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1

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

2

minutos, foi realizada a 1ª 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 do Nível Central,

5

Elisabet Pauer; Suplente do do Nível Central, José Winson Firmina; Secretária Executiva da

6

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

7

Intergestores Regional Centro Sul, Patrícia Ribas; Coordenador da Central de Regulação

8

Centro Sul Fluminense, Marcelo Rubens e Representantesdo Núcleo Descentralizado de

9

Ações de Vigilância em Saúde, Luciana Almeida. Secretária Municipais de Saúde: Gilmara

10

Garcia (Areal) e Izabel Mendonça (Três Rios). Suplentes: Marciel Furtado (Areal), Maria

11

Aparecida de Souza (Paracambi), Liliane Quintella (Paraíba do Sul), Janaína Rocha

12

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

13

contou, portanto, com a presença de 02 (duas) Secretárias Municipais de Saúde: Areal e Três

14

Rios, de 05 (cinco) Suplentes: Areal, Paracambi, Paraíba do Sul, Sapucaia e Vassouras e 02

15

(dois) representantes do nível central da SES. Câmara Técnica: Marciel Furtado (Areal),

16

Joseane Faria (Comendador Levy Gasparian), Raquel Leal (Mendes), Liliane Quintella

17

(Paraíba do Sul), Janaína Rocha (Sapucaia) e Alcione Leal (Vassouras). Convidadas: Dilian

18

Hill (Apoiadora da Região Centro Sul do COSEMS RJ) e Andryelli Aires (Coordenadora de

19

Regulaçao de Três Rios). Sra. Elisabet cumprimentou a todos e deu inicio à Plenária. I.

20

Apresentação: 1. Vigilância em Saúde. Sra. Luciana apresentou a presença dos representantes

21

municipais no GT Vigilância em Saúde e ressaltou a maior representação dos municípios com as

22

reuniões sendo realizada on-line. Informou que a Coordenação Estadual do Programa de Controle

23

de Tabagismo - PECT/DIVDANT/CVPS reitera junto aos Coordenadores Municipais do

24

Programa de Controle do Tabagismo, a necessidade de enviar o formulário de prestação de contas

25

do 3º quadrimestre de 2022 ao Programa Estadual de Controle do Tabagismo. Apresentou o

26

Indicador de Cobertura de Visita Domiciliar do ano de dois mil e vinte e um, as solicitações de

27

internação por semana e tipo de leito e SRAG/COVID-19 e as ações de imunização contra a

28

COVID-19. II. Pactuação: 1. Aprovação das Atas das 11ª e 12ª Reuniões Ordinárias da

29

CIR CS de 2021. Sra. Elisabet perguntou se as respectivas Atas poderiam ser consideradas

30

pactuadas. Todos anuíram. 2. Instaurar o Grupo Técnico Regional (GTR)/PRI da região
1
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Centro Sul. Sra. Juliana informou que serão constituídos Grupos Técnicos Regionais do

32

Planejamento Regional Integrado - GTR/PRI e apresentou a sua constituição. Sra. Elisabet

33

perguntou se todos estavam de acordo com a nova constituição. Todos acordaram. 3.

34

Revogar a Deliberação CIR CS nº22, de 20/09/2017, que aprova a criação do Grupo

35

Condutor Regional de Planejamento Integrado da Região Centro Sul do Estado do Rio

36

de Janeiro. Sra. Elisabet informou que com a pactuação acima é necessário revogar a

37

Dedliberação anterior. Todos acordaram. 4. Referendar a Deliberação CIR CS nº 63 de

38

17/12/2021 que pactua, ad referendum, a solicitação ao Ministério da Saúde do aumento

39

de teto MAC, considerando a produção informada no SIA e no SIH, do município de

40

Três Rios. Sra. Elisabet perguntou se todos acordavam em referendar a Deliberação acima,

41

Todos acordaram. 5. Solicitação de remanejamento/reprogramação de PPI – Média

42

Complexidade Hospitalar por Referência de Saúde Mental alocado no Teto MAC do

43

município de Paraíba do Sul para os municípios de Areal, Comendador Levy

44

Gasparian, Paraíba do Sul, Sapucaia e Três Rios como Reserva Técnica para ações de

45

desinstitucionalização dos usuários oriundos do fechamento da Clínica de Repouso Boa

46

União do município de Três Rios. Sra. Patrícia informou que foi acordado em Reunião

47

Técnica entre os Secretários Municipais de Saúde, Coordenadores Municipais de Saúde

48

Mental, COOCAPS/SES/RJ, SAECA e CIR CS no dia 01/04/2021 e pactuado na CIB/RJ de

49

15/04/2021 sob Deliberação CIB/RJ nº 6.395 de 30/04/2021, o remanejamento dos recursos

50

procedentes da PPI de Psiquiatria do município de Três Rios, sob a forma de cotas, para o

51

Teto MAC de Paraíba do Sul com vistas ao custeio dos 09 leitos do Serviço Hospitalar de

52

Referência (Unidade de Referência Especializada em Hospitais Gerais) implantados no

53

Hospital Nossa Senhora da Piedade, até que os referidos leitos fossem habilitados. Foi

54

publicada a Portaria GM/MS Nº 3.408 de 07/12/2021 que habilita os referidos leitos no

55

IOERJ nº 243 de 27/12/2021 e, conforme acordado os municípios acima solicitam o

56

remanejamento/reprogramação destes recursos para as respectivas Reservas Técnicas com

57

vistas ao fortalecimento das ações de desinstitucionalização dos referidos usuários. Vale

58

ressaltar que os Serviços Residenciais Terapêuticos e as Equipes Multiprofissionais de

59

Atenção Especializada em Saúde Mental implantadas ainda não foram habilitados pelo
2
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Ministério da Saúde e o retorno destes recursos é de vital importância para o fortalecimento

61

da Rede de Atenção Psicossocial em seu território. Sra. Elisabet perguntou se todos

62

acordavam. Todos anuíram. III. Informes: 1. Informes CT CIB/RJ e COSEMS/RJ. Sra.

63

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

64

informou que encaminhou as apresentações por e-mail. 2. Solicitar informações quanto às

65

solicitações de remanejamento de PPI - Programação Pactuada Integrada do

66

Procedimento de Média Complexidade Hospitalar por Abrangência, Leito Hospital-dia

67

Saúde Mental, alocado no município de Petrópolis para os municípios de Areal,

68

Comendador Levy Gasparian, Sapucaia e Três Rios. Sra. Patrícia informou que os

69

municípios solicitaram retorno por parte da área Técnica destas solicitações de

70

remanejamento/reprogramação em Saúde Mental. Sra. Elisabet informou que entrará em

71

contato com o Sr. Marcelo e dará o retorno desta solicitação. 3. Previsão para regularização

72

das entregas dos medicamentos do Componente Especializado da Assistência

73

Farmacêutica – CEAF. Sra. Roberta informou a publicação da Deliberação CIB/RJ nº 6.629

74

de nove de dezembro de dois mil e vinte pactuou a execução descentralizada do Componente

75

Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado do Rio de Janeiro (CEAF/RJ),

76

mediante o credenciamento de unidades de saúde – Polos Municipais do CEAF/RJ para

77

solicitações de cadastro, dispensação dos medicamentos e renovação da continuidade de

78

tratamento. Explicou que o Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica elaboru o

79

memorando nº 01/2022/GTAF solicitando a Superintendência de Assistência Farmacêutica e

80

Insumos Estratégicos – SAFIE a previsão para a regularização da análise dos cadastros que

81

estão apresentando atrasos superiores a quarenta e cinco dias. Sra. Juliana informou que

82

encaminhara o memorando através de processo SEI para a Área Técnica. 4. Orientações

83

sobre custeio frente a nova variante "Ômicron" e a desmobilização de leitos de UTI

84

Adulto e Pediátrico Covid-19. Dra. Izabel perguntou se há a possibilidade de manter pelo

85

menos um município da Região Centro Sul como referência para leitos de UTI COVID-19.

86

Sra. Elisabet discorreu que conforme portaria do Ministério da Saúde (MS) publicada no mês

87

de janeiro o custeio dos leitos UTI COVID-19 será de acordo com a ocupação dos mesmos.

88

Que conversou com o Sr. Marcelo Rodrigues que informou que a partir do mês de fevereiro
3
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está sendo avaliado se de fato será necessário manter esses leitos ativos. Ocorreu um debate

90

sobre a ocupação dos mesmos. Sr. Marcelo Rubens informou que a ocupação dos leitos de

91

UTI COVID-19 da nossa região é de vinte e sete por cento e que não há paciente internado

92

em leito de enfermaria. Sra. Elisabet informou que assim que tiver ciência de algum

93

encaminhamento repassará para a região. Sra. Fátima discorreu que este ponto de pauta foi

94

solicitado pelo município de Vassouras que está preocupado, pois possui 50 leitos de UTI

95

COVID-19 habiitados pelo MS até o final de janeiro e há esta preocupação com a

96

desmobilização dos mesmos pelo prestador e ainda haver demanda por estes. Relatou que a

97

taxa de positividade está alta. Sra. Elisabet solicitou que a SE/CIR CS encaminhe esta

98

solicitação através de processo SEI. 5. Atraso do extra teto do serviço de oncologia do

99

UNACON/HUV. Último repasse realizado em novembro, referente à competência de

100

setembro de 2021. Sra. Elisabet relatou que o Sr. Marcelo Rodrigues verificou no sistema e

101

que a produção hospitalar na competência outubro foi entregue no prazo, mas que a produção

102

ambulatorial foi entregue somente no mês de dezembro e que em função disto não foi

103

possível abrir o processo para o pagamento esta competência em tempo hábil. Sra. Fátima

104

agradeceu o retorno e discorreu que a solicitação pactuada na CIR de novembro sobre o

105

pagamento do extrateto de oncologia do município de Vassouras ainda não foi pactuada em

106

CIB/RJ. Sra. Elisabet prometeu verificar o motivo da demora com a SAECA. 6. Capacidade

107

instalada do prestador (HUV – Vassouras) em ofertar procedimentos em Alta

108

Complexidade em Oncologia Cabeça e Pescoço. Sra. Elisabet discorreu que em tratativas

109

com o Sr. Marcelo Rodrigues foi informada que há a possibilidade de disponibilizar estes

110

proceimentos, porém não existe recurso MAC. Irá contactar o município para ver a

111

possibilidade de o pagamento por este serviço vir através de extrateto. Sra. Fátima relatou que

112

o município tem interesse em atender pelo menos a Região Centro Sul, que pode ocorrer

113

remanejamento da PPI pelos nossos municípios e que há três cirurgiões já disponibilizados

114

pelo prestador. Sra. Juliana propôs realizar um estudo sobre este remanejamento no Grupo de

115

Trabalho Regional da PPI. 7. Informar sobre a solicitação de remanejamento PPI – Alta

116

Complexidade Hospitalar por Abrangência do município Itaguaí, retirando do

117

município de Vassouras para o município de Barra Mansa. Sra. Elisabet informou o
4
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remanejamento acima. 8. Cofinanciamento de Terapia Renal Substitutiva – TRS. Sra.

119

Fátima discorreu sobre a Resolução SES nº 2.438 de quatorze de setembro de dois mil e vinte

120

e um que instituiu a política de cofinanciamento do procedimento de Terapia Renal

121

Substitutiva (hemodiálise) e confecção de fístula arteriovenosa (FAV) aos prestadores

122

habilitados ao sus contratualizados com os municípios, no âmbito do Estado do Rio de

123

Janeiro apresenta dois cálculos, um sobre o número de cadeiras e outro sobre o número de

124

FAVs ofertadas ao SUS. Relatou que ocorreu um erro de valores na Resolução que está

125

ocasionando problemas na confecção do Termo Aditivo que o município de Vassouras está

126

realizando para o prestador e solicitou que seja publicada uma errata com os valores corretos.

127

Sra. Elisabet solicitou à Sra. Fatima encaminhe um e-mail a SE/CIR CS detalhando o

128

solicitado para que possa auxiliar neste processo. 9. Atualização dos PAR Rede Cegonha,

129

RUE e RCPD Centro Sul referente ao período de 2022-2024. Sra. Juliana informou a

130

necessidade de atualização dos Planos de Ação Regionais da Rede Cegonha, da Urgência e

131

emergência e da Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência e que estçao agendadas

132

reuniões para os dias vinte e seis de janeiro às dez horas e vinte e sete de fevereiro às

133

quatorze horas e vinte e sete de janeiro às quatorze horas respectivamente para iniciar o

134

processo de atualização dos mesmos. 10. Andamento do Grupo de Trabalho

135

Regulação/PPI. Sra. Patrícia informou que ocorreu uma Capacitação no dia vinte e dois de

136

dezembro no município de Vassouras sobre os sistemas de regulação e as Planilhas PPI a fim

137

de nivelar o entendimento dos técnicos municipais. Que em treze de janeiro houve a primeira

138

reunião onde foram discutidos pontos importantes para o apoderamento da PPI pelos

139

municípios, ciência do Diagnóstico de Saúde em seus territórios, da demanda reprimida por

140

serviço e agregado tanto na parte ambulatorial quanto na hospitalar, dentre outros pontos e

141

que a próxima reunião está agendada para o dia vinte e cinco de janeiro às dez horas. 11.

142

Comunicado e presenças GT/GCR/Comissões – CIR Centro Sul. Sra. Juliana informou e

143

reforçou

144

GT/GCR/Comissões. Sra. Juliana solicitou a atualização das indicações. Sra. Dilian, que é

145

apoiadora da Região Centro Sul desde o ano de dois mil e treze disse que tem percebido um

146

quorum extremamente baixo de Secretários Municipais de Saúde nas plenárias da CIR CS.

as

datas

das

reuniões

agendadas.

12.

Indicações

SMS

para

os
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Afirmou que valoriza muito a presença e o trabalho realizado pelos técnicos da Câmara

148

Técnica, mas que a presença dos gestores é fundamental. Solicitou a todos que reforcem com

149

os gestores a importância dos mesmos neste espaço de articulação para garantir

150

fortalecimento da Região Centro Sul. Sra. Elisabet agradeceu a presença de todos. A reunião

151

foi encerrada às dezesseis 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 nove de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

6

