizar

148

nova biópsia para comprovar que ocorreu metástase a Linha de Cuidado em Oncologia fica

149

fragilizada. Questionou se não há possibilidade de o próprio NIR do HUV solicitar esta nova

150

biópsia sem que o paciente retorne ao início de outra fila. Sra. Fátima discorreu que esta questão

151

vai de encontro à solicitação da Região Centro Sul para a habilitação do Pólo Diagnóstico em

152

Oncologia para o município de Vassouras. Informou que levará a proposta ao prestador de a

153

nova inserção do paciente ser realizada pelo NIR do HUV. Ocorreu um debate e foi novamento

154

consenso a necessidade de rever a PPI por Linha de Cuidado, pois a PPI Assistencial não

155

comporta os exames de diagnósticos em Oncologia, além da habilitação do Pólo Diagnóstico em

156

Oncologia no município de Vassouras. Sra. Elisabet deu como encaminhamento o envio, por

157

parte da Secretaria Executiva da CS, de uma Comunicação Interna - CI reiterando a solicitação

158

do Pólo Diagnóstico em Oncologia e solicitando orientações quanto ao fluxo dos pacientes em

159

tratamento com suspeita de metátase e orientação de novos exames comprobatórios. 6.

160

Oftalmologia – Fluxo de encaminhamento dos pacientes para retorno. Sra. Juliana informou

161

que os municípios da Região Centro Sul solicitaram auxílio para com os pacientes que fazem

162

tratamento no prestador de Petrópolis que é a referência em Oftalmologia para a Região. Relatou

163

que os gestores solicitam informações sobre o fluxo de encaminhamento para pacientes com

164

retorno solicitado pelo próprio prestador, pois os pacientes são orientados a voltar ao setor de

165

regulação do município de origem, agendar consulta com um oftalmologista local para que este

166

faça um encaminhamento para que o paciente seja regulado para o retorno solicitado pelo

167

prestador de Petrópolis. O certo seria já saírem da consulta com o retorno agendado pelo próprio

168

prestador. Esse novo fluxo está ocasionando uma longa espera na fila de regulação dos pacientes
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169

e os gestores solicitam informações no tocante a esse fluxo de acompanhamento de paciente. 7.

170

Encaminhamentos GCR RAPS CS. Sra. Patrícia informou que o remanejamento da PPI Saúde

171

Mental dos internos da Cananeia foi pactuado na CIB/RJ do mês de março e o dos internos da

172

Clínica de Repouso Três Rios foram pactuados na CIB/RJ do mês de abril. Explicou que na

173

pactuação do remanejamento da Clínica de Repouso Três Rios ocorreu a compensação de

174

recursos dos municípios consorciados (Areal, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia e Três

175

Rios) para os leitos de Saúde Mental URE-HG do Hospital Nossa Senhora da Piedade no

176

município de Paraíba do Sul que não foram contemplados no COFI-RAPS 2020 e ainda não

177

possuem habilitação pelo Ministério da Saúde com o objetivo de oferecer sustentabilidade na

178

prestação deste serviço pelo muicípio executor. Lembrou que no ano de dois mil e vinte foi

179

solicitado o remanejamento da PPI leitos de Hospital-dia em Saúde Mental dos municípios

180

consorciados para os leitos URE-HG alocados no município de Petrópolis para a Reserva

181

Técnica do município de Paraíba do Sul com o objetivo de auxiliar na sustentabilidade destes

182

leitos, mas que em função do remanejamento pactuado na CIB/RJ de abril não há mais a

183

necessidade desta complementação de recursos. Alertou que há a exceção para o município de

184

Comendador Ley Gasparian, pois os recursos remanejados não alcançaram a meta mensal de sete

185

mil reais estabelecida pelo prestador. Lembrou que os municípios implantaram Serviços de

186

Residência Terapêutica ainda sem habilitação e que este remanejamento poderia ser repactuado

187

para a Reserva Técnica dos próprios municípios para auxiliar nas ações de Saúde Mental em seus

188

territórios. Informou que para o COFI-RAPS 2021 será realizado um monitoramento

189

quadrimestral pela Coordenação de Atenção Psicossocial por meio dos seguintes indicadores,

190

que incidirão nos valores a serem repassados aos municípios: (I) Percentual de CAPS que

191

atingem a meta de matriciamento por município e (II) Número de Supervisores Clínico-

192

Institucionais em CAPS. A incidência do indicador nos valores a serem transferidos aos

193

municípios se dará da seguinte maneira quanto ao matriciamento: pagamento integral do valor

194

estiulado no COFI-RAPS 2021 para o município que atingir acima oitenta e cinco por cento

195

meta; pagamento de 90% do valor para o município que atingir de um a oitenta e cinco por cento

196

meta e pagamento de 80% do valor para o município que não realizar o matriciamento no
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quadrimestre. Em relação ao Indicador: Número de Supervisores Clínico-Institucionais em

198

CAPS; será acrescido o valor de mil e quinhentos reais mensais para cada supervisor clínico

199

institucional contratado. Informou que para fins de habilitação dos novos dispositivos foi

200

solicitada pactuação em CIB/RJ da atualização do Plano de Ação RAPS CS, mas não foi

201

possível. Desta forma, serão inseridos no SEI as pactuações de Credenciamento/Habilitação dos

202

dispositivos de Saúde Mental pactuados em CIR CS, juntamente com os respectivos projetos

203

para, após a visita técnica da CAPS SES, serem pactuadas em CIB. Ocorreu um debate e foi

204

solicitado nova pactuação quanto ao remanejamento da PPI leitos de Hospital-dia em Saúde

205

Mental dos municípios Areal, Sapucaia e Três Rios para os leitos URE-HG alocados no

206

município de Petrópolis para a Reserva Técnica dos próprios municípios para auxiliar nas ações

207

de Saúde Mental em seus territórios e a repactuação deste remanejamento entrou como inclusão

208

de pauta. 8. Cirurgias Eletivas. Sra. Juliana informou que foi publicada a Deliberação CIB/RJ

209

nº. 6.372 de quinze de abril de dois mil e vinte e um que pactuou a Nota Técnica Conjunta

210

SES/COSEMS que solicita a redução das metas das cirurgias eletivas, bem como a ampliação do

211

prazo previsto na portaria GM/MS nº 3.641, de 21 de dezembro de 2020 que define, para o

212

exercício de 2021, a estratégia de acesso aos procedimentos cirúrgicos eletivos no âmbito do

213

sistema único de saúde (SUS). 9. Indicações SMS para os GT/GCR/Comissões. Sra. Juliana

214

reiterou a importância de manter Indicações atualizadas e alertou para a necessidade da

215

participação das reuniões dos GT/GCR/Comissões. 10. Solicitações de pauta para as reuniões

216

CIR CS necessitam ser por ofício. Sra. Juliana informou que as solicitações de pauta de

217

pactuação em reunião CIR CS precisam ser encaminhadas por ofício e orientou que tanto as

218

solicitações de pactuação quanto as de informe devem vir acompanhadas de um resumo bem

219

detalhado. Sra. Elisabet reiterou a importância do detalhamento da solicitação de pauta, pois

220

ocorre uma reunião de pauta entre a Assessoria de Regionalização e as Áreas Técnicas do Nível

221

Central e quanto mais claro e objetivo é o informe mais possibilidade de viabilizar o retorno com

222

a respectiva Área Técnica. Agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada às quinze

223

horas e cinquenta minutos, sem nenhum outro ponto levantado pelos participantes, foram
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224

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

225

dezenove de maio de dois mil e vinte e um.
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