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1

Ao décimo terceiro dia de dezembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e vinte

2

minutos, foi realizada a 12ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Centro

3

Sul 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 do Nível Central,

5

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

6

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

7

Coordenador da Central de Regulação Centro Sul Fluminense, Marcelo Rubens e

8

Representantes do Núcleo Descentralizado de Ações de Vigilância em Saúde, Janice

9

Machado e Daniele Aquino. Secretários (as) Municipais de Saúde: Gilmara Garcia (Areal) e

10

Adriano Vasconcelos (Comendador Lwvy Gasparian). Suplentes: Marciel Furtado (Areal),

11

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

12

(Paty de Alferes), Janaína Rocha (Sapucaia) e Fátima Cartaxo (Vassouras). Em relação aos

13

membros da CIR, a Plenária contou, portanto, com a presença de 02 (dois) Secretários

14

Municipais de Saúde: Areal e Comendador Levy Gasparian, de 06 (seis) Suplentes: Areal,

15

Paracambi, Paraíba do Sul, Paty de Alferes, Sapucaia e Vassouras e 01 (um) representante do

16

nível central da SES. Câmara Técnica: Marciel Furtado (Areal), Joseane Faria (Comendador

17

Lwvy Gasparian), Raquel Leal (Mendes), Charles de Deus (Paracambi), Edward Leão (Paty

18

de Alferes), Janaína Rocha (Sapucaia) e Alcione Leal (Vassouras). Convidada: Dilian Hill

19

(Apoiadora da Região Centro Sul do COSEMS RJ). Sra. Elisabet cumprimentou a todos e

20

deu inicio à Plenária. I. Apresentação: 1. Vigilância em Saúde. Sra. Elisabet informou que

21

por problemas internos do NDAVS não será possível realizar esta apresentação, mas que a

22

mesma será disponibilizada por e-mail poseriormente. II. Pactuação: 1.

23

Deliberação CIR CS nº56, de 30/11/2021 que pactua ad referendum a Matriz das Ações

24

Educação Permanente em Saúde da Região Centro Sul para o ano de 2022. Sra. Juliana

25

informou que encaminhou por e-mail a atualização da Matriz das Ações de Educação

26

Permanente em Saúde da Região Centro Sul para o ano de 2022 com todas as recomendações

27

requeridas pela Área Técnica. Sra. Elisabet perguntou se todos acordavam. Todos anuíram e

28

este ponto de pauta foi pactuado. 2. Solicitação de remanejamento de PPI – Alta

29

Complexidade Ambulatorial por Abrangência – quimioterapia – oncologia clínica do

Referendar a
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município de Três Rios com antigo executor: Petrópolis e executor atual: Vassouras.

31

Sra. Juliana informou que este recurso ainda estava alocado no município de Vassouras em

32

função de alguns pacientes estarem finalizando o tratamento e foi acordado que com o

33

término destes seria solicitado o remanejamento deste recurso para o município de Vassouras.

34

Sr. Marciel informou que o município de Areal solicitou o remanejamento do recurso de

35

oncologia clínica na Plenária CIR CS do mês de setembro e que até a presente data ainda não

36

foi pactuado na Plenária da CIB/RJ. Sra. Fátima discorreu que conversou com o Sr. Marcelo

37

Rodrigues sobre as solicitações do município de Vassouras que ainda não foram apreciadas

38

na CIB/RJ e foi informada que serão pactuadas no mês de janeiro do próximo ano. Solicitou

39

que esta fala conste na Ata. Sra. Elisabet solicitou a SE/CIR CS que encaminhem as

40

solicitações de remanejamento de PPI de oncologia clínica para o município de Vassouras

41

por e-mail no início do mês de janeiro para que a Assessoria de Regionalização entre em

42

contato com a SAECA para auxiliar nesta pactuação. Sra. Dilian discorreu que se houver

43

necessidade de pactuação de forma emergencial o COSEMS/RJ pode auxiliar em uma

44

Deliberação Ad Referendum. Todos agradeceram. Sra. Elisabet perguntou se todos

45

acordavam com este ponto de pauta. Todos anuíram a pactuação. III. Informes: 1. Informes

46

CT CIB/RJ e COSEMS/RJ. Sra. Dilian convidou para o webnário “Um olhar sobre as taxas

47

de internação na década de 2010 no estado do Rio de Janeiro” que será realizada no dia

48

quinze de dezembro às quinze horas. Informou que encaminhou por e-mail a Portaria

49

GM/MS nº 3.352 que lista os municípios elegíveis ao Programa Médicos pelo Brasil que será

50

gerido pela ADAPS e o Comunicado do Programa Médicos pelo Brasil sobre a Adesão de

51

municípios/DSEI. Lembrou que encaminhou as portarias do período e informações do

52

Previne Brasil por e-mail e reiterou que os municípios de Areal e Comendador Levy

53

Gaparian terão recursos reduzidos para o ano de dois mil e vinte e dois. Lembrou que

54

encaminhou as apresentações da Assembleia do COSEMS/RJ e da CIB/RJ por e-mail. Sra.

55

Dilian informou as pactuações importantes da CIB/RJ: autorização para executar no ano de

56

2022 os recursos financeiros de exercícios anteriores, referentes aos cofinanciamentos,

57

programas de apoio e incentivo aos municípios do Estado do Rio de Janeiro, para ações e

58

serviços de saúde do Sistema Único de Saúde – SUS; os financiamentos, para o ano de 2022,
2
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aos municípios gestores de unidades e/ou estabelecimentos de assistência de alta

60

complexidade em oncologia que possuem e que ainda não possuem habilitação junto ao

61

SUS/MS, como Unidades ou Centros de Assistência Especializada em Oncologia (UNACON

62

ou CACON); o cofinanciamento estadual para procedimentos de oftalmologia da rede de

63

atenção em oftalmologia aos prestadores habilitados ao SUS contratualizados com os

64

municípios, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro para o ano de 2022 e o cofinanciamento

65

estadual para procedimentos cirúrgicos eletivos, para o ano de 2022. Sra. Elisabet informou

66

que passou na CIB/RJ a proposta de construção e reforma dos ambulatórios e que os projetos

67

deverão ser encaminhados a partir do dia dez de janeiro de dois mil e vinte e dois 2.

68

Solicitação de remanejamento PPI Oncologia do município de Comendador Levy

69

Gasparian para o município de Juiz de Fora/MG. Dr. Adriano cumprimentou a todos e

70

explicou que o município de Comendador Levy Gasparian faz divisa com o estado de Minas

71

Gerais e que desde o ano de dois mil e nove é consorciado com a Agência de Cooperação

72

Intermunicipal em Saúde Pé da Serra (ACISPES) com sede no município de Juiz de Fora.

73

Informou que diariamente pacientes são transportados para tratamento e procedimentos

74

cirúrgicos neste município. Informou que em função da logística de transporte e otimização

75

de recursos para realização do tratamento em local mais próximo está em tratativas com a

76

SES/RJ no propósito de solicitar o remanejamento interestadual da PPI de oncologia e foi

77

orientado a trazer esta questão como informe na Plenária CIR CS. Sra. Fátima discorreu que

78

sentiu estranheza ao visualizar este ponto de pauta, pois achou que era algum problema em

79

relação ao prestador porque nenhuma questão havia sido sinalizada em relação à oncologia.

80

Entrou em contato com o Sr.Marcelo da CREG CSF e foi informada não haver demanda

81

reprimina, pelo contrário, há vagas ociosas. Relatou que o município de Vassouras vem

82

tentando fortalecer a oncologia na região Centro Sul, inclusive solicitou a revisão do Teto

83

Financeiro. Informou que há dois cirurgiões de cabeça e pescoço, mas que não conseguiu

84

ainda esta habilitação e que desta forma, realiza os procedimentos desta especialidade para os

85

munícipes de Vassouras e, em alguns momentos, para municípios que solicitam apoio.

86

Sinalizou a percepção de que o remanejamento de um PPI interestadual enfraquece a região.

87

Dr. Adriano respondeu que o gestor executa a sua PPI ainde considerar melhor para o seu
3
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município. Sra. Fátima relatou que o município de Comendador Levy Gasparian possui na

89

parte financeira da PPI dez mil reais na parte ambulatorial e dois mil reais na parte hospitalar

90

e que o prestador executa em um volume que excede em muito, essa cota financeira, que hoje

91

há vinte e três pacientes em tratamento oncológico e que segundo a cota da PPI seriam em

92

torno seis pacientes por mês. Discorreu que apenas trouxe informações sobre o serviço

93

executado, mas que entende que o gestor tem total liberdade de alocar a sua PPI aonde

94

considerar mais pertinente. Dr. Adriano relatou ter dificuldade na especialidade de cabeça e

95

pescoço em oncologia, que tem ciência da dificuldade enfrentada em conseguir esse

96

credenciamento e que como há a possibilidade de utilizar o remanejamento de PPI como

97

instrumento de gestão considera pertinente essa solicitação de remanejamento de PPI.

98

Afirmou não possuir nenhum problema junto ao prestador e que a PPI precisa ser revista

99

constantemente de acordo com a necessidade da gestão local. Sra. Elisabet informou que a

100

SAECA tem ciência desta solicitação e orientou que a SE/CIR CS encaminhe o ofício do

101

pleito do gestor informando que passou pela Plenária CIR CS. Ponderou que é necessário

102

aguardar o posicionamento tanto da SAECA quanto do Ministério da Saúde a respeito desta

103

solicitação 3. Solicitação aos municípios da região quanto a toda demanda dos últimos

104

doze meses para internação em Hospital de Longa Permanência. Dr. Adriano informou

105

que tem recebido demandas judiciais de contratação de serviço de Home Care para os

106

munícipes de Comendador Levy Gasparian e que esta demanda poderia ser direcionada para

107

um Serviço de leitos de Longa Permanência que a Região Centro Sul não possui. Explicou

108

que conversou com o Secretário Estadual de Saúde e sua equipe sobre essa problemática e foi

109

orientado a apresentar a demanda da região para esta especialidade. Solicitou aos presentes

110

que encaminhassem suas demandas por e-mail para a SE/CIR CS para que seja um

111

instrumento que embase o retorno da conversa com a Secretaria de Estado de Saúde sobre a

112

possibilidade de implantação de um Hospital de Longa Permanência. Informou que o prefeito

113

se propôs a ceder um terreno para a construção deste hospital, caso nenhum município que

114

possua hospital na região demonstre interesse em implantar estes leitos. Sra. Elisabet apontou

115

que a Região Centro Sul fará um trabalho de rever sua PPI, suas demandas reprimidas, sua

116

capacidade de serviços e pode aproveitar para realizar este levantamento. Sra. Juliana
4
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reforçou a Capacitação sobre regulação e PPI que será realizada no dia vinte e dois no

118

município de Vassouras. Dra. Dilian atentou que todo o Estado do Rio de Janeiro apresenta

119

deficiência para o serviço de Longa Permanência. Dra. Gilmara relatou que ao assumir a

120

gestão pensou na possibilidade de implantar estes leitos, mas que o Hospital de Areal não

121

possuiu estrutura para abarcar o quantitativo de leitos requeridos em Portaria no momento.

122

Lamentou que tanto o município de Areal quanto o município de Comendador Levy

123

Gasparian não possuam em seus territórios o quantitativo populacional que permita implantar

124

o Serviço de Atenção Domiciliar e que até pensaram em implantar de forma consorciada, mas

125

que o quantitativo de profissionais seria insuficiente para atender aos dois municípios. 3.

126

Esclarecimentos sobre a alteração do Plano da Rede de Pessoa com Deficiência da

127

região (RCPD) Centro-Sul. Sra. Juliana informou que ocorreu uma reunião do GCR RCPD

128

no dia quatro de novembro onde foi apresentado todos os tópicos desta Rede de Atenção e

129

demonstrado os pontos que deveriam ser atualizados em um primeiro momento, mas que até

130

a presente data apenas Comendador Levy Gasparian e Sapucaia encaminharam suas

131

atualizações. Reiterou que no dia nove de dezembro ocorreu outra reunião onde foi

132

direcionado aos Coordenadores Municipais da Rede Deficiência que juntamente com os

133

representantes da Câmara Técnica, providenciassem as informações necessárias à atualização

134

do PAR RCPD até o dia quatro de janeiro de dois mil e vinte e dois. Solicitou apoio aos

135

presentes no tocante a esta demanda. Sra. Patrícia informou que auxiliou o município de

136

Paracambi no processo de tratativas com a RESNIT no tocante à regulação de procedimentos

137

da Rede Deficiência de recursos com demanda superior à cota da PPI. Explicou que foi feito

138

um apanhado das cotas da PPI que o município de Paracambi possuía no município de

139

Niteroi e que não estavam sendo utilizadas e acordado o direcionamento destas para suprir

140

esta demanda reprimida. Orientou sobre a importância de todos se apoderarem da PPI, pois é

141

um importante instrumento de articulação entre os municípios e reforçou a Oficina de

142

Regulação/PPI que será realizada no dia vinte e dois em Vassouras. 4. Informações sobre o

143

andamento do GT Estadual Regulação. Sra. Dilian informou o andamento do referido

144

Grupo de Trabalho. 5. Comunicado e presenças GT/GCR/Comissões – CIR Centro Sul.

145

Sra. Elisabet informou que ocorrerá no dia quatorze o GT de Vigilância em Saúde, no dia
5
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vinte e um o Fórum Regional de Pré-natal das maternidades da Região Centro Sul, no dia

147

vinte e dois a Capacitação SER/SISREG e planilhas de PPI e no dia vinte e sete de janeiro a

148

Conferência Regional de Saúde Mental. 6. Indicações SMS para os GT/GCR/Comissões.

149

Sra. Juliana solicitou a atualização das indicações. Sra. Elisabet agradeceu a presença de

150

todos e desejou boas festas e um Ano novo de muita paz, todos se confraternizaram. A

151

reunião foi encerrada às treze horas e vinte minutos, sem nenhum outro ponto levantado pelos

152

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

153

a presente Ata em quatro de janeiro de dois mil e vinte e dois.

6

