Assessoria de Regionalização

Ata da 8ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Norte
1

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e vinte minutos,

2

deu-se início por webconferência através da plataforma meet.google.com/njo-ptwa-ifn, a oitava Reunião

3

Ordinária da Comissão Intergestores Regional da Região Norte, contando com as presenças dos

4

Representantes da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ): O Sr. Anderson Fagundes

5

(Representante Titular do Nível Central), a Sra. Carla S. Manhães (Secretária Executiva da CIR/Norte), a

6

Sra. Anelise N. de Abreu (Assistente da SE-CIR/Norte) e das Secretarias Municipais de Saúde: A Sra.

7

Cintia Ferrini (Secretária da SMS Campos dos Goytacazes), a Sra. Arleny Valdes (Secretária da SMS São

8

João da Barra), a Sra. Delba Barros (Suplente da SMS Quissamã), a Sra. Bruna Araújo (Secretária da

9

SMS

Conceição

de

Macabu),

e

os

seguintes

convidados:

o

Sr.

André

Ramos

10

(Subsecretaria Extraordinária de Enfrentamento a COVID-19), o Sr. Dante Lucas (Suplente da SMS

11

Campos dos Goytacazes), a Sra. Geane Baptista (Técnica da Câmara Técnica das SMSs Campos dos

12

Goytacazes e São Fidélis), a Sra. Geiza Retameiro (Suplente da SMS São João da Barra), a Sra. Angela

13

Athaydes (Técnica da SMS São Francisco de Itabapoana), a Sra. Rosemari Rocha (Coordenadora de

14

Apoio as Ações Regionais de Vigilância em Saúde/SES/RJ), a Sra. Mariane Melo (Coordenadora do

15

NDVS/Norte) e o Sr. D’Stefano Marcondes (Apoiador Regional do COSEMS/RJ). A Plenária contou

16

com a presença da Representação da SES/RJ e de quatro Secretarias Municipais de Saúde da Região

17

Norte, sendo três Secretárias de Saúde e uma Suplente ou Representante. Estavam ausentes as SMSs São

18

Francisco de Itabapoana, São Fidélis, Carapebus e Macaé. O Sr. Anderson Fagundes (Representante

19

Titular do Nível Central) iniciou a reunião dando boa tarde a todos. I- Apresentação e Debate - 01.

20

“Organização da Rede Assistencial para COVID-19, com definição das necessidades e prioridades de

21

leitos,

22

Subsecretaria Extraordinária de Enfrentamento a COVID-19). O Sr. André Ramos inicia a apresentação

23

agradecendo a oportunidade de participar dessa reunião em representação à Sebsecretaria Extraordinária

24

de Enfrentamento a COVID-19, esclareceu que atendendo a demanda da CIB/RJ, membros do

25

COSEMS/RJ e da Assessoria de Regionalização tem como objetivo analisar o cenário da oferta de leitos

26

no âmbito da COVID-19 nas Regiões do Estado do Rio de Janeiro. Visto a necessidade de confirmar o

27

quantitativo de leitos informados no Plano de Contingência de Enfrentamento a COVID-19 tendo em

28

vista as divergências de dados. Propõe - se debater regionalmente as proporções entre leitos de UTI

compondo

o

Plano

Estadual de

Enfrentamento

à

COVID-19”

(André

Ramos

-
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29

COVID e não COVID considerando o cenário atual da pandemia e as demais enfermidades se houver

30

necessidade nesse momento. O Sr. André Ramos apresenta as seguintes considerações verificadas através

31

do monitoramento realizado diariamente nos sistemas de informações e-SUS VE e Formulário online e

32

demais meios de informações de fonte municipal da Região Norte, a saber: 1. A Região já teve variações

33

em suas escalas de cores (que sinaliza o grau de risco). No momento encontra-se na faixa de risco

34

moderado. 2. Fila de UTI não COVID-19 tem aumentado. 3. Baixa adesão por parte das unidades de

35

saúde na informação da taxa de ocupação dos leitos no sistema do e-SUS VE e orienta aos Gestores se

36

atentarem para que esse erro não persista, pois é através desse Sistema que o Ministério da Saúde

37

visualiza a taxa de ocupação desses leitos e para não terem problemas futuros caso necessitem de novas

38

habilitações. 4. Foi verificado um número de óbitos em torno de 20 (vinte) por semana como também um

39

aumento significativo no número de internações em leito de UTI na semana 33 e 35. 5. Números de

40

leitos de UTI e Enfermaria visualizados na Região: UTI 119 (cento e dezenove) e no censo 107, no

41

Plano não a informações de leitos de enfermaria, porém no e-SUS VE é visto em torno de 55 (cinquenta e

42

cinco) a 100 (cem) leitos. 6. Números de leitos de UTI apresentados em CIB/RJ em 10/09/2020:

43

Campos dos Goytacazes 42 (quarenta e dois) leitos de UTI sendo: 10 (dez) na Sociedade Portuguesa de

44

Beneficência de Campos, 12 (doze) no Hospital dos Plantadores de Cana, 10 (dez) na Santa Casa de

45

Misericórdia de Campos e 10 (dez) na Unidade Pré Hospitalar São José; Carapebús: 05 (cinco) de UTI;

46

Conceição de Macabu: 05 (cinco) de UTI e 07 (sete) de Enfermaria; Macaé: 30 (trinta) de UTI e 30

47

(trinta) de Enfermaria; Quissamã: 10 (dez) de UTI e 10 (dez) de Enfermaria no censo COVID-19 e no

48

Plano consta 22 (vinte e dois) sendo 10 (dez) UTI no Hospital Campanha Municipal, 10 (dez) no Hospital

49

Mariana Maria de Jesus e 14 (quatorze) de Enfermaria no Hospital Mariana Maria de Jesus; São Fidélis:

50

10 (dez) UTI e 16 (dezesseis) de Enfermaria; São Francisco de Itabapoana: não há informação no P lano e

51

nem em outras Fontes de Consulta e São João da Barra: não há informação de leitos no P lano, porém tem

52

estabelecimento informando no e-SUS VE. 7. Panorama do cenário de Habilitação e também a

53

importância do preenchimento do CNES se tratando de Habilitação e publicitação dos dados: É

54

necessário que os leitos estejam cadastrados no CNES das Unidades de Saúde. Foi verificado que já tem

55

leitos Habilitados pelo Ministério da Saúde: Campos dos Goytacazes: 18 (dezoito) leitos e uma

56

solicitação de mais de 30 (trinta) leitos em andamento no P lano de Contingência e já cadastrados no

57

CNES; Carapebus: 05 (cinco) leitos e 05 (cinco) leitos em andamento no P lano de Contingência e
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58

cadastrado no CNES; Conceição de Macabu: 10 (dez) leitos, porém ainda não cadastrados no CNES,

59

podendo ocorrer à impossibilidade de faturar esses leitos; Macaé: 30 (trinta) leitos e já se encontra

60

cadastrado no CNES; Quissamã: solicitou 10 (dez) leitos e o Ministério da Saúde já concedeu 05 (cinco)

61

sendo que ainda não foram cadastrados no CNES; São Fidélis: 10 (dez) leitos de UTI tipo II, sem leitos

62

para COVID-19 e São João da Barra: apresenta 10 leitos cadastrados no CNES mais não solicitou

63

Habilitação dos mesmos. 8. Taxa de ocupação COVID-19 mediante ao censo da Região Norte: A taxa

64

de ocupação está em torno de 42% nos leitos de UTI como também para enfermaria, em cada município

65

mediante as fontes acessadas. A fila de espera para COVID-19 na Central Estadual de Regulação, onde a

66

mesma informou falta de leitos de enfermarias na Região. 9. Taxa de ocupação não COVID-19

67

mediante ao censo da Região Norte: Constava na Central Estadual de Regulação na sexta-feira

68

(18/09/2020) 06 (seis) solicitações de vaga para UTI, sendo 03 (três) de Campos dos Goytacazes, 02

69

(dois) de São João da Barra e 01(um) de Quissamã. O Sr. André Ramos esclareceu a importância do

70

preenchimento da taxa de ocupação por cada Unidade de Saúde no Sistema e-SUS VE, por ser o sistema

71

oficial do Ministério da Saúde. O Sr. André Ramos abre para debate, sugestões e críticas necessárias: A

72

Sra. Cintia Ferrini esclareceu que não tem como deixar de externar que a Região Norte trabalhou

73

praticamente sozinha sem o apoio da Secretaria Estadual de Saúde ao longo dessa pandemia. Destaca que

74

o número de leitos que estão informados , na última planilha divergem com a informação da Defensoria

75

Pública e o Plano de Contingência, especificamente agora que Campos dos Goytacazes teve habilitação

76

dos 06 (dez) leitos de UTI no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campos e a 2 (dois) meses atrás, 12

77

(doze) leitos no Hospital dos Plantadores de Cana; Relata a Secretaria de Saúde de Campos dos

78

Goytacazes e a Secretaria Estadual de Saúde foram Réu em uma Ação da Defensoria Pública que

79

culminou em uma decisão Judicial em que Campos teria que implantar 129 ( cento e vinte e nove) leitos

80

de UTI que era o que constava no Plano de Contingência Estadual, porém esse Plano tinha 40 (quarenta)

81

leitos do Hospital de Campanha do Estado, que não foi montado e antes de seu término foi desmontado, e,

82

também os leitos da Rede Privada, leia-se Hospital da Unimed, Dr. Beda e Pronto Cardio, não são leitos

83

SUS. Hoje, Campos trabalha com 06 (seis) leitos de UTI no Hospital da Santa Casa de Misericórdia de

84

Campos e 12 (doze) leitos de UTI no Hospital dos P lantadores de Cana habilitados, ambos recebem

85

recursos de fonte Federal para isso, totalizando 18 (dezoito) leitos de UTI. Teve que implantar mais de

86

100 (cem) leitos de enfermaria e, hoje , o número de internação diminuiu muito e tem um percentual de
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87

ocupação em torno de 50 (cinquenta) a 60 (sessenta) por cento em leitos de UTI. A Sra. Cintia Ferrine

88

pergunta se a Sebsecretaria Extraordinária de Enfrentamento a COVID teria alguma proposta de ajuda ao

89

município de Campos dos Goytacazes. O Sr. André Ramos esclareceu que a Subsecretaria Extraordinária

90

de Enfrentamento a COVID-19 e a Secretaria Estadual de Saúde são parceiras no monitoramento da

91

pandemia. O Sr. Anderson Fagundes esclareceu que os leitos que estão postos na planilha foram

92

pactuações realizadas entre o COSEMS/RJ e os Municípios onde cada um deles encaminhou ofício

93

informando o que tinha disponibilidade de colocar, e que teve a questão do Hospital Campanha sim,

94

porém esses leitos não constam na Planilha apresentada. A Sra. Arleny Valdes complementa a fala da Sra.

95

Cintia Ferrini e agradece o apoio da Sra. Carla Manhães e o Sr. D’Stefano Marcondes. Questiona o

96

porquê de não aparecer no Plano de Contingência Estadual os leitos de UTI de São João da Barra, uma

97

vez que desde o início da pandemia, o município se colocou a disposição encaminhando na primeira

98

semana depois da reunião do dia 13 de março de 2020, à Secretaria Estadual de Saúde , a P lanta do

99

Hospital colocando a disposição o espaço físico para implantação de 30 (trinta) leitos clínicos e 10 (dez)

100

leitos de UTI e não recebeu nenhuma resposta. Em maio recebeu uma resposta que estariam recebendo os

101

equipamentos para implantar os 10 (dez) leitos de UTI, porém esses equipamentos não chegaram e foram

102

informados que os mesmos foram encaminhados para outros municípios. A Sra. Arleny Valdes esclare ceu

103

que pode estar atualizando novamente esse documento, mas os leitos foram implantados 100% com

104

recursos de fonte Municipal, apesar de ter sido colocado o espaço físico a disposição do Secretário de

105

Estado de Saúde em reunião, conhecendo a dificuldade de Campos dos Goytacazes em não ter espaço

106

físico e capacidade para atender a Região não obteve resposta; e hoje o município de São João de Barra

107

conta com 20 (vinte) leitos de UTI e 30 (trinta) leitos clínicos COVID totalmente equipados, mas nem

108

todos estão em funcionamento por não existir demanda, e é quase impossível custear leitos de UTI com

109

recurso de fonte Municipal, por conta de medicamentos, profissionais e folha de pagamento. Destaca que

110

se precisar e for interesse da Região Norte o município se coloca a disposição para habilitar 10 (dez)

111

leitos de UTI. A Sra. Delba Barros agradece a apresentação e esclareceu que esses dados apresentados são

112

de extrema importância e aponta que a região está com risco moderado, mas é necessário detalhar um

113

pouco mais esses dados por município, pois se sabe que a pandemia não tem ocorrido da mesma forma

114

em todos os municípios da Região. Existem municípios com uma taxa de letalidade e números de casos

115

maiores que outros. Em relação aos leitos, Quissamã inicialmente implantou 10 (dez) leitos no Hospital
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116

de Campanha Municipal, porém em junho esse Hospital foi fechado e os leitos incorporados no Hospital

117

Municipal Mariana Maria de Jesus. O processo de habilitação esta tramitando em dialogo com a SAECA

118

por que expirou a habilitação desses 05 (cinco) leitos de UTI COVID; então, Quissamã tem hoje 10 (dez)

119

leitos de UTI e 10 (dez) leitos Clínicos COVID. A Sra. Delba Barros esclareceu que teve um problema de

120

registro no Sistema SISVEP de informação e foi verificado que o município não estava alimentando o

121

sistema pelo hospital, e quando começou a fazer hoje surgiu uma dúvida com relação ao preenchimento

122

desses leitos e solicita orientação e ajuda da Secretaria Estadual de Saúde. O Sr. André Ramos esclareceu

123

que a Fernanda , representante do Ministério da Saúde lotada no Rio de Janeiro (Rua México) tem a

124

função de monitorar e apoiar sobre os sistemas, e que assim que findar a reunião irá passar o telefone de

125

contato. O Sr. D’Stefano Marcondes parabeniza a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento a COVID-

126

19 pelo trabalho e a apresentação dos dados e esclareceu que não entendeu o porquê de existe

127

discrepâncias nas informações do número de leitos já que os mesmos já foram atualizados e informados

128

várias vezes pelos Apoiadores do COSEMS/RJ quando solicitaram a ajuda dos mesmos para organizar

129

junto com os municípios. O Sr. D’Stefano Marcondes esclareceu que ficou preocupado que na última

130

apresentação na CIB-RJ, a Subsecretaria Extraordinária de Enfrentamento a COVID-19 informou que

131

Campos dos Goytacazes estava na fase amarela, e agora, na apresentação, está laranja pelos números de

132

casos, ocupação de leitos de UTI e ao fazer contato com os municípios o relato era que o número de casos

133

e de internação em UTI tinha reduzido bastante, e considerando que não estavam alimentando o Sistema

134

e-SUS VE pergunta se está laranja mesmo. Questiona se são os municípios que não estão registrando a

135

informação; outra questão é o atendimento de pacientes feito pelo município de São Francisco de

136

Itabapoana, e não visualiza na apresentação. O Sistema e-SUS VE não está sendo preenchido apesar de

137

ter sido amplamente divulgado, até mesmo por conta da solicitação de prorrogação dos leitos. O Sr.

138

André Ramos concorda com a dúvida e esclareceu que está de acordo com a Sra. Delba Barros, que

139

sugeriu um detalhamento por município para maior compreensão da realidade da Região Norte . A Sra.

140

Mariane Melo esclareceu que está com a apresentação do detalhamento de letalidade e incidência por

141

município e Região e se há interesse que seja apresentada agora ou no final, o Sr. André Ramos sugere

142

que seja no final. 8. O Sr. André Ramos solicita aos presentes o ajuste do número de leitos para se

143

inserido corretamente no próximo Plano Estadual de Enfrentamento a COVID-19. 1. Campos dos

144

Goytacazes: A Sra. Cintia Ferrini esclareceu que são 18 leitos de UTI COVID sendo 12 (doze) leitos de
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145

UTI no Hospital dos Plantadores de Cana, 06 (seis) leitos de UTI na Santa Casa de Misericórdia de

146

Campos e estão com processo de Habilitação de 10 (dez) leitos de UTI COVID no Hospital Sociedade

147

Portuguesa de Beneficência de Campos, porém até o presente momento não saiu, mas pretende manter o

148

processo, e leito de enfermaria são leitos de retaguarda para pacientes que tem alta das UTIs COVID. O

149

Sr. André Ramos esclareceu que a apresentação é importante para o processo de habilitação, mas é

150

necessário saber por município o quantitativo de Leitos Clínicos que estão destinados para atendimento a

151

COVID, seja para receber paciente de primeira vez, ou de retaguarda de UTI. A Sra. Cintia Ferrini

152

esclareceu que hoje o Hospital Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos tem 60 (sessenta) leitos

153

Clínicos custeados exclusivamente com recursos de fonte Municipal, com equipe médica, enfermagem,

154

medicamentos e EPIs e são leitos que tem um custo muito alto e se não houver investimento por parte do

155

Estado não tem condiç ões de ser leito de referência para Região. Aguardo a proposta do Estado para que

156

fosse referência regional ou não. O Sr. André Ramos esclareceu que deve apresentar esses leitos e criar

157

um fluxo de informação de ocupação desses leitos. A Sra. Cintia Ferrini acrescentou que quando se trata

158

de leito de retaguarda (leito clinico) o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campos tem 08 (oito)

159

leitos, o Hospital Plantadores de Cana tem 12 (doze) leitos , o Hospital Pré Hospitalar São José esta sendo

160

desativado para COVID, o Hospital Dr. Beda reservou para o SUS 03 (três) leitos de UTI e 06 (seis)

161

clínicos para os pacientes da Oncologia, no entanto, não recebe como leito COVID somente como diária

162

normal e não tem nenhum financiamento. O Sr. André Ramos esclareceu que com essas informações as

163

dúvidas foram sanadas e solicita a ratificação dessas atualizações por oficio. Conceição de Macabu: a

164

Sra. Bruna Araújo esclareceu que são 10 (dez) leitos de UTI e 06 (seis) leitos de Enfermaria COVID.

165

Quissamã: a Sra. Delba Barros esclareceu que são 10 (dez) leitos de UTI e 10 (dez) leitos de Enfermaria

166

COVID. São João da Barra: a Sra. Arleny Valdes esclareceu que são 20 (vinte) leitos de UTI e 30

167

(trinta) leitos de Enfermaria COVID. 02. "Licenças Zoom para a Atenção Primária à Saúde ", (D’Stefano

168

Marcondes - Apoiador Regional do COSEMS/RJ). O Sr. D’Stefano Marcondes esclareceu que o

169

CONASEMS disponibilizou de forma gratuita quarenta mil licenças da ferramenta de videoconferência

170

Zoom Enterprise, por um ano, para Apoio aos Gestores Municipais de Saúde no enfrentamento da

171

Pandemia do COVID-19, a sua utilização é prioritariamente para implementar ou reforçar estratégias de

172

Teleatendimento na Atenção Básica. II- Pactuação - 01. Aprovação das Atas da 6ª. e 7ª. Reunião

173

Ordinária da CIR/N-2020. As atas foram pactuadas pela CIR. III. Informes - 01. Avaliação do
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174

Funcionamento das Redes (Vascular e Oftalmológica) da Região Norte, antes e posterior a COVID-19

175

(Bruna Siqueira - SMS Conceição de Macabu). A Sra. Bruna Araújo solicitou a retomada da discussão

176

sobre essas redes, apesar de já ter sido muito discutido nos últimos 2 (dois) anos e verificou que a fila do

177

seu município não teve melhoria nessas Redes. Na sua visão é preciso fazer um estudo dessas Redes e

178

definir quem vai assumi-las de forma completa para execução da

179

Oftalmologia não esta funcionando e é necessário uma previsão de retorno. A Sra. Cintia Ferrini

180

esclareceu que solicitou um levantamento da fila de espera no Sistema de Regulação Municipal de

181

Campos em relação à Oftalmologia e a Vascular; em relação à Oftalmologia o Serviço do Hospital

182

Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos retornou. Esteve com Dra. Eliane Brasil, que

183

manifestou - se quanto à falta de pacientes; foi agendada uma reunião e encaminhado para Dra. Eliane

184

Brasil, hoje, a fila de espera de Campos dos Goytacazes para que ela pudesse realizar uma proposta de

185

intensificação, por que é do interesse da Instituição uma retomada do serviço num volume maior. A Sra.

186

Cintia Ferrini esclareceu que a dificuldade no Serviço de Oftalmologia é em relação ao procedimento de

187

Vidrectomia, pois só tem um profissional que vem do município de Rio de Janeiro, uma vez por semana ,

188

e por vezes esse número de atendimento não é o suficiente para região e acaba tendo uma demanda

189

reprimida grande. A Sra. Cintia Ferrini dará um retorno a Região sobre uma intensificação em relação à

190

Oftalmologia após reunião com Dra. Eliane Brasil. Em relação a Vascular a mesma identifica ser um

191

problema para região inteira inclusive para Campos. O município é referência na Rede de Cardiologia

192

Vascular e tem sua referência de Endovascular em Itaperuna , e quando se trata de Endovascular, não tem

193

acesso ao serviço, cogita-se ser, por falta de pagamento do Estado ao Hospital São José do Avaí. Justifica

194

que a dificuldade de acesso a Vascular em Campos é por falta de vaga de leito de UTI Geral,

195

principalmente , depois da COVID que acabou prejudicando muito o acesso dos pacientes. O referido

196

município tem vários mandatos judiciais, inclusive foi agendada reunião com a Secretaria Estadual de

197

Saúde sobre a Cirurgia Vascular e Endovascular, pois tem uma linha muito tênue entre os dois

198

procedimentos. A Sra. Arleny Valdes relata também dificuldade com a Oftalmologia. Diz que conseguiu

199

15 vagas para avaliação no Rio de Janeiro e por sua demanda ser grande aceitou as vagas, ficando uma

200

despesa alta para o município. Sobre a Vascular o paciente fica internado de 15 a 20 dias na UPG do

201

próprio município aguardando assistência Vascular e muitas vezes é regulado pelo Sistema de Regulação

202

Regional para a Santa Casa de Misericórdia de Campos , mas é anulado pelo médico da unidade com a

Oftalmologia e Vascular. A
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203

justificativa de não ter vaga, e se for pago administrativamente nesta mesma Unidade (Hospital Santa

204

Casa de Misericórdia de Campos) tem a vaga. A mesma tem solicitado ajuda a Sra. Cintia Ferrini para

205

esses pacientes, pois é necessário rever essa questão da Vascular na Região, pois Itaperuna não é

206

referência para São João da Barra por isso não atende. A Sra. Delba Barros esclarece que a Oftalmologia

207

ainda tem sido um problema para o município de Quissamã e fica surpresa quando a Sra. Cintia Ferrini

208

esclareceu que existe uma oferta, o que não se justifica o atraso no agendamento. A Sra. Cintia Ferrine

209

esclareceu que em relação à Rede de Alta Complexidade de Vascular e Endovascular será necessário o

210

apoio do Estado para estar convocando uma reunião com os prestadores de serviço da Região e os

211

municípios; pois os mesmos são Regulados pelo Estado. A Sra. Cintia Ferrini esclareceu que acabou de

212

receber a confirmação da reunião com o Estado para terça-feira (29/09/2020) e os demais municípios da

213

Região estão convidados a participar também. A Sra. Delba Barros esclareceu que o Estado tem o papel

214

de acompanhar e avaliar essas referências e nos dar a devolutiva nas reuniões de CIR/N. A Sra. Arleny

215

Valdes concordou com a fala da Sra. Delba Barros expondo que se não houver uma intervenção por parte

216

do Estado na Região Norte o assunto ficará apenas na região. O Sr. Anderson Fagundes esclareceu que

217

concorda com a Sra. Delba Barros, porém os municípios também tem que fazer esse monitoramento,

218

apontar e oficializar as dificuldades e problemas encontrados. O Sr. D’Stefano Marcondes esclareceu que

219

já houve essa discussão em momentos anteriores na Região, porém com a chegada da pandemia tudo se

220

prorrogou e a fila de espera aumentou. Sua sugestão é retornar a discussão junto com a SAECA para que

221

seja visualizada a demanda e criado um P lano de retomada em conjunto os municípios e a Secretaria

222

Estadual de Saúde. A Sra. Cintia Ferrini esclareceu que os 2 (dois) prestadores de serviço da Vascular da

223

Região Norte (Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campos e Hospital Escola Álvaro Alvim) estão

224

pedindo habilitação para Endovascular. Ficou acordado o encaminhamento de solicitação a

225

Superintendência de Atenção Especializada Controle e Avaliação - SAECA, a realização de um estudo do

226

quantitativo de procedimentos Vascular e Endovascular referente ao ano de 2019. A Sra. Bruna Araújo

227

solicita que após a SAECA apresentar esse estudo, o Estado apresente um cronograma de 03 (três) ou de

228

06 (seis) em 06 (seis) meses para avaliar as Redes de Saúde da Região Norte. 02. Levantamento da fila de

229

das Cirurgias Eletivas possibilitando o planejamento de Mutirões para diminuição das filas nos

230

municípios da Região (Bruna Araújo – SMS Conceição de Macabu). A Sra. Bruna Araújo esclareceu que

231

o objetivo é dar continuidade a proposta do levantamento das filas de Cirurgias Eletivas e apresentar o
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232

modelo de planilha que fez de seu município, mas teve problema de envio do documento e não

233

conseguira apresentar na reunião. A Sra. Bruna Araújo solicitou a Sra. Carla Manhães se conseguiria

234

lembra-la de onde surgiu o pedido de levantamento, a Sra. Carla Manhães esclareceu que essa solicitação

235

foi feita por ela mesma e foi levada para discussão no Grupo de Trabalho PPI/Regulação, porém nem

236

todos os municípios enviaram e os que enviaram estavam faltando dados, o que impossibilitou a

237

realização do consolidado e o assunto foi paralisado. A Sra. Bruna Araújo esclareceu que esta faltando 3

238

(três) meses para encerrar o ano e possivelmente não terá como recuperar o que ficou para trás. Sugeriu

239

fazer um encaminhamento a Secretaria Estadual de Saúde de fazer mutirão começando no primeiro

240

momento pela Ortopedia, pois tem muito tempo que não são realizados cirurgias, e depois discutíssemos

241

soluções do passivo da pandemia para as filas eletivas. A Sra. Bruna Araújo esclareceu que gostaria de

242

compartilhar no Grupo da CIR/Norte a planilha que fez e teve a preocupação de colocar a PPI, a projeção

243

para 3 (três) meses e o passivo, essa planilha facilitaria o preenchimento pelos municípios para discutir e

244

levantar sugestões e apresentar para o Estado de forma mais objetiva, o tamanho do problema da Região.

245

O Sr. Anderson Fagundes pergunta se todos concordam com a sugestão da Sra. Bruna Araújo. Ficando

246

acordado que a Sra. Bruna Araújo irá compartilhar a planilha no Grupo da CIR/Norte. 03. Solicitação de

247

Apoio da SES/RJ para Reativação do Laboratório de Análise e diagnóstico da COVID-19, que funciona

248

no Hospital Gera l de Guarus em parceria com a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) para

249

atendimento a Região Norte (Bruna Siqueira - SMS Conceição de Macabu). A Sra. Bruna Araújo

250

ressaltou o quanto foi importante para os municípios da Região Norte e Noroeste, ter tido o acesso a

251

analise dos exames na região. É de opinião que a região fortaleça o pedido de auxilio ao Estado e ao

252

Ministério da Saúde para que o serviço não permaneça paralisado e solicita a Sra. Cintia Ferrini

253

complemente a sua fala esclarecendo o que de fato ocorreu. A Sra. Cintia Ferrini esclareceu que o

254

Hospital Geral de Guarus assumiu a Referência Regional para Norte e Noroeste para realização do exame

255

RT-PCR, evitando assim o transporte das amostras para o Lacen, na medida em que o equipamento e os

256

KITs de extração eram fornecidos pelo Ministério da Saúde. Foram feitos contatos com o Ministério da

257

Saúde e com a Vigilância em Saúde do Estado perguntando por que foi paralisado o fornecimento dos

258

KITs e ainda não obteve a informação correta. Com a falta do fornecimento desses KITs, o Serviço no

259

Hospital Geral de Guarus foi paralisado e Campos passou a encaminhar os exames para o Lacen. O Sr.

260

Anderson Fagundes esclareceu que como os KITs estavam sendo fornecidos pelo Ministério da Saúde , o
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261

mesmo não tem autonomia para falar pelo Ministério, mas como Secretaria Estadual de Saúde, mas como

262

Secretaria Estadual de Saúde, vai estar conversando com a Sra. Cláudia Melo (Superintendente da

263

Vigilância e Saúde/SES/RJ) se existe alguma possibilidade de retorno do serviço. 04. Solicitação de

264

informação a SMS Campos dos Goytacazes sobre a atual situação da mudança da Sede do NDVS e da

265

CIR/Norte (Mariane Melo - Coordenadora do NDVS/Norte). A Sra. Mariane Melo esclareceu que

266

recebeu na sexta-feira (18/09/2020) um ofício com uma planilha da Subsecretaria Executiva da Secretaria

267

Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes solicitando que a mesma prestasse conta dos gastos do

268

NDVS/Norte, porém a mesma não tem essas informações e não tem como fornecer, pois todos os

269

pagamentos de contas (aluguel, água, luz e IPTU) do NDVS/Norte são direcionados para Secretaria

270

Municipal de Saúde de Campos. Anteriormente a esse oficio, fomos questionados pela mesma

271

Subsecretaria Executiva em relação ao valor do recurso para atual proposta de locação de outro imóvel

272

(no valor de R$5.000,00 mil reais) mês, para a Sede do NDVS/Norte e CIR/Norte. Esclarecendo que a

273

pretensão foi feita em cima do recurso que já tem em conta comprovado na reunião da CIR/Norte de

274

março de 2020, no valor aproximadamente, de R$186.000,00 mil reais. A Sra. Mariane Melo e a

275

Secretaria Estadual de Saúde não vê problema para atual locação, tendo em vista o saldo em conta.

276

Ressalta que o contrato do imóvel onde é a Sede vence em 23/10/2020 e já foi manifestado, através de

277

oficio, que não há intenção de permanecer no imóvel em função dos riscos (técnicos assaltados, invasão

278

externa e interna). A Sra. Cintia Ferrini esclareceu que encaminhou para Subsecretaria Executiva para dar

279

encaminhamento ao processo de locação do novo imóvel, porém inicialmente a proposta foi apresentada

280

através de Imobiliária e a Administração Pública não pode fazer contratação através de Imobiliária, então

281

esse processo foi cancelado. Foi reiniciado um novo processo, no entanto, identificou que o valor do

282

imóvel é o mesmo do incentivo mês (R$5.000,00 mil reais) o que gerou preocupação quanto a

283

sustentabilidade dessa colação, a Sra. Cintia Ferrini relatou que solicitou a Subsecretaria Executiva que

284

fosse realizado um levantamento de todos os custos do NDVS/Norte para ser feita uma avaliação por

285

quanto tempo daria para cobrir as despesas do aluguel; No seu entendimento a decisão deveria ser tomada

286

na Região e não ser uma decisão única e isolada da Secretaria Municipal de Saúde de Campos, visto que é

287

um recurso foi conversar comigo pela preocupação da locação ser o mesmo valor do incentivo total mês

288

entradas de recursos regional. Esclareceu que o setor Patrimônio tem que fazer uma avaliação do Imóvel

289

que só é realizada mediante à definição do Imóvel. A Sra. Cintia Ferrini solicita a Sra. Mariane Melo que
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290

se não respondeu o oficio, que responda com as informações exatamente da forma que foi dada aqui na

291

reunião. A mesma informa que vai dar encaminhamento ao processo após apresentar todos os custos até

292

porque tem um saldo na conta e teremos ainda uma definição de quanto tempo daria para cobrir essas

293

despesas de locação e outros custos. Relata que o término da locação está muito curto e é preciso da

294

prioridade a esse processo. A Sra. Mariane Melo esclarece que a Sra. Rosemary Rocha se encontra

295

presente na reunião e gostaria de complementar a sua fala. A Sra. Rosemary Rocha agradece a

296

oportunidade de estar participando dessa reunião justamente para prestar alguns esclarecimentos a

297

Secretaria Municipal de Saúde de Campos e agradecer o empenho e atenção que tem dado a essa questão.

298

Informa que realmente é inviável permanecer no imóvel, pois estive lá recentemente e a sensação de

299

insegurança é muito grande, e quando chove a equipe não tem como ter acesso ao local de trabalho.

300

Referiu que independente do saldo que tem em conta abriu um processo SEI solicitando a alteração da

301

resolução SES, aumentando o valor do repasse de R$60.000.00 mil para R$70.000.00 mil anos,

302

justamente para estar complementando o valor das outras despesas. Esse novo valor de recurso só poderá

303

ser repassado para Campos após a resolução ser assinada pelo Secretário Estadual de Saúde e assim que

304

for assinada, será encaminhada para Sra. Mariane Melo. 05. Informes NSDVS/N. A Sra. Mariane Melo

305

informou o prazo de até 31 de outubro de 2020 para envio dos Planos de Contingência da Arboviroses.

306

Refere que o Ministério da Saúde a Secretaria de Vigilância em Saúde suspendeu o Lira no entanto, a

307

SVS recomenda que seja feito no período de 27 de setembro a 03 de outubro de 2020, não é mandatório

308

mais sim uma recomendação. Devido uma fa lha no sinal de internet encaminhará a apresentação e a taxa

309

de letalidade e incidência da COVID-19 por município. Outros informes foram encaminhados por e-mail

310

para SE-CIR/Norte para serem enviados aos gestores. 06. Informes CIB/RJ. A SE-CIR/Norte informou

311

que o Sr. Sandro Régis justificou a ausência e já encaminhou os informes por e-mail. 07. Informes do

312

COSEMS/RJ. O Sr. D’ Stefano Marcondes esclareceu que já encaminhou os informes por e-mail e

313

também no grupo de Whatsapp da CIR/Norte. Nada mais a tratar, às dezesseis horas e trinta minutos, o Sr.

314

Anderson Fagundes, Representante Titular do Nível Central encerrou a 8ª. Reunião Ordinária da

315

CIR/Norte. Eu, Carla S. Manhães, Secretária Executiva da CIR/Norte, lavrei e assinei a presente ata.

316

Campos dos Goytacazes, trinta e um de agosto de 2020.
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