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1

Ao vigésimo quarto dia de março de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e vinte

2

minutos, foi realizada a 3ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Centro Sul

3

ano de 2022 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,

8

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

9

Almeida e Janice Machado e Superintendente de Atenção Especializada, Controle e

10

Avaliação - SAECA, Marcelo Rodrigues. Secretária Municipal de Saúde: Gilmara Garcia

11

(Areal). Suplentes: Marciel Furtado (Areal), Eliane Faza (Comendador Levy Gasparian),

12

Marcos Barros (Miguel Pereira), Maria Aparecida Souza (Paracambi), Edward Leão (Paty do

13

Alferes), Janaína Angélica (Sapucaia) e Fátima Cartaxo (Vassouras) e representação

14

solicitada por ofício – Suellen Oliveira (Três Rios). Em relação aos membros da CIR, a

15

Plenária contou, portanto, com a presença de 01 (uma) Secretária Municipal de Saúde: Areal,

16

de 08 (oito) Suplentes: Areal, Comendador Levy Gasparian, Miguel Pereira, Paracambi, Paty

17

do Alferes, Sapucaia, Três Rios e Vassouras e 02 (dois) representantes do nível central da

18

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

19

de Deus (Paracambi). Sra. Elisabet cumprimentou a todos e deu inicio à Plenária. I.

20

Apresentação: 1. Vigilância em Saúde. Sra. Janice apresentou a Atualização do cenário da

21

COVID-19: Indicadores precoces de acionamento do plano de contingência; Cenário

22

Epidemiológico – Mapa de Risco; o Panoarama atual das Ações de Imunização contra a

23

COVID-19 no Estado do Rio de Janeiro e a Agenda de Ações de Vigilância Epidemiológica

24

para o enfrentamento às Doenças e Agravos Não Transmissíveis (VEDANT). III. Informes:

25

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

26

Assembleia do COSEMS/RJ, da CT CIB/RJ e da CIB/RJ e comunicou que encaminhou as

27

apresentações por e-mail. I. Apresentação: 2. Relatórios Regionais de análise da PPI. Sra.

28

Patrícia apresentou o andamento e relatou que como ocorreram dificuldades no sentido de

29

uniformidade no preenchimento da Tabela encaminhada pela SAECA como modelo resolveu
1
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30

apresentar as dificuldades da região Centro Sul. Demonstrou os procedimentos constantes na

31

PPI com maior demanda reprimida e informou que irá elaborou uma planilha onde distribuiu

32

estas informações por especializades que irá seguir junto ao relatório. Discorreu que a Região

33

solicitou apoio da SAECA quanto aos procedimentos ambulatoriais que necessitam de

34

sedação para serem realizados, pois até para contratualizar os mesmos há muita dificuldade

35

encontrada pelos municípios. Salientou que apenas o município de Três Rios apontou o valor

36

defasado da Tabela SUS e demonstrou estes procedimentos. Citou dificuldade de encontrar

37

prestador para realizar, como por exemplo, os agregados: 0211020052 – monitorização

38

ambulatorial de pressão arterial e 0211020044 – monitoramento pelo sistema de Holter 24

39

horas (3 canais), ressaltando que são procedimentos que há a necessidade de levar o paciente

40

para colocar o aparelho de monitoramento e retornar com o mesmo após vinte e quatro horas

41

para retirada do mesmo. Pontuou que alguns procedimentos de Abrangência são ínfimos e

42

não proporcionam oportunidade de atendimento e desta forma ficam parados nos Tetos

43

Financeiros dos municípios executores. Alguns municípios da Região Centro Sul desejam

44

solicitar o remanejamento destes para o próprio Teto Financeiro para que possa auxiliar na

45

implantação e/ou contratação de serviços com alta demanda reprimida. Alertou que com o

46

aprimoramento do Controle e Avaliação por alguns municípios está sendo apresentado alto

47

déficit dos municípios encaminhadores para com os municípios executores, pois o valor

48

compreendido na Programação Pactuada Integrada – PPI é insuficiente para a manutenção

49

dos serviços. Apresentou a planilha dos recursos da PPI relacionada à Rede de Cuidados a

50

Pessoa com Deficiência e pontuou várias dificuldades encontradas no sentido de encaminhar

51

os usuários e ponderou que uma boa alternativa inicial seria de unificar os recursos em um só

52

prestador. Finalizou apresentando uma tabela com as propostas de remanejamento de PPI dos

53

recursos das cirurgias eletivas e explicou que após o aceito dos prestadores será pactuada em

54

CIR CS e encaminhada para pactuação em CIB/RJ. Sr. Marcelo Rodrigues pontuou que

55

percebeu pela apresentação que o grande problema da Região Centro Sul se encontra na

56

Média Complexidade e concordou que a cota física dos procedimentos é pequena. Informou

57

que a próxima Rede de Atenção a ser trabalhada será a RCPD e que na próxima CIB/RJ

58

ocorrerá um grande remanejamento de PPI, pois foi constatada necessidade de aumentar
2
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recursos nas órteses de forma a aumentar o quantitativo das cotas dos municípios e também o

60

financeiro do executor. Concordou que é importante alocar estas cotas em um único executor.

61

Sra. Patrícia discorreu que os executores da RCPD são os municípios de Niterói, Nova Iguaçu

62

e Rio de Janeiro e que a Região Centro Sul apresenta o pleito de que seus recursos fiquem

63

alocados no município de Niterói. Sr. Marcelo explicou que o município de Niterói está

64

apresentando um problema de recursos financeiros insuficientes para atender toda a demanda

65

que lhe é direcionada e que a SAECA está tentando sanar esta problemática. Solicitou que a

66

região prepare uma proposta unificando os recursos em um município executor e encaminhe

67

a SAECA. Sra. Patrícia perguntou se esta proposta poderia ser pactuada hoje, mas foi

68

orientada pelos Sr. Marcelo Rodrigues e Sra. Elisabet que a proposta seja encaminhada à

69

SAECA, após passar pelo GCR RCPS CS para ser pactuada na próxima reunião CIR CS. Sr.

70

Marcelo Rodrigues parabenizou a forma de organização da Região Centro Sul em relação às

71

cirurgias eletivas, e comunicou que será publicada por esses dias uma resolução sobre o

72

cofinanciamento estadual e que a partir desta publicação irá entrar em contato com os

73

municípios executores. Informou que recebeu um ofício do município do Rio de Janeiro

74

versando sobre o estouro de Teto Financeiro do município de Areal e que a SAECA está

75

realizando um estudo para saber em quais Unidades de Saúde e procedimentos ocorreram

76

este estrapolamento do Teto MAC. Sra. Patrícia explicou a problemática das consultas

77

especializadas, pois estão ocorrendo necessidades de solicitação reprogramação de algumas

78

em função de o município encaminhador não possuir em um executor a consulta requerida

79

para algum especialista e o executor estar encontrando problema na contratualização destas

80

para com os respectivos prestadores. Perguntou se haveria a possibilidade de reprogramar as

81

consultas especializadas para que não sejam divididas em especialidades, pois já nesta

82

reunião há solicitação de reprogramação de especialidade das consultas especializadas, pois

83

os municípios executantes solicitaram porque necessitam realizar a contratualização com os

84

seus prestadores com a consulta especializada seguindo a linha de atenção. Sr. Marcelo

85

Rodrigues concordou que está é uma proposta interessante, mas há uma preocupação para

86

com os órgãos de controle quando a SES é demandada a informar se há algum município

87

possui consulta especializada em determinada especialidade, mas que propõe a deliberação de
3

Assessoria de Regionalização
Comissão Intergestores Regional Centro Sul

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIR CS – 24/03/2022
88

que embora as cotas das consultas especializadas estejam divididas em especialidade, podem

89

ser utilizadas em outras especialidades quando necessário. Sra. Patrícia achou excelente, pois

90

os municípios estarão respaldados por jurisprudência. II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata

91

da 2ª Reunião Ordinária da CIR CS de 2022. Sra. Elisabet perguntou se a respectiva Ata

92

poderia ser considerada pactuada. Todos anuíram. 2. Mudança das datas das reuniões CT e

93

CIR CS no mês de Abril. Foi acordado que no mês de abril ocorrerá a Reunião CIR CS

94

ampliada com CT CS no dia vinte e seis de abril às quatorze horas por videoconferência. 3.

95

Solicitação de inclusão PAR RUE CS para a ampliação Base Descentralizada SAMU-

96

192 para o Distrito de Bemposta – município de Três Rios. Sra. Juliana informou a

97

inclusão da solicitação acima. Sra. Elisabet perguntou se a inclusão no PAR RUE CS da

98

solicitação de ampliação a Base Descentralizada SAMU 192 para o Distrito de Bemposta do

99

município de Três Rios poderia ser considerada pactuada. Todos anuíram. 4. Solicitação de

100

remanejamento de PPI – Média Complexidade Ambulatorial por Referência: Consulta

101

em Atenção Especializada- 223102 - Médico alergista e imunologista e Consulta em

102

Atenção Especializada - 223144 - Médico oftalmologista, alocados nos municípios de

103

Paraíba do Sul e Nova Iguaçu, respectivamente do município de Três Rios para o

104

próprio Teto MAC. 5. Solicitação de remanejamento de PPI – Média Complexidade

105

Ambulatorial por Referência: Consulta em Atenção Especializada- 223135 - Médico

106

homeopata, alocada nos município de Paracambi do município de Areal para o próprio

107

Teto MAC. 6. Solicitação de remanejamento de PPI – Média Complexidade

108

Ambulatorial por Referência: Consulta Médica em Saúde do Trabalhador e Comsulta

109

Médica em Atenção Especializada- 223144 - Médico oftalmologista, alocadas no

110

município de Paraíba do Sul do município de Areal para o próprio Teto MAC. 7.

111

Solicitação de remanejamento de PPI – Média Complexidade Ambulatorial por

112

Referência: ultrassonografia doppler de fluxo obstétrico, alocada no município de

113

Vassouras do município de Areal para o próprio Teto MAC. 8. Solicitação de

114

remanejamento de PPI – Média Complexidade Ambulatorial por Referência: consulta

115

médica em atenção especializada – médico urologista, alocada no município de Areal do

116

município de Sapucaia. 9. Solicitação de remanejamento de PPI – Média Complexidade
4
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Ambulatorial por Referência – mamografia unilateral, Média Complexidade

118

Ambulatorial por Abrangência - esofagogastroduodenoscopia e de Alta Complexidade

119

Ambulatorial por Abrangência – densitometria óssea alocados nos municípios de

120

Paracambi, Paraíba do Sul e Petrópolis respectivamente, do município de Areal para o

121

município de Três Rios. 10. Solicitação de reprogramação de PPI – Média

122

Complexidade Ambulatorial por Referência: consultas especializadas de médico

123

geriatra

124

otorrinolaringologista, médico ginecologista e obstetra e médico cirurgião geral,

125

alocadas no município de Vassouras, pertencentes ao município de Paracambi.

126

PACTUAÇÃO REVOGADA NA 5ª CIR CS REALIZADA EM 19/05/2022. 11.

127

Solicitação de remanejamento de PPI – Alta Complexidade Ambulatorial por

128

Abrangência: Diagnósticos – Ressonância Magnética e Tomografia , alocadas nos

129

municípios de Rio de Janeiro e Vassouras respectivamente, pertencentes ao município

130

de Sapucaia para o município de Três Rios. Sra. Elisabet informou as solicitações de

131

remanejamento de PPI e reprogramação do quantitativo de consultas especializadas por

132

especialidades acima. Sr. Marcelo Rodrigues solicitou algumas informações e discorreu que

133

está de acordo com estas solicitações após sanar suas dúvidas. III. Informes: 2. Solicitação

134

de informações sobre o atraso no repasse referente ao extra teto de Oncologia (último

135

repasse foi competência 09/2021), UNACON – Vassouras. Sr. Marcelo informou que a

136

competência outubro foi paga esta semana e que as competências setembro, novembro e

137

dezembro estão entrando na programação para pagamento. Esclareceu que a SAECA propôs

138

à Regulação uma nova forma de liberação de APAC por sistema para que não volte a ocorrer

139

liberação de numeração de APAC por duplicidade. 3. Solicitação de informações quanto ao

140

remanejamento dos recursos Cirurgias Eletivas do município de Paty do Alferes para o

141

município executor de Valença. Sr. Marcelo discorreu que não possui esta informação no

142

momento, mas que irá verificar e encaminhará para a SE/CIR CS através da Assessoria de

143

Regionalização. 4. Solicitação de informações sobre a solicitação ao Ministério da Saúde

144

para o aumento do Teto de Média e Alta Complexidade (MAC) para o município de

145

Três Rios/RJ. Sr. Marcelo discorreu que o Estado apenas pactuou em CIB/RJ avaliando o

e

médico

otorrinolaringologista

para

médico

geriatra,

médico
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pleito dos municípios na solicitação de aumento do Teto MAC, mas que não sabe como isso

147

se dará, pois não tem ocorrido nenhum aporte financeiro extra por parte do Ministério da

148

Saúde. Acredita que se ocorrer uma parceria com o COSEMS RJ de forma a tentar negociar

149

em conjunto todas as solicitações de aumento de Teto MAC pactuadas em CIB/RJ possa vir a

150

ter algum resultado. Sra. Dilian concordou que seria uma possibilidade, pois muitos

151

municípios aumentaram seu aporte populacional e mantém o mesmo Teto MAC defasado, o

152

que tem inviabilizado sobremaneira a prática de políticas púbicas salutares. Sra. Dilian

153

propôs que o pleito de aumento do Teto MAC ao Ministério da Saúde possa ser discutido em

154

parceria SES/COSEMS considerando a Macrorregião do Estado do Rio de Janeiro como um

155

todo. Sr. Marcelo propôs que seja anexado ao Relatório de revisão da PPI da Região Centro

156

Sul a necessidade de quanto mais recurso financeiro seria necessário para o Teto MAC de

157

cada município. Lembrou que houve o cofinanciamento estadual para alguns procedimentos

158

de Alta Complexidade e que poderá haver alguma disponibilidade de cofinanciamento

159

estadual destinado à Média Complexidade, mas que para que haja um estudo dessa

160

viabilidade necessita destas informações. Ocorreu um debate acerca da necessidade de

161

prestador de cabeça e pescoço. INCLUSÃO DO INFORME 5: Capacidade instalada do

162

Hospital Universitário de Vassouras – HUV para ofertar o Serviço de Cabeça e Pescoço.

163

Sra. Fátima informou que o município de Vassouras possui capacidade instalada para atender

164

os usuários das Regiões da Baía da Ilha Grande, Médio Paraíba e Centro Sul sem prejudicar o

165

atendimento das demais linhas de cuidados, mas que o prestador sinalizou que não pode

166

começar a produzir para que haja cofinanciamento estadual posteriormente. Sra. Fátima

167

discorreu que há a possibilidade de iniciar o atendimento se houver o remanejamento dos

168

recursos da PPI relacionado à cabeça e pescoço dos municípios que estão alocados no

169

município do Rio de Janeiro. Sr. Marcelo relatou que se for consenso de todos pode pactuar

170

na próxima CIB/RJ o remanejamento destes recursos para o município de Vassouras e

171

quando a produção ultrapassar o valor do recurso remanejado o Estado pode entrar com

172

cofinanciamento estadual. Sra. Fátima informou que encaminhará ofício ofertando a

173

realização desta Linha de Cuidado e informando a capacidade instalada do prestador. 6.

174

Solicitação da regulação dos novos leitos de UTI Geral, região Centro Sul, realizadas
6
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pelo Sistema Estadual de Regulação – SER, sejam realizadas pela CREG CSF. Sra.

176

Patrícia informou que esse pleito foi oriundo do Grupo de Trabalho Regional de revisão da

177

PPI composto por representantes da Regulação e Câmara Técnica. Dra. Gilmara relatou que

178

um paciente de Areal foi transferido para vaga de UTI para o município de Volta Redonda

179

pela regulação estadual, mas que havia vaga tanto em Três Rios quanto em Vassouras. Sra.

180

Elisabet deu como encaminhamento que o município de Areal encaminhe esse pleito por

181

ofício relatando a situação para respaldar esse questionamento ou que seja realizado um

182

documento com a assinatura de todos os gestores caso seja do desejo de todos. 7. Solicitação

183

adesão ao “Programa de Apoio aos Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde

184

Integrantes do Sistema Único de Saúde – SUS no Estado do Rio de Janeiro –

185

Deliberação CIB-RJ nº 6.584, de 11 de novembro de 2021, para o município de

186

Comendador Levy Gasparian. Sra. Eliane informou a adesão acima para reforma e

187

ampliação Policlinica Altino Alves Moreira. 8. Capacitação do Sistema DigiSUS Gestor -

188

Módulo Planejamento / Conselheiros Municipais de Saúde. Sra. Juliana reforçou a

189

capacitação. 9. Andamento do Grupo de Trabalho Regulação/PPI. Sra. Patrícia lembrou

190

que esse informe foi passado no inicío da reunião. Srs. Marciel e Fátima agradeceram e

191

elogiaram a Sra. Patrícia quanto ao empenho para com o Grupo de Trabalho e com o

192

resultado apresentado. 10. Andamento do Grupo de Trabalho Regional Planejamento

193

Regional Integrado Centro Sul – GTR-PRI CS. Sra. Elisabet parabenizou a todos que

194

participaram da reunião e agradeceu aos secretários a liberação dos técnicos para

195

participarem da reunião. Sra. Juliana reforçou que foi uma reunião muito produtiva. 11.

196

Extensão do prazo para organização das ações de saúde do trabalhador até 30 de agosto

197

de 2022. Sra. Juliana reforçou a importância de os municípios encaminharem as indicações

198

dos seus representantes por ofício e que até a presente data somente Comendador Levy

199

Gasparian, Miguel Pereira e Três Rios encaminharam. 12. Comunicado e presenças

200

GT/GCR/Comissões – CIR Centro Sul. Sra. Juliana informou e reforçou as datas das

201

reuniões agendadas. 13. Indicações SMS para os GT/GCR/Comissões. Sra. Juliana

202

solicitou a atualização das indicações. Sra. Dilian reforçou o baixo quorum de Secretários

203

Municipais de Saúde nas plenárias da CIR CS e solicitou a todos que reforcem com os
7
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gestores a importância dos mesmos neste espaço de articulação para garantir fortalecimento

205

da Região Centro Sul. INCLUSÕES: 14. Propostas de emendas Parlamentares nºs:

206

36000.4310452/02-200, 36000.4310362/02-200, 36000.4310192/02-200, 36000.4309892/02-

207

200

208

36000.4310622/02-200 e 36000.4310812/02-200 de Apoio à Manutenção De Unidades De

209

Saúde da Atenção Especializada do município de Areal. Dra. Gilmara informou as

210

Propostas de Emendas Parlamentares acima. 15. Propostas de emendas Parlamentares nºs:

211

36000.4313442/02-200, 36000.4398302/02-200, 36000.4313492/02-200, 36000.4313682/02-

212

200, 36000.4313632/02-200 e 36000.4313852/02-200 de Incremento do Piso da Atenção

213

Primária – PAP do município de Paracambi. Sr.. Charles informou as Propostas de

214

Emendas Parlamentares acima. 16. Solicitação de credenciamento de três equipes de

215

Saúde Bucal e serviços da Atenção Primária do município de Três Rios. Sra. Juliana

216

informou o ponto acima. Sra. Elisabet agradeceu a presença de todos. A reunião foi encerrada

217

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

218

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

219

Ata em doze de abril de dois mil e vinte e dois.

e

36000.4357582/02-200

de

Incremento

PAB

e

36000.4310702/02-200,

8

