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1

Ao vigésimo nono dia de julho de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e dez minutos, foi

2

realizada a 7ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Centro Sul no ano de

3

2022 através de videoconferência com a SES/RJ, com a presença dos seguintes membros:

4

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

5

Pauer; Suplente do do Nível Central, José Winson Firmina; Assistente da Comissão

6

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

7

Centro Sul Fluminense, Marcelo Rubens, Representantes do Núcleo Descentralizado de

8

Ações de Vigilância em Saúde; Luciana Almeida e Janice Machado. Secretários Municipais

9

de Saúde: Gilmara Garcia (Areal) e Ana Carolina Vasconcelos (Paraíba do Sul). Suplentes:

10

Marciel Furtado (Areal), Eliana Faza (Comendador Levy Gasparian), Fernando Reis

11

(Engenheiro Paulo de Frontin), Raquel Leal (Mendes – por ofício), Marcos Barros (Miguel

12

Pereira), Charles de Deus (Paracambi), Edward Leão (Paty do Alferes), Andryelli Aires (Três

13

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

14

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

15

Sul; de 09 (Nove) Suplentes: Areal, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de

16

Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paracambi, Paty do Alferes, Três Rios e Vassouras e 02

17

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

18

Centro Sul do COSEMS RJ), Laila de Castro (SMS Miguel Pereira) e Karina de Lima (SMS

19

Paraíba do Sul). Sra. Elisabet cumprimentou a todos e deu inicio à Plenária. I. Apresentação:

20

1. Informes Vigilância em Saúde. Sra. Luciana apresentou o Panorama Monkeypox e a

21

Nota técnica SUBVAPS/SES-RJ nº 21/2022 com orientações para notificação de casos

22

suspeitos; o Cenário de Hepatite de etiologia desconhecida e o Boletim Epidemiológico

23

Dengue nº 06 com atualizações referentes ao mês de junho; o Panorama COVID-19 e o

24

Cenário

25

Sarampo/Cacumba/Rubéola. Deu orientações relacionadas à Resolução SES número dois mil

26

setecentos e oitenta e seis (2.786) de sete de julho de dois mil e vinte e dois que autoriza a

27

aquisição de outros bens e serviços com os recursos financeiros repassados aos municípios do

28

estado do Rio de janeiro, previstos nas Resoluções SES número um mil novecentos e vinte e

29

dois (1.922) de vinte e nove de outubro de dois mil e dezenove, número um mil novecentos e

das

coberturas

vacinais

de

campanhas:

COVID-19,

Influenza

e
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30

vinte e cinco (1.925) de trinta e um de outubro de dois mil e dezenove, número um mil

31

novecentos e vinte e seis (1.926) de trinta e um de outubro de dois mil e dezenove, número

32

um mil novecentos e vinte e sete (1.927) de trinta e um de outubro de dois mil e dezenove e

33

número um mil novecentos e vinte e oito (1.928) de trinta e um de outubro de dois mil e

34

dezenove. Explicou que se os recursos forem utilizados em despesas de investimento, terá a

35

necessidade de um Plano de Trabalho que deverá ser entregue até o dia oito de agosto e

36

encaminhado para o e-mail do NDAVS: nucleo.centrosul@gmail.com. Apresentou a situação

37

dos Planos Municipais de Contingência da Dengue, alertou o município de Paracambi que

38

ainda não apresentou nem a primeira versão e, também, aos demais, que os respectivos

39

Planos precisam ser entregues até o dia trinta de agosto, digitalizado em pdf, no Protocolo

40

Geral da SES/RJ. Informou aos municípios contemplados: Areal, Comendador Levy

41

Gasparian, Eng. Paulo de Frontin, Paracambi, Paraíba do Sul e Sapucaia que a Capacitação

42

on-line em Abordagem Intensiva ao Fumante “Implantação do Programa Municipal de

43

Controle do Tabagismo” será realizada nos dias três e quatro de agosto. .2. Andamento

44

Planejamento Regional Integrado (PRI). Sra. Patrícia discorreu sobre a realização da

45

Oficina Regional com as regiões da Baía da Ilha Grande, Centro Sul e Médio Paraíba no

46

município de Volta Redonda nos dias dezenove e vinte de julho, parabenizou os municípios

47

pela presença e lamentou a ausência dos municípios de Sapucaia e Vassouras. Informou que

48

serão agendadas reuniões para trabalhar no dados levantados nas oficinas. III. Informes: 1.

49

Informes CT CIB/RJ e COSEMS/RJ. Sra. Dilian mostrou a apresentação do CONASEMS

50

sobre o Programa Saúde com a Agente. Informou que cada turma de até vinte e cinco alunos

51

necessita de um preceptor e se houver um quantitativo maior de alunos haverá a necessidade

52

de mais um preceptor. Alertou que os municípios de Comendador Levy Gasparian, Mendes,

53

Paracambi, Sapucaia e Vassouras não tiveram inscrição para preceptoria o que impossibilita a

54

realização dos cursos. Ressaltou que os municípios de Miguel Pereira e Paraíba do Sul

55

precisarão inscrever mais um preceptor cada em função do quantitativo de inscritos para os

56

cursos. Orientou que o Sistema e-gestor será aberto provavelmente no dia dois de agosto para

57

os gestores

58

desconformidades, se houver); indicarem polos de apoio presencial (UBS ou outros

conferirem

lista

de

alunos matriculados por município (indicarem
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equipamentos públicos) e; indicarem preceptores para completar vagas (conforme requisitos

60

do edital, sujeito a avaliação pela UFRGS). II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 6ª

61

Reunião Ordinária da CIR CS de 2022. Sra. Elisabet perguntou se todos acordavam com

62

este ponto de pactuação. Todos anuíram. 2. Indicação 02 (dois) representantes CIES CS

63

(Titular e Suplente) para compor CIES Estadual. Sra. Elisabet informou que foram

64

indicados: Maria Fátima Morra (SMS Mendes) e Ítalo Pereira (SMS Engenheiro Paulo de

65

Frontin), para Titular e Suplente, respectivamente e que os os dois irão assumir,também, a

66

Coordenação da CIES CS. Perguntou se todos acordavam com este ponto de pactuação.

67

Todos anuíram. 3. Solicitação adesão ao “Componente de Apoio Financeiro para

68

Equipar e/ou Mobiliar os Estabelecimentos de Saúde nos Municípios do estado do Rio

69

de Janeiro para o ano de 2022 – Deliberação CIB-RJ nº 6.729, de 10 de fevereiro de

70

2022” para o município de Três Rios para atendimento regional. Sra. Patrícia informou

71

que esta solicitação é direcionada à equipar e/ou mobiliar o Hospital de Clínicas Nossa

72

Senhora da Conceição para atendimento regional e que a documentação requerida foi

73

entregue dentro do prazo no Gabinete da SES/RJ. Sra. Elisabet Perguntou se todos

74

acordavam com este ponto de pactuação. Todos anuíram. 4. Solicitação de credenciamento/

75

habilitação de 10 (dez) leitos de UTI, Tipo II, para o Hospital Nossa Senhora da Piedade

76

(CNES 2276186) do município de Paraíba do Sul. Sra. Elisabet Perguntou se todos

77

acordavam com este ponto de pactuação. Todos anuíram. 5. Solicitação adesão ao

78

“Componente de Apoio Financeiro para Equipar e/ou Mobiliar os Estabelecimentos de

79

Saúde nos Municípios do estado do Rio de Janeiro para o ano de 2022 – Deliberação

80

CIB-RJ nº 6.729, de 10 de fevereiro de 2022” para o município de Paraíba do Sul para

81

atendimento regional. Sra. Patrícia informou que esta solicitação é direcionada à equipar

82

e/ou mobiliar o Hospital Nossa Senhora da Piedade para atendimento regional e que a

83

documentação requerida foi entregue dentro do prazo no Gabinete da SES/RJ. . Sra. Elisabet

84

Perguntou se todos acordavam com este ponto de pactuação. Todos anuíram. 6. Solicitação

85

de remanejamento de recursos da PPI – Média Complexidade Ambulatorial por

86

Referência e Abrangência e Média e Alta Complexidade Hospitalar por Abrangênia do

87

município de Paty do Alferes retirando dos seguintes municípios: Barra do Piraí,
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Itaperuna, Mendes, Niterói, Petrópolis, Rio de Janeiro, Vassouras e Volta Redonda

89

para o município de Valença. Sra. Patrícia informou que o ofício dando ciência da retirada

90

da PPI foi encaminhado aos respectivos municípios, que o município de Valença deu o aceite

91

e foi encaminhado à Assessoria de Regionalização a solicitação de informe de retirada da PPI

92

na pauta das reuniões das Comissões Intergestores Regionais dos respectivos municípios. Sra.

93

Elisabet perguntou se todos acordavam com este ponto de pactuação. Todos anuíram. 7.

94

Solicitação remanejamento dos recursos para a realização das Cirurgias Eletivas -

95

Portaria GM/MS nº 3.641 de 21/12/2020 distribuídos em cotas aos municípios através da

96

CIB-RJ Nº 6.481 de 12/08/2021 e Portaria GM/MS nº 3.839 de 22/12/2021 distribuídos

97

em cotas aos municípios através da CIB-RJ Nº 6.662 de 29/12/2021, do munípio de

98

Sapucaia para o município Executor de Valença. Sra. Patrícia informou que a solicitação

99

referente aos recursos da Portaria GM/MS nº 3.641 de 21/12/2020 distribuídos em cotas aos

100

municípios através da Deliberação CIB-RJ Nº 6.481 de 12/08/2021 no valor de R$ 21.985,15

101

pode ter o valor alterado porque não foram publicizados os recursos que foram direcionados

102

ao Fundo Estaual de Saúde dos municípios encaminhadores após nova distribuição per capita

103

dos mesmos. Comunicou que o município de Valença deu o aceite. Sra. Elisabet perguntou se

104

todos acordavam com este ponto de pactuação. Todos anuíram. 8. Retificar a Deliberação

105

CIR CS nº 18 de 26/04/202 que pactuou a solicitação de remanejamento dos recursos

106

financeiros para realização das cirurgias eletivas da Portaria GM/MS nº 3.839 de

107

22/12/2021 distribuídos em cotas aos municípios através da CIB-RJ Nº 6.662 de

108

29/12/2021, dos munípios de Areal, Comendador Levy Gasparian, Engenheir Paulo de

109

Frontin, Mendes, Paracambi e Paraíba do Sul para o município executor de Vassouras.

110

Sra. Patrícia informou que na pactuação anterior foi indicado que os recursos da Portaria

111

GM/MS nº 3.839 de 22/12/2021 estavam alocados no Fundo Estadual de Saúde, mas o

112

correto é que foram direcionados aos respectivos Fundos Municipais de Saúde e, desta forma,

113

houve a necessidade de retificar a pactuação anterior. Sra. Elisabet perguntou se todos

114

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

115

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

116

COSEMS/RJ e da CIB/RJ e informou que encaminhou as apresentações por e-mail. 2.

Assessoria de Regionalização
Comissão Intergestores Regional Centro Sul

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIR CS – 29/07/2022
117

Retorno presencial das Reuniões Ordinárias CT e CIR Centro Sul. Sr. Marcos informou

118

que o município de Miguel Pereira sediará as reuniões do mês de agosto e que as mesmas

119

ocorrerão de forma híbrida. 3. Solicitação adesão ao “Programa de Apoio aos

120

estabelecimentos ambulatoriais de Saúde integrantes do Sistema Único de Saúde – SUS

121

no Estado do Rio de Janeiro” – Deliberação CIB-RJ nº 6.585, de 11 de novembro de

122

2021, para o município de Paraíba do Sul para Equipar/mobiliar o Centro de

123

Especialidades Municipal - Policlínica Municipal. Sra. Elisabet informou este ponto de

124

pauta. 4. Solicitação de troca de objeto na adesão ao “Programa de Apoio aos

125

estabelecimentos ambulatoriais de Saúde integrantes do Sistema Único de Saúde – SUS

126

no Estado do Rio de Janeiro” – Deliberação CIB-RJ nº 6.585, de 11 de novembro de

127

2021, para o município de Mendes para construção do Ambulatório Ampliado de Saúde

128

Mental. Sra. Elisabet informou este ponto de pauta. 5. Adequação para aquisição de

129

equipamentos do saldo remanescente da Emenda Parlamentar nº12240.308000/1200-02

130

– Atenção Especializada em Saúde do município de Miguel Pereira. Sra. Elisabet

131

informou este ponto de pauta. 6. Solicitação de esclarecimentos quanto a Portaria GM/MS

132

nº 3.641/2020 e Deliberação CIB/RJ nº6.643/2021, sobre os recursos para Cirurgia

133

Eletiva do município de Paty do Alferes. Sra. Patrícia explicou que os recursos desta

134

portaria foram redistribuídos de forma per capita, conforme Deliberação CIB/RJ nº

135

6.643/2021, mas como os recursos dos municípios encaminhadores foram transferidos para o

136

Fundo Estadual de Saúde estes municípios não tiveram ciência do novo valor. Informou que a

137

solicitação de remanejamento dos recursos para cirurgia eletiva do município de Paty do

138

Alferes no valor de R$ 68.680,07, foi pactuada através da Deliberação CIR CS nº 49 de vinte

139

e nove de setembro de dois mil e vinte e um e foi encaminhada através do processo SEI-

140

080002/001581/2021. Esta solicitação foi pactuada em CIB/RJ através da Deliberação

141

CIB/RJ nº seis mil seiscentos e quarenta e três de nove de dezembro de dois mil e vinte e um.

142

O município executor de Valença informou à Paty do Alferes não ter recebido em seu Teto

143

Financeiro o valor pactuado até a presente data. Sra. Elisabet discorreu que irá conversar com

144

a Área Técnica e dará o retorno solicitado. 7. Solicitação de realização de Tomografia

145

Computadorizada com sedação e Ressonância Magnética com sedação para crianças de
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0 a 12 anos nas dependências do HTO Dona Lindú em Paraíba do Sul. Sra. Patrícia

147

informou que inicialmente esta era uma solicitação do município de Três Rios, mas que na

148

reunião da Câmara Técnica foi acordado ser um pleito da região Centro Sul e que os

149

municípios encaminhariam suas demandas para a SE/CIR CS para subsidiar este pleito.

150

Relatou que há muita dificuldade, até na contratualização, de realizar esses procedimentos

151

com sedação e que no HTO Dona Lindu há o carrinho de reanimação cardíaca, anestesista e

152

está situado na região Centro Sul e, desta forma, segue a solicitação de que seja realizado um

153

estudo da Área Técnica junto a Organização Social no sentido de atender a este pleito. Sra.

154

Dilian perguntou se o Hospital Zilda Arns faz este procedimento em crianças. Sr. Marcelo

155

informou que sim, mas quando não é necessário sedação. Dra. Ana Carolina informou ter

156

demanda, inclusive com mandado judicial, e que tem muita dificuldade de encontrar

157

prestador. Sra. Elisabet ratificou a importância deste pleito e deu como encaminhamento que

158

os municípios encaminhem suas demandas para a SE/CIR CS e que seja elaborada uma

159

Comunicação Interna para ser direcionada via SEI à Área Técnica verificar se há a

160

possibilidade de atender a esta demanda. 8. Informações quanto ao Fluxo de

161

Encaminhamento para aplicação por Injeção Intravítrea de Ranizumab e Aflibercept

162

(Eylia). Sra. Patrícia informou que este ponto de pauta foi solicitado pelo município de Paty

163

do Alferes e amplamente discutido na reunião da Câmara Técnica após ser demonstrado o

164

Fluxo de Encaminhamento para aplicação “por Injeção Intravítrea que consta na Resolução

165

SES número um mil oitocentos e oitenta de quinze de agosto de dois mil e dezenove que

166

define o fluxo de fornecimento e aplicação de injeção intravítrea dos Medicamentos

167

Antiogênicos Ranibizumabe (Lucentis®), Alfibercept (Eylia®), Bevacizumabe (Avastin®) e

168

Dexametasona intravitrea (Orzudex) para o Tratamento Quimioterápico Oftalmológico de

169

Degeneração Macular nos pacientes que possuem ordens judiciais em face do ERJ e nos

170

pacientes atendidos administrativamente pela Câmara de Resolução de Litígios em Saúde -

171

CRLS. Ficou definido o Hospital Universitário Pedro Ernesto – HUPE como polo de

172

aplicação dos Medicamentos. Explicou que a Sra. Dilian buscou orientação e confirmou que

173

permanece este fluxo. Sr. Edward discorreu sobre a dificuldade de um município orientar um

174

paciente que o medicamento só poderá ser disponibilizado através de mandado judicial. 9.
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Recursos CIES CS – executor: Paraíba do Sul. Sra. Patrícia apresentou o saldo dos

176

recursos financeiros referentes a Educação Permanente em Saúde e Educação Profissional do

177

Nível Médio da região Centro-Sul/RJ depositadas no Fundo Municipal de Paraíba do Sul. 10.

178

Status dos envios da documentação acordada através da Deliberação CIB/RJ nº6.712,

179

de 10/02/2022 – Saúde do Trabalhador. Sra. Patrícia apresentou a planilha encaminhada

180

pelo CEREST CS e alertou sobre a importância de os municípios encaminharem a

181

documentação requerida. 11. Andamentos do GTR PPI Centro Sul. Sra. Patrícia informou

182

que os técnicos solicitaram que necessitam de saber o novo valor dos recursos Portaria

183

GM/MS nº três mil seiscentos e quarenta e um de vinte e um de dezembro de dois mil e vinte

184

para que articulem com um prestador a realização destas cirurgias. 12. Comunicados e

185

presenças GT/GCR/Comissões – CIR Centro Sul. Sra. Patrícia informou as reuniões

186

agendadas para o mês de agosto e solicitou apoio junto aos gestores quanto à presença dos

187

técnicos nas reuniões. 13. Indicações SMS para os GT/GCR/Comissões. Sra. Patrícia

188

solicitou a atualização das indicações. 14. Deliberação CIB-RJ nº 6.917 de 13/07/2022 que

189

referenda a Deliberação Conjunta CIB RJ nº 90 de 29 de Junho de 2022, que pactua o

190

Programa de Incentivo ao Fortalecimento do Atendimento aos Usuários do Sistema

191

Único de Saúde (SUS), segundo às Linhas de Cuidado para as doenças e agravos mais

192

prevalentes e ciclos de vida mais sensíveis e o Programa de Apoio Financeiro para

193

Construir e/ou Reformar e/ou Equipar e/ou Mobiliar as Unidades Básicas de Saúde

194

(UBS) do Sistema Único de Saúde (SUS), nos municípios do estado do Rio de Janeiro,

195

para o ano de 2022. Sra. Elisabet comunicou que foi orientado que os municípios que

196

desejem aderir a esta Deliberação devem encaminhar um ofício diferente para cada programa

197

até o dia quinze de agosto ao Gabinete do Secretário de Estado da Saúde. Orientou que

198

maiores informações serão direcionadas com a republicação da mesma que deve ocorrer nesta

199

segunda-feira. Agradeceu a presença de todos. A reunião foi encerrada às quinze horas e

200

vinte e cinco minutos, sem nenhum outro ponto levantado pelos participantes, foram

201

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

202

dezenove de agosto de dois mil e vinte e dois.

