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1

Ao vigésimo nono dia de setembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e quinze

2

minutos, foi realizada a 9ª 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, Coordenador da Central de Regulação

9

Centro Sul Fluminense, Marcelo Rubens; Bóris Blutztein e Márcia Mesquita, Auditoria e

10

Patrícia Damasceno, Assessoria de Planejamento. Secretários (as) Municipais de Saúde:

11

Gilmara Garcia (Areal) e Fabiana Abreu (Paty de Alferes). Suplentes: Eliane Faza

12

(Comendador Levy Gasparian), Glaucia Barbosa (Engenheiro Paulo de Frontin), Marcos

13

Barros (Miguel Pereira), Maria Aparecida Souza (Paracambi), Liliane Quintella (Paraíba do

14

Sul), Edward Leão (Paty de Alferes), Janaína Rocha (Sapucaia), Graziela Scoralick (Três

15

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

16

portanto, com a presença de 02 (dois) Secretários Municipais de Saúde: Areal e Paty de

17

Alferes, de 09 (nove) Suplentes: Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin,

18

Miguel Pereira, Paracambi, Paraíba do Sul, Paty de Alferes, Sapucaia, Três Rios e Vassouras

19

e 02 (dois) representantes do nível central da SES. Convidados: Dilian Hill (Apoiadora da

20

Região Centro Sul do COSEMS RJ), Raquel Leal (CT Mendes); Magda Oliveira e Evandro

21

Abreul (SMS Miguel Pereira) e Daniele Paulino (SMS Três Rios). Sra. Elisabet

22

cumprimentou a todos e deu inicio à Plenária. I. Apresentação: 1. Auditoria no SUS. Os

23

Srs. Márcia e Bóris apresentaram os preceitos legais e as atribuições do Sistema Nacional de

24

da Auditoria (SNA) e seus componentes. Agradeceram em nome da SES/AUDSUS, a

25

oportunidade de apresentarem um pouco da Auditoria da SES. Reforçaram o convite para que

26

os municipios implementem o Componente Municipal de Auditoria, pois além do aspecto

27

legal traz um ganho qualitativo em gestão para o município, se colocaram à disposição para

28

maiores esclarecimentos e passaram seus contatos. 2. Planejamento. Sra. Patrícia

29

Damasceno se apresentou e informou que juntamente com a Fátima Cavaleiro será a
1

Assessoria de Regionalização
Comissão Intergestores Regional Centro Sul

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIR CS – 29/09/2021
30

responsável técnica da Assessoria de Planejamento em Saúde da região Centro Sul.

31

Apresentou conceitos de planejamento e o link do PADLET - Ferramenta online com quadro

32

virtual dinâmico e interativo para compartilhar conteúdos multimídia de apoio ao

33

Planejamento da SES-RJ. Informou que serão retomadas as agendas dos Gurpos de Trabalho

34

regionais de Planejamento nas CIR, que contará com a presença dos técnicos da Assessoria

35

de Planejamento e solicitou a incorporação dos técnicos do DIGISUS nas reuniões. Foi

36

solicitado as datas da reunião do GT e da capacitação. Sra. Patrícia Damasceno informou que

37

a Capacitação do DIGISUS da Região Centro sul será realizada no dia dezoito de novembro e

38

que está aguardando a proposta de agenda para o GT Planejamento. Sra. Juliana informou

39

que a região Centro Sul solicitou que a reunião do GT Planejamento fosse realizada no dia

40

quatorze de outubro e Sra. Patrícia ficou de dar retorno quanto a disponibilidade nesta data. 3.

41

Monitoramento dos casos Covid-19 na região Centro Sul. Sra. Patrícia Moza apresentou o

42

monitoramento dos casos COVID-19. Discorreu que com a situação controlada da pandemia

43

não vé necessidade da realização semanal deste monitoramento e propôs aos gestores que o

44

mesmo seja realizado mensalmente. Foi acordado. Dr. Marcelo informou que hoje a taxa de

45

ocupação dos leitos de UTI COVID é de vinte e três virgula cinco por cento e a de leitos

46

clínicos é de cinco virgula quatro por cento. Explicou que acha importante trazer essa

47

informação porque serve de parâmetro para que cada gestor avalie a situação do seu

48

município. 4. Informes Vigilância em Saúde. Sra. Patrícia Moza informou que a média da

49

cobertura vacinal da segunda dose e dose única COVID-19 da Região Centro Sul está em

50

trinta e três virgula um por cento da cobertura em relação à população. Parabenizou os

51

municípios de Areal e Miguel Pereira que possuem mais de cinquenta por cento desta

52

cobertura vacinal e alertou que os municípios de Paraíba do Sul e Vassouras apresentam vinte

53

e três por cento de cobertura vacinal. Informou a Deliberação CIB/RJ nº 6.483 de doze de

54

agosto que pactuou a implantação da Rede Regional de Certificação de Óbitos do ERJ,

55

ocorridos em domício, sem assistência médica, por causa natural. Explicou que foi montado

56

um grupo técnico para escolher qual município poderia sediar esta rede e trazer para

57

pactuação pelos gestores. Ocorreu, também, uma reunião ampliada do Grupo de Trabalho

58

Atenção Primária em Saúde (GT APS), Grupo Condutor Regional Urgência e Emergência
2
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(GCR RUE) e Grupo de Trabalho Vigilância em Saúde (GT VS) no dia dezessete de

60

setembro para discutir estratégias. Informou que os municípios de Miguel Pereira e Três Rios

61

têm interesse em implantar esta Rede, mas que gostariam de implantar dois polos e que os

62

representantes dos municípios vão apresentar os dados coletados no FORMSUS. II.

63

Pactuação: 1. Grupo de Trabalho Rede Regional de Certificação de Óbitos e o município

64

sede para a implantação da Equipe para o Serviço de Certificação de Óbito Centro Sul. Sr.

65

Evandro discorreu sobre a extensão da Região Centro Sul e ressaltou a distância

66

compreendida entre os municípios de Paracambi e Sapucaia que são situados nos extremos

67

territoriais. Apresentou os dados relativos à população da antiga denominação microrregião

68

dois que compreende os municípios de Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel

69

Pereira, Paracambi, Paty do Alveres e Vassouras. Informou que cinco municípios apresentam

70

cem por cento de Estratégia de Saúde da Família e um apresenta setenta e cinco por cento.

71

Apresentou a série histórica dos óbitos em domicílio referente aos anos de dois mil e

72

dezenove, dois mil e vinte e dois mil e vinte e um e, também, os óbitos domiciliares com

73

causa básica- grupo: R95-R99 causas mal definidas e desconhecidas de mortalidade aonde

74

ficou evidenciado que esta área possui um número maior de habitantes, mas um quantitativo

75

menor de óbitos domiliciares. Demonstrou como é emitido o Certificado de óbito domiciliar

76

em cada um destes municípios. Sra. Daniele apresentou os dados relativos à população da

77

antiga denominação microrregião um que compreende os municípios de Areal, Comendador

78

Levy Gasparian, Paraíba do Sul, Sapucaia e Três Rios. Informou a série histórica dos óbitos

79

em domicílio referente aos anos de dois mil e dezenove, dois mil e vinte e dois mil e vinte e

80

um que evidenciou um quantitativo maior de óbitos domiciliares e, também, de óbitos

81

domiciliares com causa básica- grupo: R95-R99 causas mal definidas e desconhecidas de

82

mortalidade. Demonstrou como é emitido o Certificado de óbito domiciliar em cada um

83

destes municípios. Apresentou os pontos favoráveis para a implantação da Rede Regional de

84

Certificação de Óbitos em Três Rios e informou que todos os municípios possuem cem por

85

cento de Estratégia de Saúde da Família. Sra. Elisabet propoe que, existindo o interesse de

86

dois municípios em sediar o serviço, seja realizado apenas a pactuação do Grupo de Trabalho

87

Rede Regional de Certificação de Óbitos que será composto por Coordenadores Municipais de
3
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Vigilância em Saúde, Atenção Primária em Saúde, Urgência e Emergência, Secretaria Executiva

89

CIR CS e Apoiadora do COSEMS RJ. Sra. Elisabet perguntou se todos acordavam. Todos

90

anuíram. Face de todo o exposto tanto pela Sra. Patrícia Mozza quanto pelos Coordenadores

91

municipais de Vigilância em Saúde dos municípios de Miguel Pereira e Três Rios, a Sra Elisabet

92

propos que seja encaminhado uma Correspondência Interna com o pleito dos dois municipios

93

sediarem esse serviço, com as justificativas dos municípios, para parecer da Área Técnica.

94

Explicou que na plenária de outubro será colocado para pactuação. Se o parecer for positivo o

95

serviço será implantado nos dois municípios, conforme as devidas recomendações e que caso o

96

pleito seja rejeitado, na plenária será definido qual sediará o Serviço de Verificação de Óbito e

97

será pactuado. Todos concordaram. 2. Aprovação das Atas das 6ª e 8ª Reuniões Ordinárias

98

da CIR CS. Sra. Juliana informou que a ATA da 7ª Reunião Ordinária CIR CS será pactuada

99

na próxima plenária. Sra. Elisabet perguntou se as Atas das 6ª e 8ª Reuniões Ordinárias da

100

CIR CS poderiam ser consideradas pactuadas. Todos anuíram. 3. Solicitação de aprovação

101

do projeto para implantação de 01 Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em

102

Saúde Mental (EMAESM) tipo III no município de Areal. Dra. Gilmara informou a

103

solicitação de aprovação do projeto da EMAESM do município de Areal e agradeceu à Sra.

104

Patrícia Ribas por todo o apoio no fortalecimento da Saúde Mental em seu município. Sra.

105

Elisabet perguntou se este ponto de pauta pode ser considerado pactuado. Todos anuíram. 4.

106

Solicitação de remanejamento de PPI – Alta Complexidade Ambulatorial por

107

Abrangência – quimioterapia – oncologia clínica do município de Areal com antigo

108

executor: Petrópolis e executor atual: Vassouras. Dra. Gimara informou que em um

109

primeiro momento ocorreu o remanejamento deste recurso no montante de setenta por cento

110

dos recursos em função de alguns pacientes ainda estarem em tratamento no município de

111

Petrópolis, mas que com o término destes tratamentos solicita o remanejamento do restante

112

da cota física. Sra. Elisabet perguntou se este ponto de pauta pode ser considerado pactuado.

113

Todos anuíram. 5. A solicitação remanejamento dos recursos para Cirurgia Eletiva do

114

município de Paty do Alferes para o município de Valença. Sra. Patrícia Ribas informou a

115

solicitação de remanejamento. Sra. Elisabet perguntou se este ponto de pauta pode ser

116

considerado pactuado. Todos anuíram. 6. Revogar a Deliberação CIR CS que pactuou a

117

Atualização do PAR RUE Centro Sul. Sra. Elisabet informou que na 7ª Reunião Ordinária
4
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CIR CS realizada no dia vinte e oito de julho foi pactuada a atualização do PAR RUE da

119

Região Centro Sul com pendências de alguns municípios que até a presente data ainda não

120

encaminharam à SE/CIR CS as documentações requeridas e, por este motivo, há a

121

necessidade de revogar a pactuação anterior para que a atualização do referido plano seja

122

realizada quando todas as documentações forem encaminhadas, essa medida também é

123

necessária pois esta pactuação que consta em Ata poderá ser questionada pelos Órgãos de

124

Controle. Sra. Juliana lembrou que há, também, a necessidade de inclusão das solicitações

125

nos novos dispositivos pleiteados pelos municípios nas solicitações de adesão ao componente

126

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

127

Hospitais Integrantes do SUS (PAHI). Sra. Juliana informou que irá encaminhar por e-mail as

128

pendências a serem sanadas. 7. Acordar Titular e Suplente para compor o GT Estadual

129

de Regulação. Sra. Elisabet informou que na reunião do GT Estadual de Regulação, foi

130

acordado incluir representantes das nove Comissões Intergestores Regionais neste GT, sendo

131

um titular e um suplente. Foi acordado que o Sr. Flávio Pinheiro de Pádua, Coordenador

132

Regional do GT Regulação fosse o titular e que o Sr. Luis Augusto Teixeira de Abreu fosse o

133

suplente, representantes dos municípios de Areal e Paraíba do Sul, respectivamente. III.

134

Informes: 1. Informes CT CIB/RJ e COSEMS/RJ. Sra. Dilian apresentou os pontos

135

importantes da Assembleia do COSEMS/RJ e da CIB/RJ e informou que encaminhou as

136

apresentações por e-mail. Informou o segundo webnairo - Os desafios para a gestão da

137

Assistência Farmacêutica: A busca da Universalidade, Equidade e Integralidade que será

138

realizada em treze de outubro às quinze horas. Sr. Marcos informou os pontos importantes da

139

CT CIB RJ e alertou aos municípios de Engenheiro Paulo de Frontin de Três Rios que não

140

estão encaminhando os Termos de Compromisso do PAIH. Salientou a apresentação do

141

Complexo Regulador do município do Rio de Janeiro e discorreu que gostaria de deixar

142

registrado a dificuldade dos demais municípos em correr atrás de vaga já que as mesmas não

143

são agendadas e, também, da inserção de pacientes para regulação em duplicidade por parte

144

de alguns municípios porque é notório que esse procedimento configura uma garantia de vaga

145

para regulação futura. 2. Solicitação de informe sobre o Atestado de Conclusão da

146

unidade de saúde Lages I, com base na proposta do Programa Requalifica, do
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município de Paracambi. Sra. Maria Aparecida deu o informe acima. 3. Oficinas Regionais

148

Educação Permanente em Saúde. Sra; Juliana informou que a Oficina da Região Centro Sul

149

de Educação Permanente em Saúde ocorrerá no dia dezoito de outubro, no període de 09 às

150

13 horas. 4. Síntese de Pendências PAR RUE Centro Sul. Sra. Juliana informou que

151

apresentou as pendências aos técnicos na reunião da Câmara Técnica como exposto acima e

152

reiterou que encaminhará as mesmas por e-mail. 5. Propostas de Emendas Parlamentares

153

nºs: 36000409313202100, no valor de R$ 905.755,00, para Incremento Temporário ao

154

Custeio dos Serviços de Atenção Básica e de Alta Complexidade - 36000409326202100,

155

no valor de R$ 1.500.000,00, para o Hospital Universitário de Vassouras. Sra. Fátima

156

informou as propostas acima. 6. Indicações SMS para os GT/GCR/Comissões. Sra. Juliana

157

solicitou a atualização das indicações aos municípios de Comendador Levy Gasparian,

158

Mendes, Miguel Pereira e Três Rios. Sra. Elisabet agradeceu a presença de todos e a reunião

159

foi encerrada às dezesseis horas, sem nenhum outro ponto levantado pelos participantes,

160

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

161

Ata em cinco de outubro de dois mil e vinte e um.

6

