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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIR CS – 23/08/2021
1

Ao vigésimo terceiro dia de agosto de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e quinze

2

minutos, foi realizada a 8ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Centro Sul

3

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

4

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

5

Elisabet Pauer; Suplente do Nível Central, José Wilson Júnior; Secretária Executiva da

6

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

7

Intergestores Regional Centro Sul, Patrícia Ribas; Coordenadora do Núcleo Descentralizado

8

de Ações de Vigilância em Saúde, Patrícia Moza e Coordenador da Central de Regulação

9

Centro Sul Fluminense, Marcelo Rubens. Secretários (as) Municipais de Saúde: Gilmara

10

Garcia (Areal), Alessandra Ferreira (Paraíba do Sul), Paulo José Oliveira (Paty de Alferes) e

11

Izabel Mendonça (Três Rios). Suplentes: Eliane Faza (Comendador Levy Gasparian), Glaucia

12

Barbosa (Engenheiro Paulo de Frontin), Maria Aparecida Souza (Paracambi), Liliane

13

Quintella (Paraíba do Sul), Edward Leão (Paty de Alferes) e Graziela Scoralick (Três Rios).

14

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

15

Secretários Municipais de Saúde: Areal, Paraíba do Sul, Paty de Alferes e Três Rios, de 06

16

(seis) Suplentes: Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Paracambi,

17

Paraíba do Sul, Paty de Alferes e Três Rios e 02 (dois) representantes do nível central da

18

SES. Convidados: Dilian Hill (Apoiadora da Região Centro Sul do COSEMS RJ), Rafael

19

Flores e Charles de Deus (SMS e CT Paracambi respectivamente); Alcione Leal (CT

20

Vassouras), Carla Vieira (SMS Engenheiro Paulo de Frontin) e Julianna Coutinho (SEINSF

21

RJ – Ministério da Saúde). Sra. Elisabet cumprimentou a todos. Perguntou se poderia alterar

22

a ordem da pauta. Todos acordaram. III. Informes: 13. Levantamento de Informações

23

sobre Saúde da População Migrante e Refugiada nos Municípios. Sra. Julianna Coutinho

24

se apresentou e informou o Instrumento para Levantamento de Informações sobre Saúde da

25

População Migrante e Refugiada nos Municípios do ERJ, organizada pela Seção de Apoio

26

Institucional e Articulação Federativa do Ministério da Saúde em parceria com Assessoria

27

Técnica de Participação Social e Equidade da SES-RJ e COSEMS-RJ. Disponibilizou no chat

28

o link de acesso ao formulário para levantamento destas informações com prazo de resposta

29

até o dia quinze de outubro de dois mil e vinte e um. Reforçou o apoio de todos, se colocou à
1
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30

disposição para auxiliar no que for necessário e disponibilizou no chat os contatos. Discorreu

31

que em outubro haverá uma reunião virtual para tirar dúvidas com os técnicos dos municípios

32

responsáveis por responder esse instrumento e que será encaminhado por e-mail o contato

33

para as inscrições. Sra. Dilian aconselhou que as Secretarias busquem os dados para o

34

levantamento junto às Secretarias de Promoção Social. I. Apresentação: 1. Monitoramento

35

dos casos Covid-19 na região Centro Sul e Informes Vigilância em Saúde. Sra. Patrícia

36

Moza informou que tem uma equipe da OPAS avaliando em conjunto à Coordenação de

37

Imunização da SES/RJ a qualificação do SISPNI junto aos municípios visando aprimorar a

38

qualidade da notificação. Apresentou o monitoramento regional COVID-19 e ressaltou que,

39

embora tenha diminuío a diferença entre os dados regionais e municipais, alguns municípios

40

ainda

41

semanalmente esse levantamento e encaminha por e-mail às quintas-feiras com os dados

42

encaminhamos pelos municípios às quartas-feiras. Alertou para a presenta da variante Delta

43

em alguns municípios da Região Centro Sul e sugeriu aos gestores que reforsassem junto ao

44

CIEVS a solicitação que fez de uma rodada junto às regiões com uma palavra mais técnica de

45

ações com relação à variante Delta. II. Pactuação: 1. Projeto de conclusão do Curso de

46

Gestão de Projetos em Educação Permanente em Saúde (SES-RJ/ECG-TCE). Sra.

47

Juliana informou que este projeto foi elaborado pelas profissionais indicadas para a realização

48

do referido curso: Carolina Montes Durões, Amélia Fumian e Letícia Lazarini. O projeto

49

consiste um uma Oficina de Integração dos grupos de trabalhos temáticos regionais com o

50

objetivo de integrar as coordenações de Educação Permanente em Saúde da Região Centro

51

Sul Fluminense, através das oficinas propostas, para o planejamento e programação

52

ascendente da Educação Permanente regional. Apresentou o projeto, e informou que após a

53

aprovação será iniciada a tomada de preços para dar início à execução da oficina. Sra.

54

Elisabet acrescentou que iniciaram as Oficinas Macrorregionais de EPS com o objetivo de

55

realizar o levantamento de problemas juntos às nove regionais de saúde, visando à elaboração

56

do Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde (PEEPS) 2022. A Oficina da Região

57

Centro Sul será realizada no dia vinte e seis de agosto das 09 às 13h por videoconferência e

58

será de grande importância utilizar os problemas que serão apontados nesta neste projeto. Foi

apresentam uma diferença substancial. Informou que o NDAVS CS consolida
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perguntado se o Projeto de conclusão do Curso de Gestão de Projetos em Educação

60

Permanente em Saúde poderia ser considerado aprovado. Todos anuíram e esse ponto de

61

pauta foi pactuado. 2. Solicitação de pactuação do Projeto de implantação de uma Equipe

62

AMENT – Tipo III para o município de Três Rios/RJ. Sra. Patrícia informou que

63

município de Três Rios já alugou um imóvel para ser um Ambulatório Ampliado de Saúde

64

Mental, já implantou duas AMENTs e vai implantar a terceira para fortalecer as ações de

65

Saúde Mental no seu território. Explicou que o SAIPS está aberto para habilitação e que para

66

inserir o novo projeto precisa da Deliberação de pactuação CIR CS. Explicou que a

67

Coordenadora de Saúde Mental, Marise Agostinho, informou que encaminhou o projeto para

68

a COOAPS /SES para apreciação. Todos anuíram e esse ponto de pauta foi pactuado. 3.

69

Solicitação de adesão ao componente apoio financeiro para construir e/ou equipar e/ou

70

mobiliar do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS (PAHI), pactuado na

71

7ª CIB conforme Deliberação CIB Nº 6.474 de 12/08/21 e Deliberação Conjunta Ad

72

referendum CIB Nº 11 de 05/08/21 para o Hospital Municipal no município de Mendes.

73

Sra. Elisabet perguntou se tem algum representante de Mendes na reunião e foi informada

74

que não. Lembrou à plenária, que na última reunião CIR CS foi combinado que esse ponto de

75

pauta deveria ser acompanhado de uma apresentação sobre a proposta deste pleito.

76

Recomendou que para os pleitos com oferta de serviços regionais é muito importante a

77

ciência da proposta de serviços que serão pleiteados. 4. Solicitação de adesão ao

78

componente apoio financeiro para construir e/ou equipar e/ou mobiliar do Programa de

79

Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS (PAHI), pactuado na 7ª CIB conforme

80

Deliberação CIB Nº 6.474 de 12/08/21 e Deliberação Conjunta Ad referendum CIB Nº

81

11 de 05/08/21 para o Complexo de Saúde no município de Miguel Pereira. Sra. Patrícia

82

informou que também não tem representante de Miguel Pereira na reunião. Sra. Dilian

83

perguntou sobre o termo PAHI. Sra. Elisabet explicou que o PAHI é o Programa de Apoio

84

aos Hospitais Integrantes do SUS que possuiu vários componentes e que dentre estes está o

85

apoio financeiro para construir e/ou reformar e/ou equipar e/ou mobiliar as Unidades

86

Hospitalares do ERJ. Sra. Dilian perguntou se haverá custeio e foi respondida que sim e que,

87

inclusive, foram publicadas hoje as Deliberações de custeio para os Hospitais Regionais do
3
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Inetrior e os Hospitais Municipais. Sra. Elisabet informou que precisarão aguardar a

89

publicações das Resoluções SES para que os municípios possam aderir ao Programa. Sra.

90

Alessandra informou que foi questionada pelo prestador de Paraíba do Sul se os hospitais

91

filantrópicos poderiam aderir a este Programa e foi informada que a princípio o componente

92

construir e reformar é direcionado aos hospitais de Administração Pública Municipal. Sra.

93

Elisabet perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e esses pontos de pauta foram

94

pactuados. Orientou que para a pauta CIR CS é necessário encaminhar o Ofício solicitando a

95

pauta como pactuação se for pleito regional ou como informe se o pleito for municipal e o

96

Projeto Assistencial do Hospital. Informou que estes documentos serão encaminhados pela

97

SE/CIR CS para serem anexados à documentação encaminhada ao Gabinete do Secretário da

98

SES/RJ (ofício de solicitação para participar do Componente, acompanhado do Projeto

99

Assistencial do hospital e Memorial Descritivo e, em caso de construção ou reforma, também

100

deverão ser encaminhados o Projeto Básico Arquitetônico e o Plano de Trabalho). 5.

101

Solicitação de adesão ao componente apoio financeiro para construir e/ou equipar e/ou

102

mobiliar do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS (PAHI), pactuado na

103

7ª CIB conforme Deliberação CIB Nº 6.474 de 12/08/21 e Deliberação Conjunta Ad

104

referendum CIB Nº 11 de 05/08/21 para o Hospital Municipal no município de Três

105

Rios. Sra. Graziela informou que o Plano Assistencial está em fase final de elaboração e que

106

consiste na reforma da Clínica de Repouso Três Rios que fechou, está em fase final de

107

desapropriação pelo município e será reformado para ser um Hospital Regional da Mulher.

108

Sra. Elisabet reforçou a importância de os projetos serem apresentados para a ciência de

109

todos. III. Informes: 1. As Atas das 6ª e 7ª Reuniões Ordinárias da CIR CS serão

110

pactuadas na reunião do mês de setembro. Sra. Juliana informou que não conseguiu

111

terminar as respectivas Atas, pediu desculpas e se comprometeu a entregá-las para pactuação

112

na próxima reunião. 2. Solicitação de adesão ao apoio financeiro estadual para reforma

113

de instalações físicas e/ou aquisição de equipamentos e/ou mobiliários UPAS 24H

114

municipais, pactuado na 6ª CIB conforme Deliberação CIB-RJ 6.563 de 21/07/2021,

115

para a UPA 24H do município de Três Rios. 3. Solicitação de adesão ao apoio financeiro

116

estadual para reforma de instalações físicas e/ou aquisição de equipamentos e/ou
4
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117

mobiliários de Centrais de Regulação de Urgência (CRU) dos SAMU 192 regionais,

118

pactuado na 6ª CIB conforme Deliberação CIB-RJ 6.564 de 21/07/2021, pertencente a

119

região Centro Sul sediada no município de Três Rios. Sra. Graziela informou que os

120

Memoriais Descritivos estão em fase final de elaboração. 4. Solicitação de adesão ao

121

componente apoio financeiro para construir e/ou equipar e/ou mobiliar do Programa de

122

Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS (PAHI), pactuado na 7ª CIB conforme

123

Deliberação CIB Nº 6.474 de 12/08/21 e Deliberação Conjunta Ad referendum CIB Nº

124

11 de 05/08/21 para o Hospital Municipal no município de Paty do Alferes. Sr. Edward

125

informou a construção do hospital municipal de Paty do Alferes e que já encaminhou à

126

SE/CIR CS o Projeto Assistencial. 5. Solicitação de adesão ao componente apoio

127

financeiro para reformar e/ou equipar e/ou mobiliar do Programa de Apoio aos

128

Hospitais Integrantes do SUS (PAHI), pactuado na 7ª CIB conforme Deliberação CIB

129

Nº 6.474 de 12/08/21 e Deliberação Conjunta Ad referendum CIB Nº 11 de 05/08/21

130

para o Hospital Municipal no município de Areal. Dra. Gilmara informou a reforma do

131

Hospital Municipal Nossa Senhora das Dores e que o Projeto Assistencial e o Memorial

132

Descritivo estão em fase final de elaboração. 6. Solicitação de adesão ao componente apoio

133

financeiro para reformar e/ou equipar e/ou mobiliar do Programa de Apoio aos

134

Hospitais Integrantes do SUS (PAHI), pactuado na 7ª CIB conforme Deliberação CIB

135

Nº 6.474 de 12/08/21 e Deliberação Conjunta Ad referendum CIB Nº 11 de 05/08/21

136

para o Hospital Municipal no município de Engenheiro Paulo de Frontin. Sra. Juliana

137

informou não haver representante do município na reunião. 7. Solicitação de adesão ao

138

componente apoio financeiro para reformar e/ou equipar e/ou mobiliar do Programa de

139

Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS (PAHI), pactuado na 7ª CIB conforme

140

Deliberação CIB Nº 6.474 de 12/08/21 e Deliberação Conjunta Ad referendum CIB Nº

141

11 de 05/08/21 para o Hospital Municipal no município de Paracambi. Sr. Charles

142

informou que o Plano Assistencial está em fase final de elaboração e que consiste na

143

reforma, ampliação e aquisição de equipamentos e mobiliários para o Hospital Municipal Dr.

144

Adalberto da Graça. 8. Retificação da Deliberação CIB RJ sobre Fluxo para a Solicitação

145

de adesão ao componente apoio financeiro para construir e/ou reformar e/ou equipar
5

Assessoria de Regionalização
Comissão Intergestores Regional Centro Sul

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIR CS – 23/08/2021
146

e/ou mobiliar do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS (PAHI),

147

pactuado na 7ª CIB conforme Deliberação CIB Nº 6.474 de 12/08/21 e Deliberação

148

Conjunta Ad referendum CIB Nº 11 de 05/08/21. Sra. Elisabet informou que ocorreram

149

algumas retificações na faixa de valores de acordo com o quantitativo de leitos hospitalares.

150

Reforçou a necessidade de ofício solicitando inclusão na pauta da CIR acompanhado da cópia

151

do Projeto Assistencial do hospital. Informou que a SE/CIR CS encaminhará os pleitos

152

constantes em ATA juntamente com as cópias dos Projetos Assistenciais e informará caso os

153

mesmos não forem encaminhados pelos municípios. Lembrou que quanto aos demais

154

documentos há o prazo de quarenta e cinco dias a contar da data da publicação da referida

155

Deliberação para serem entregues no gabinete do Secretário de Saúde Estadual para serem

156

analisados. Perguntou se havia mais alguma dúvida e foi respondida que não. 9. Informes

157

CT CIB/RJ e COSEMS/RJ. Sra. Dilian apresentou os pontos importantes da Assembleia do

158

COSEMS/RJ e da CIB/RJ e informou que encaminhou as apresentações por e-mail. Informou

159

as webnairs: dia vinte e dois de setembro (Políticas de Saúde e acesso a medicamentos), dia

160

vinte e oito de setembro (Como utilizar saldos em contas do Fundo de Saúde) e nos dias treze

161

e vinte de outubro e dezessete e vinte e quatro de novembro sobre Assistência Farmacêutica

162

com temas a serem definidos. 10. Solicitação de informações sobre novo fluxo para

163

agendamentos de consultas e exames no SISREG do município do Rio de Janeiro

164

(Hospitais Federais). Sra. Juliana informou que esse ponto de pauta foi solicitado pelo

165

município de Miguel Pereira que não está presente, mas que foi referendado por todos na

166

reunião da Câmara Técnica. Relatou que os municípios só conseguem inserir as solicitações

167

se existirem vagas abertas no SISREG, que não são mais agendadas assegurando cotas físicas

168

de acesso para todos, mas sim regulando as solicitações até que as vagas disponibilizadas

169

sejam preenchidas, dificultando o acesso. Informou que na capacitação do SISREG foi

170

apresentada uma Deliberação CIB/RJ de 2011 que aprovava um quantitativo de exames por

171

município, mas que esta não está sendo respeitada no momento da regulação. Sr. Edward

172

relatou que entrou em contato e foi informado que o município de Paty do Alferes não possui

173

PPI no município do Rio de Janeiro. Sra. Dilian sugeriu uma reunião com a Dra. Kitty acerca

174

desta problemática, pois os procedimentos que são realizados nos hospitais federais poderiam
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ser regulados pelo Sistema Estadual de Regulação. Fundamentou essa sugestão discorrendo

176

sobre a apresentação das vagas para consultas ociosas na REUNI. Todos acordaram a

177

necessidade de informações, alinhamento e direcionamento sobre essa questão. Sra.Elisabet

178

concordou ser um assunto delicado e aconselhou que seja realizada uma reunião para

179

consolidação das demandas reprimidas e deu como encaminhamento uma Correspondência

180

Interna (CI) informando a dificuldade enfrentada pela região em encaminhar seus pacientes

181

perante a essa problemática fundamentada no produto da reunião. Sra. Juliana informou que

182

agendará uma reunião do GT Regulação para alinhar esta questão. 11.Solicitação de

183

informações e esclarecimentos sobre a apresentação realizada na última CIB/RJ sobre a

184

REUNI e as principais filas e recursos ociosos. Sra. Juliana informou que este ponto de

185

pauta está relacionado ao anterior. Foi realizada na CIB/RJ de agosto uma apresentação pela

186

Dra. Kitty sobre os quinze recursos (exames e contultas) que apresentam as maiores

187

demandas reprimidas na REUNI e os dezesseis recursos (consultas de especialidade) que

188

estão ociosos. Foi apontado na reunião da Câmara Técnica que a região não consegue acesso

189

para algumas especialidades descritas como ociosas na apresentação. Sra.Juliana perguntou

190

ao Sr. Marcelo que ele teria alguma devolutiva da questão e foi respondida por este que não

191

obteve retorno até o momento, mas que assim que tiver ciência de algum posicionamento da

192

Superintendência de Regulaçao repassará a todos. Foi acordado que este ponto de pauta

193

também será discutido na reunião do GT Regulação. 12. Atualização das Indicações SMS

194

para os GT/GCR/Comissões. Sra. Patrícia reiterou a solicitação de os municípios manterem

195

as indicações atualizadas. Sra. Juliana discorreu que gostaria de deixar um agradecimento à

196

Sra. Suellen, Coordenadora Regional de Urgência e Emergência e ao Dr. Maicon, médico

197

regulador da Central Regional SAMU192 Centro Sul, pela Capacitação sobre Regulação das

198

Urgências realizada no dia vinte de agosto no auditório da Faculdade de Medicina

199

SUPREMA em Três Rios. Agradeceu, também, à Dra. Izabel por todo o apoio na realização

200

desta capacitação. Sra. Elisabet agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada às

201

dezesseis horas e qunze minutos, sem nenhum outro ponto levantado pelos participantes,

202

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

203

Ata em treze de setembro de dois mil e vinte e um.
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