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1

Ao vigésimo quinto dia de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e quinze minutos,

2

foi realizada a 5ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Centro Sul ano de

3

2021 através de videoconferência com a SES/RJ, com a presença dos seguintes membros:

4

Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro: Representante Nível Central, Elisabet

5

Pauer; Secretária Executiva da Comissão Intergestores Regional Centro Sul, Juliana

6

Carvalho; Assistente da Comissão Intergestores Regional Centro Sul, Patrícia Ribas;

7

Coordenadora do Núcleo Descentralizado de Ações de Vigilância em Saúde, Patrícia Moza;

8

CVA/SES, Wagner Medeiros e Patrícia Meneguete. Secretários (as) Municipais de Saúde:

9

Gilmara Garcia (Areal), Luiz Alberto Barbosa (Miguel Pereira), Marcella Raposo (Sapucaia)

10

e Izabel Mendonça (Três Rios). Suplentes: Marciel Furtado (Areal), Marcos Barros (Miguel

11

Pereira), Maria Aparecida Souza (Paracambi), Liliane Quintella (Paraíba do Sul), Edward

12

Leão (Paty de Alferes), Graziela Scoralick (Três Rios) e Fátima Cartaxo (Vassouras). Em

13

relação aos membros da CIR, a Plenária contou, portanto, com a presença de 04 (quatro)

14

Secretários Municipais de Saúde: Areal, Miguel Pereira, Sapucaia e Três Rios, de 07 (sete)

15

Suplentes: Areal, Miguel Pereira, Paracambi, Paraíba do Sul, Paty de Alferes, Três Rios e

16

Vassouras e 01 (um) representante do nível central da SES. Convidados: representantes da

17

Câmara Técnica de Mendes e Paracambi respectivamente, Raquel Leal e Charles de Deus.

18

Sra. Elisabet cumprimentou a todos. Perguntou se poderia alterar a ordem da pauta, pois o Sr.

19

Wagner por motivo de doença em familiar não poderia permanecer na reunião. Todos

20

acordaram. III. Informes: 3. Criação de um Polo Regional ou de um local de referência

21

em ofídios e outros animais peçonhentos, com espaço para desenvolvimento do

22

conhecimento local e para a Educação Ambiental. Dr. Luiz Alberto informou que solicitou

23

esta pauta em função do aumento de captura de animais peçonhentos, principalmente cobra e

24

da ocorrência de um óbito no município de Miguel Pereira. Na última vez que as cobras

25

capturadas foram encaminhadas ao Instituto Vital Brasil foi informado de que o mesmo está

26

no limite para receber novos animais. Isso causou preocupação. Sr. Walter discorreu que

27

preparou uma apresentação com considerações aos questionamentos do município. A Sra.

28

Patrícia Moza informou que fez contato com a Coordenadora de Vigilância Ambiental, Sra.

29

Patrícia Meneguete, que encaminhou o relato para a área técnica responsável pelosa animais
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30

peçonhentos, e foi agendada uma reunião regional no dia primeiro de junho com as

31

Vigilâncias Ambientais e seus veterinários, biólogos e técnicos envolvidos nesse assunto para

32

definir se a ideia do Pólo é viável para a região. Perguntou se há a concordância de este

33

assunto ser discutido em reunião técnica em um primeiro momento. Todos anuíram.

34

Convidou os gestores para estarem presentes a reunião. Sra. Elisabet solicitou retorno desta

35

pauta na próxima reunião da CIR CS para ciência de todos.

36

Monitoramento dos casos Covid-19 na região Centro Sul e Informes Vigilância em

37

Saúde. Sra. Patrícia Moza informou que ocorreram no mês de maio uma reunião do Grupo

38

de Trabalho Vigilância em Saúde (GT VS) tendo como pauta o Vigidesastre: Gestão de

39

riscos - Setor Saúde, Atuação SES RJ & FUNASA em situações de emergências e desastres e

40

uma reunião com os Coordenadores de DANT. Que a reunião do GT VS do mês de junho

41

versará sobre o Relatório Anual do VIGIAGUA 2020, VIGISOLO (Vigilância em Saúde de

42

populações expostas a áreas contaminadas), situação dos casos COVID-19 e Arboviroses e

43

outros informes. Apresentou o Monitoramento Regional COVID-19 CS e os informes em

44

Vigilância

45

habilitação/financiamento, Plano de Contingência e parametrização no SER dos leitos

46

Covid-19 Região Centro Sul. A Sra. Patrícia Ribas explicou que embora tenha diminuído o

47

quantitativo de internações, a Região Centro Sul possui cento e quatorze munícipes

48

internados em leitos COVID-19 e apresentou a distribuição das internações. Informou as

49

Resoluções SES RJ nºs.: 2.294 e 2.295 relacionadas ao financiamento estadual, na

50

competência abril, de leitos de Suporte Respiratório Pulmonar e de Unidade de Terapia

51

Intensiva COVID para leitos que não possuem autorização do Ministério da Saúde. Reiterou

52

que os leitos necessitam constar no Cadatro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES

53

e alertou o município de Engenheiro Paulo de Frontin que os dois leitos de Suporte

54

Respiratório Pulmonar não constam no CNES do Hospital Nelson Salles. Reforçou que os

55

municípios que possuem leitos a serem financiados nos termos destas Resoluções precisam

56

encaminhar para o e-mail da SGAIS o Termo de Adesão assinado pelo gestor. Alertou que as

57

autorizações pelo Ministério da Saúde dos leitos de UTI COVID são mantidas desde que os

58

municípios informem diariamente a taxa de ocupação de leitos no Sistema e-SUS Notifica

em

Saúde.

2.

Panorama

do

I. Apresentação: 1.

acompanhamento

da

ocupação;
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VE, mas que as autorizações pelo Ministério da Saúde para os leitos de Suporte Ventilatório

60

precisam solicitadar renovação da autorização mensalmente. Sra. Fátima solicitou que

61

constasse em ATA que o município de Vassouras já informou por ofício à SAECA e SGAIS

62

que fossem retirados da planilha do Plano de Resposta de Emergência ao Coronavírus/Covid-

63

19 no Estado do Rio de Janeiro e, consequentemente, dos financiamentos estaduais os dez

64

leitos de Suporte Respiratório Pulmonar no Hospital Universitário de Vassouras e os dez

65

leitos UTI COVID do Hospital Eufrásia Teixeira Leite e os mesmos continuam sendo

66

mantidos na respectiva planilha e nas Resoluções SES de financiamento. Informou que o

67

município de Vassouras não vai assinar o Termo de Financiamento dos dez leitos COVID em

68

função de terem sido autorizados pelo Ministério da Saúde a partir da competência abril. 3.

69

Atualização Plano de Atenção à Rede de Urgência e Emergência da região Centro Sul.

70

Sra. Juliana informou que alguns municípios ainda não encaminharam suas atualizações e,

71

em consequência, a atualização do PAR RUE não poderá ser pactuada. Informou que irá

72

apresentar o que foi consolidado até o momento para ciência dos gestores. Apresentou a

73

planilha dos leitos clínicos que constam no CNES, demonstrou algumas situações que devem

74

ser revistas. Alertou que as habilitações do Ministério da Saúde e os Credenciamentos pela

75

SES/RJ são atrelados ao que consta no CNES. Apresentou: comparativo de leitos SUS versus

76

leitos particulares, análise de leitos clínicos e análise dos leitos de UTI. Informou a

77

necessidade de verificar com os prestadores a possibilidade de implantar novos leitos clínicos

78

e solicitou que esta resposta seja encaminhada a SE/CIR CS por ofício. Discorreu que,

79

segundo o Ofício Circular CONASS CONASEMS nº quatro, de dois de dezembro de dois

80

mil e vinte, os leitos de UTI COVID autorizados pelo Ministério da Saúde deverão ser

81

incorporados a Rede de Atenção a Saúde. Sra. Patrícia Ribas alertou que o Pronto Socorro

82

Municipal de Sapucaia que consta como Porta de Entrada de Urgência e Emergência no PAR

83

RUE também consta na planilha do Plano de Resposta de Emergência ao Coronavírus/Covid-

84

19 no Estado do Rio de Janeiro e na Portaria de autorização de leitos de UTI COVID como

85

um Centro COVID, inclusive no CNES, onde constam quatro leitos clínicos e cinco de UTI

86

COVID. Atentou para a importância de resolver esta problemática. Dra. Marcela informou

87

que irá verificar. Sra. Juliana informou que, com relação ao SAMU 192, foi publicada
3
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Deliberação CIB/RJ pactuando a ampliação das Bases Descentralizadas dos municípios de

89

Miguel Pereira, Sapucaia e Vassouras. Orientou a estes municípios que insiram suas

90

propostas de ampliação juntamente a esta Deliberação no SAIPS. Informou que solicitou ao

91

Dr. Ruy, Coordenador do SAMU 192 e da Central de Regulação das Urgências de Três Rios

92

(CRU), as capacitações requeridas para as novas bases descentralizadas e para a qualificação

93

das bases do SAMU 192 de Areal, Engenheiro Paulo de Frontin e Sapucaia. Dr. Luiz Alberto

94

informou que o município de Miguel Pereira irá se organizar para realizar a capacitação do

95

SAMU 192. Sr. Edward questionou se o recurso da Educação Permanente poderia ser

96

utilizado para a realização da capacitação SAMU 192. Sra. Juliana informou que a CRU

97

recebe recurso para realizar a capacitação permanente do SAMU 192, mas que entrará em

98

contato com a CIES RJ para saber se o recurso pode ser utilizado para este fim. Sra. Juliana

99

apresentou as demais planilhas e solicitou o retorno por parte dos municípios. Dr. Luiz

100

Alberto solicitou a pactuação ad referendum do PAR RUE em função do prazo exíguo. A

101

atualização do PAR RUE será requerida pelo Ministério da Saúde no processo de habilitação

102

da ampliação das Bases Descentralizadas. Sra. Juliana discorreu que se todos se

103

comprometerem a encaminhar as informações pendentes em tempo hábil para avaliação do

104

PAR RUE pelo Sr. Lenine, Coordenador Estadual de Urgência e Emergência, e realizar

105

possíveis correções sugeridas por este. Informou que o prazo para encaminhar pauta para a

106

CIB/RJ é até o dia primeiro de junho. Sra. Elisabet deu como encaminhamento desta questão

107

que o PAR RUE poderá ser considerado pactuado nesta Plenária, caso as informações

108

pendentes forem encaminhadas por e-mail para a SE/CIR CS até às dezessete horas do dia

109

vinte e seis de maio para consolidação e encaminhamento para apreciação pela respectiva

110

Área Técnica. Caso alguma informação não seja encaminhada este ponto de pauta será

111

remanejado para apresentação e retornará a próxima Plenária para pactuação. Perguntou se

112

todos acordavam. Todos anuíram. II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 4ª Reunião

113

Ordinária CIR/CS de 2021 realizada por videoconferência. Sra. Elisabet perguntou se a

114

Ata poderia ser considerada aprovada. Todos anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado. 2.

115

3. Solicitação credenciamento/habilitação de uma Equipe Multidisciplinar (AMENT)

116

para o CAPS I do município de Comendador Levy Gasparian. Sra. Patrícia Ribas
4
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informou que o serviço a ser pactuado consta do Plano Regional da Rede de Atenção

118

Psicossocial, que o projeto já foi apreciado pela Área Técnica e está para apreciação do

119

Conselho Municipal de Saúde de Comendador Levy Gasparian. Tão logo seja apreciado será

120

encaminhado a SE/CIR CS. O item foi pactuado. III. Informes: 1. Informes CT CIB/RJ e

121

COSEMS/RJ. Sr. Marcos informou os pontos importantes da Assembleia e CT CIB RJ. 2.

122

Informe sobre a utilização de saldo remanescente de Emendas Parlamentares da

123

Atenção Básica nº /1190-12; /1190-13; e /1190-14; e para a Atenção Especializada nº

124

/1190-3 e /1190-5, conforme Resolução CIT 22/2017, para o municipio de Miguel

125

Pereira. Sr. Marcos informou a utilização de saldo remanescente das Emendas Parlamentares

126

acima. 4. Resultados do PREFAPS, segundo Deliberação CIB RJ nº 6.233, de

127

13/08/2020. Sr. Marcos demonstrou preocupação quanto ao Indicador I do componente

128

desempenho do PREFAPS: Razão entre atendimentos médicos na APS e a estimativa de

129

população coberta pela Estratégia na parte do denominador que corresponde a Média do

130

número de equipes de Saúde da Família em funcionamento no quadrimestre vezes 3.450.

131

Falou que será inviável atingir essa meta. Sra. Juliana informou que nesta sexta-feira, vinte e

132

oito de maio, ocorrerá uma Oficina da APS que versará sobre introdução aos relatórios de

133

apoio à gestão da Atenção Primária à Saúde e que seria importante que todos participassem.

134

Sra. Elisabet informou que na reunião de pauta CIR entre a Assessoria de Regionalização e as

135

Áreas Técnicas o Sr. André Schimdt, Apoiador da Atenção Primária da Região Centro Sul,

136

ofereceu realizar uma apresentação mais ampliada sobre os indicadores na reunião da Câmara

137

Técnica e outra mais sucinta na reunião da CIR CS. 5. Informações quanto à solicitação de

138

prestação de contas referentes aos recursos recebidos do Estado e que ainda não foram

139

executados e/ou estão em execução. Sra. Fátima informou que o Fundo Estadual de Saúde

140

solicitou a prestação de contas de alguns recursos, inclusive com a devolução do que não foi

141

utilizado, mas que alguns recursos recebidos pelo município de Vassouras foram depositados

142

no mês de dezembro de dois mil e vinte, o que inviabiliza a utilização em pouco tempo em

143

função do processo de licitação. Sra. Elisabet solicitou que a SE/CIR CS encaminhe o Ofício

144

de Vassouras solicitando estas informações à Assessoria de Regionalização. 6. Indicações

145

SMS para os GT/GCR/Comissões. Sra. Juliana reiterou a solicitação de os municípios
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146

manterem as indicações atualizadas. Informou ainda, que ontem ocorreu uma reunião da

147

Rede Cegonha tendo como convidados os municípios e representantes das maternidades,

148

hospitais vinculados às universidades ou hospitais-escola da Região com o objetivo de trocar

149

de experiências sobre o manejo das gestantes COVID -19 internadas. Houve maior presença

150

de enfermeiros do que médicos e foi solicitado que a Região Centro Sul tenha outra

151

oportunidade de participar. A Área Técnica irá disponibilizar o link para que a região possa

152

participar no dia sete de junho. Reforçou a importância de convocar os médicos das unidades

153

de saúde. Sra. Elisabet agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada às quinze

154

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

155

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

156

nove de junho de dois mil e vinte e um.
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